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Abstrakt 

Název práce: Rešerše diplomových a závěrečných prací z ledního hokeje za rok 2000 

až 2008 

Cíle práce: Vytvořit rešerši diplomových a závěrečných prací se zaměřením na lední 

hokej z dostupných diplomových prací z univerzitní knihovny FTVS UK v Praze. 

Metoda: Z retrospektivní rešerše diplomových a závěrečných prací z ledního hokeje 

budou podle procentuálního zastoupení metodou relativní četnosti vytvořeny soubory 

nejčastěji se vyskytujících témat diplomových prací z ledm'ho hokeje. 

Výsledky: Byly zmapovány a rozděleny podle tématu diplomové a závěrečné práce 

dostupné v knihovně FTVS UK. 

Klíčová slova: diplomová práce, rešerše, lední hokej. 
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Abstract 

Thesis name: research of thesis and final thesis concerning ice hockey in a year 2000 

unti12008 

Thesis aims: to research accesible thesis and final thesis with focus on ice hockey from 

the univerzity library of FTVS UK in Prague. 

Method: Data will be expressed in percentages and arranged based on 

frequency of ice hockey topics. 

Results: will be maped and divided according to themes ofthesis and final thesis 

accessible at the FTVS UK library. 

Keywords: thesis, research, ice hockey. 
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1. ÚVOD 

Český lední hokej má velmi bohatou historii i současnost. Vybojoval celou řadu titulů 

mistra Evropy i Světa. Moderní dějiny řadí naši zemi k absolutní špičce světového 

hokeje. Úspěchy v posledních letech v podobě 5 titulů mistra světa a především 

olympijské zlato z "Turnaje století" na ZOH v roce 1988 v japonském Naganu jsou 

důkazem přetrvávající vysoké úrovně "České hokejové školy". Měli by však být 

impulsem k udržení a zvýšeiÚ kvality vý-chovy mladých hokejistů. Náročnost hry 

neustále stoupá a konkurence na světových kolbištích se rozšiřuje. Je stále obtížnější 

udržet pozici Českých národních týmů na nejvyšší úrovni a na vrcholu světové špičky. 

Kvalitnější trenérská práce s mládeží je jedinou zbraní proti Rusku, Finsku, Švédsku, 

Kanadě a USA. 

Naše místo mezi nejlepšími hokejovými velmocemi, které dlouhá léta udržujeme, 

mohou ohrozit ambiciózní Evropské týmy s velmi dobrým finančillm zázemím, jako je 

v poslední době např. úspěšné Švýcarsko. Potřebu udržet naši pozici ve světě pociťují 

všichni, kdo se hokejem u nás zabývají. 

Současný stav našeho hokeje má klesající úroveň. Z pohledu výsledků reprezentace 

jako hodnotícího měřítka dojdeme ke zjištění, že po odchodu tzv. zlaté generace je stále 

obtížnější navázat na úspěchy z doby přelomu tisíciletí. Sestup reprezentace do 18 let 

v roce 2007 je toho důkazem. Už si pomalu začínáme zvykat na to, že už se neptáme, 

jakou medaili ze šampionátu přivezeme, ale zda vůbec nějakou přivezeme. 

Hranice výkonnosti se totiž neustále posouvají. Zdrojem pokroku jsou pak nové vědru 

poznatky a bohatá nápaditost jejich využití (Bukač, 2005). 

Na FTVS UK v Praze vznikla řada diplomových a závěrečných prací z oblasti ledního 

hokeje. Tyto práce mohou sloužit jako doplněk k odborné literatuře. Jsou vhodným 

studijním materiálem jak z pohledu teorie, tak i praxe. Mohou pomoci jako doplnění 

při stavbě a řízení sportovního tréninku, plánování, evidence, kontroly trénovanosti a 

dalších činností, ale také po stránce sportovního managementu a jiných. 
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Proto vzniká tato práce, která má zmapovat dostupné diplomové a závěrečné práce na 

téma lední hokej v knihovně FTVS UK. Má umožnit jednoduchou orientaci ve 

vyhledávání a poskytnout obsahový náhled těchto prací. 

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Charakteristika ledního hokeje 

Lední hokej je kolektivní hra branková, jejíž děj se odehrává na ledové ploše a je tvořen 

činností všech hráčů zaměřenou celkově na útok nebo obranu a jejímž cílem je, aby 

bruslící hráči vstřelili kotouč vedený hokejovou holí do branky soupeře. Šířka variant 

činností a rychlost jejich provádění je dána jejich počtem, rozděleným podle účelu na 

herní činnosti jednotlivce, skupin nebo celého družstva (Kostka, Bukač, Šafařík, 1986). 

Uplatňuje se zde především rychlost, tvrdost a technika. Lední hokej je hra kolektivní, 

v níž se plně uplatňují individuální schopnosti a kvality hráčů. Je to hra mnoha 

taktických variant, které jsou řízeny trenérem ve shodě s aktivitou a tvořivostí hráčů. 

Rychlost, tvrdost a tvořivost a na ně navazující rozvoj technických a taktických 

dovedností jsou základnou pro vývoj dobrého hráče. 

Tento základ se rozvíjí v podmínkách velkého fyzického vytížení. Rychlost hry vede 

k rychlému střídání hráčů, kteří v krátkém časovém úseku vydávají maximum sil, které 

regenerují relativně delším pobytem na střídačce. Pro lední hokej je tedy 

charakteristické střídání zatížení a uvolnění. Střídání napětí a uvolnění, stejně jako akce 

vázané na různý bruslařský pohyb a různou techniku ovládání hole a kotouče vytvářejí 

speciální požadavky na přípravu hráče, který musí být schopen fyzicky, psychicky i 

technicky zvládnout současné pojetí i směr vývoje ledru'ho hokeje (Bukač, Dovalil, 

1990). 

Lední hokej je fyzicky nesmírně namáhavý. Hodnoty jednotlivých ukazatelů funkčního 

zatížení svědčí o velké namáhavosti utkání (průměrná tepová frekvence v utkání je 170 

- 180 tepů za minutu). Tyto hodnoty preferují jedince s vysokou schopností práce na 

kyslíkový dluh, s vysokou úrovní oběhové zdatnosti a maximální spotřeby kyslíku 

(Kostka, 1986). 
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Moderní lední hokej je komplex, ve kterém se souběžně zvyšují možnosti organismu 

hráče a jeho hráčská technika. Obojí se odráží v úrovni jeho taktického myšlení a 

taktického jednání, které je výsledkem usilovného tréninku, soustavného zatěžování 

organismu v podmínkách podobných utkání. Bez dobré fyzické kondice a bez návyku 

plného nasazení sil se neprosadí žádná technika. Vzájemná vazba kondice, techniky a 

rozvoje taktického myšlení vytváří základní rysy osobnosti hráče a podmiňuje i jejich 

využiti pro nejúčinnější pojetí hry, ke které spěje vývoj světového hokeje (Pavliš, 2000). 

Globální hra se bude dále vyvíjet, neboť vrcholoví hráči získávají tréninkem vysoký 

stupeň funkční, psychické i technicko-taktické připravenosti, které jim toto pojetí hry 

umožňuje. Vrcholoví hráči, dobře připraveni po všech stránkách, vytvářejí ve hře 

situace, které jsou pro ně individuálně charakteristické. Jako hráčské osobnosti se 

stávají příkladem pro mladší hráče a zároveň podnětem pro trenéry k obohacení 

tréninkového procesu (Perič, 2002). 

2.2 Historie a organizace hokeje 

Hru na bruslích a s hokejkou přivezli do Kanady zřejmě vojáci Velké Británie. Za první 

sportovní pravidla ledního hokeje jsou považoyána ta, která byla vypracována v roce 

1878 na McGillově univerzitě v kanadském Montrealu, tehdy ještě s osmi hráči. Rok 

předtím byl zaveden gumový kotouč. 

Zástupci čtyř evropských zemí založili již v květnu roku 1908 v Paříži Ligue 

Intemationale de Hockey sur Glace (LIHG). Ještě týž rok v listopadu bylo za člena 

přijato také Česko (Bohemia), tehdy ještě součást habsburské monarchie. V té době se 

hrálo bez střídání 2x15 minut, vesměs ještě s osmi hráči, na hřišti 40x20 metrů. V roce 

1909 byl počet hráčů snížen na sedm a hrací doba upravena na 2x20 minut. Ke snížení 

počtu hráčů na šest došlo v roce 1912. Po přijeti Kanady a USA do LIHG (1920) byly 

provedeny další úpravy pravidel. K rozdělení hrací doby do tří třetin po dvaceti 

minutách čistého času se přistoupilo v roce 1931. Postupně se zvyšoval také počet 

střídajících hiáčů. K utkání mohlo před II. Světovou válkou nastoupit celkem jen 9 

hráčů, později 12 (1946), 15 (1948) a v současnosti již 22. 
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V roce 1910 se uskutečrůlo ve Švýcarsku první ME se čtyřmi oficiálními účastníky. 

Mimo soutěž pak startovalo mužstvo složené z Kanaďanů, kteří studovali v Oxfordu. 

Poslední samostatné ME se konalo v roce 1932. Od roku 1930 se každoročně (s 

výjimkou let druhé světové války) pořádala také MS. Od roku 1933 do roku 1991 se na 

MS současně udělovaly medaile ME. Poté se od tohoto zvyku odstoupilo. Od roku 1951 

se MS rozdělilo na kategorii "A" a "B", v roce 1961 přibyla kategorie "C" a v roce 

1987 též kategorie "D". Nejvíce světových titulů získali hráči Kanady, v období 1960 až 

1990 pak reprezentace tehdejšího SSSR. Také Československo vyhrálo MS celkově 

šestkrát, po roce 1993 pak Česko pětkrát. Památným se stalo rovněž naše olympijské 

vítězství v Naganu 1998. V roce 1954 přijala světová orgarůzace ledního hokeje 

anglický název Intemational Iee Hockey Federation (IIHF). 

Ženy se dočkaly svého prvního MS v roce 1990. Konají se nyní, s výjimkou roku 

zimních olympijských her, každoročně. Na dosavadních deseti MS žen získaly všechny 

tituly hráčky Kanady, druhé bylo USA a třetí (s jedinou výjimkou) Finsko. 

Do programu olympijských soutěží vstoupil lední hokej již v roce 1920, a to v rámci 

letních OH v Antverpách. Olympijské turnaje v letech 1920 až1980 byly současně 

hodnoceny také jako MS. Od roku 1924 je pravidelnou součástí všech zimních OH. 

V olympijských letech 1980, 1984 a 1988 se MS nekonala. Ženy měly svůj první 

olympijský turnaj v roce 1998. 

V českých zemích byl založen první národní svaz v roce 1908, měsíc po přijetí Bohemie 

za člena LIHG. Po 1. světové válce vzrůkl Československý svaz hockeyový, který 

sdružoval rovněž zájemce o pozemní hokej (těch byla většina). Samostatný ústřední 

orgán byl vytvořen v roce 1931 pod názvem Československá liga kanadského hokeje. O 

rok později byl zahájen na pražské Štvanici provoz kluziště s umělým ledem. Obliba 

ledního hokeje u nás vzrostla natolik, že krátce před II. světovou válkou (1938) mělo 

Československo v této sportovní hře největší počet klubů v Evropě. Po rozdělení 

Československa k 1. Lednu 1993 převzalo nástuprůctví v Česko (geograficky stejně 

jako Bohemia) a zůstalo tak v nejsilnější výkonnostní skupině. Slovensko si muselo 

postup do skupiny "A" MS nejdříve vybojovat. Sílu předchozího Československa však 
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prokázalo již v roce 2000 stříbrnou medailí a o dva roky později dokonce titulem mistra 

světa. 

Nejvýznamnější světovou klubovou soutěží je National Hockey League (NHL), která 

vznikla v roce 1917 v Kanadě. Dnes se jí účastní 30 profesionálních klubů z Kanady a 

USA, za které startuje stále více nejlepších evropských hráčů. Po základní části 

následuje play-off šestnácti nejlepších týmů. V sezóně 2004-05 se NHL pro 

ekonomické spory mezi hráči a majiteli klubů nekonala (Táborský, 2005). 

Nejvýznamnější úspěchy Československa a Česka (pouze muži) 

Zlato OH 1998, 

~s 1947,1949,1972,1976,1977,1985,1996,1999,2000,2001,2005 

Stříbro OH 1948, 1968, 1976, 1984 

~s 1948, 1961, 1965, 1966, 1968, 1971, 1974, 1982, 1983 

Bronz OH 1920, 1964, 1972, 1992 

~s 1920, 1933, 1955, 1957, 1959, 1963, 1964, 1969, 1970, 1973, 1981, 1987, 

1989, 1990, 1992, 1993, 1997, 1998 

2.3 Systematika ledního hokeje 

Z hlediska metodiky a pro potřeby tréninku a utkání je potřeba celou hru 

systematizovat. Systematika ledního hokeje umožňuje rozdělit a uspořádat základní fáze 

hry. Z hlediska systematiky jsou rozhodující dva faktory, které ovlivňují a utvářejí hru. 

První je podle počtu hráčů, kteří se na dané činnosti podílejí a ty rozdělujeme na herní 

činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. Druhým faktorem je vztah 

družstva ke kotouči, který dělí hru na útočnou a obranou fázi. Útok je fází hry, při níž 

družstvo, které má v držení kotouč, zahajuje aktivní činnost s cílem vstřelit, či ohrozit 

branku nebo udržet kotouč pod svojí kontrolou. Obrana je fází hry, při níž družstvo, 

které není v držení kotouče se snaží kotouč získat s cílem zabránit brance a přejít do 

útoku. ~imo toto uspořádání z hlediska systematiky jsou zvláštní činnosti, mezi které 

řadíme vhazování a činnosti brankáře. Bruslení jako základní dovednost v ledním hokeji 

vyčleňujeme v systematice zvlášť. 
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Bruslení je jednou ze základních podmínek pro hráče ledního hokeje. Je to jedna 

z nejobtížnějších činností, vyžaduje dlouhou dobu nácviku a jeho zvládnutí je závislé na 

množství různých činitelů. Kvalitní hráč je přímo závislý na vynikajícím zvládnutím 

všech bruslařských dovedností (Perič, Pavliš, 1996). 

Jednotlivé bruslařské techniky: 

- jízda vpřed 

- jízda vzad 

- užité bruslení - změny rychlosti - zastavení 

změny směru - vyjíždění oblouků, překládání 

obraty 

starty 

další bruslařské dovednosti 

Herní činnosti jednotlivce 

Je to soubor samostatných činností jednotlivce, kterými řeší jednotlivé situace. 

Dělí se na útočné a obrané 

Hernl činnosti jednotlivce útočné 

a) Uvolňování hráče s kotoučem 

vedením kotouče 

- kličkou 

driblingem 

- pohybem puku 

- přikopnutím kotouče 

obratnostním způsobem 

- změnou směru pohybu 

změnou rychlosti pohybu 

- přihrávkou o brusle 
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b) Uvolňování hráče bez kotouče 

Hráč se bruslením odpoutává od soupeře do postavení, které mu umožňuje příjem 

přihrávky, střelbu po přihrávce, nebo odvrácení pozornosti od spoluhráče, který přijímá 

kotouč: 

- změnou směru 

- změnou rychlosti 

- osobním soubojem 

- obratnostním prvkem 

c) Přihrávání a zpracování nahrávky 

Přihrávání je předávání kotouče svému spoluhráči, který je ve výhodnějším postavení 

vzhledem k soupeři a jeho brance. Přihrávání je umožněno neustálým pohybem a 

uvolňováním hráčů bez kotouče. 

Přihrávání 

Z hlediska techniky: 

- po ruce 

- přes ruku 

- přihrávky bruslí 

- přihrávka rukou v obranném pásmu 

Z hlediska provedení: 

- po ledě 

- vzduchem 

s využitím hrazení 

Z hlediska cíle přihrávky: 

- nahůl 

na hráče 

- na brusle 

do prostoru 

nepřesná přihrávka 
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Zpracování přihrávky 

- čepelí hole (po ruce, přes ruku) 

- bruslí 

- rukou 

- tělem 

- zpracování nepřesných přihrávek (v pádu, sklepnutím holí, apod.) 

d) Střelba 

Je vyvrcholením útočné fáze hry, hráč se snaží dopravit kotouč do branky 

Z hlediska techniky: 

- po ruce (švihem, přiklepnutým švihem, přiklepnutým švihem, golfovým úderem) 

- přes ruku (švihem, přiklepnutím) 

Podle vzdálenosti: 

- z menší vzdálenosti 

- ze střední vzdálenosti 

- z větší vzdálenosti 

Z hlediska cíle střelby: 

- po ledě 

- nízko nad ledem 

- polovysoké 

- do horní části branky 

Speciální způsob zakončení: 

- tečování 

- dorážení 

- blafák 

- Zasouvání (z pozice za brankou) 

- podebírání kotouče 
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e) Klamání a fintování 

Hráč se snaží soupeře oklamat naznačením nebo předstíráním jiné činnosti, než kterou 

zamýšlí provést. 

Z hlediska techniky: 

- klamný pohyb (tělem, holí) 

Z hlediska prostoru: 

- u mantinelu 

- v prostoru hřiště 

Obranné herní činnosti jednotlivce 

Obsazování hráče s kotoučem 

Často se praktikuje formou napadání nebo osobním soubojem. Bránící hráč se snaží 

kotouč získat přímo, v případě, že ho soupeř nemá ve svém držení, nebo zpomalit 

útočnou akce, s cílem donutit soupeře k chybné přihrávce, když má kotouč pod svou 

kontrolou. 

Obsazování hráče bez kotouče 

Zabraňuje soupeři převzetí kotouče. Je důležité při současném intenzivním pohybu 

útočících hráčů najíždějících do volných prostorů pro přihrávky. Volně se obsazuje 

hráč, který je nejvíce vzdálen od kotouče, těsně se obsazuje soupeř, který je nejblíže 

k bráněné brance. Těsně se obsazují i útočící hráči v prostoru podél hrazení ve středním 

pásmu, obránci na útočné modré čáře a soupeř v prostoru před brankou. Hráč tuto 

činnost realizuje: 

- postavením mezi hráčem s kotoučem a obsazovaným hráčem bez kotouče 

~ postavením mezi hráčem s kotoučem a vlastní brankou 

16 



Krytí prostoru 

Je důležitá součást zónové obrany, při níž bránící hráč kryje svůj určený prostor, v němž 

přejímá zodpovědnost za soupeře. Není-li v území bránícího hráče soupeř, odstoupí 

k zesílenému krytí do více ohroženého prostoru. 

Chytání a blokování střel 

Je činnost, při které se bránicí hráč snaží zabránit proniknutí vstřeleného kotouče do 

branky. Používá se především v obranném pásmu. Chytání kotouče se provádí: 

- ve stoje 

- v kleku (na jednom koleně, na obou kolenech) 

skluzem stranou 

- blokování holí 

Herní kombinace 

Součinnost dvou a více hráčů v útoku či obraně při řešení různých herních situací. 

Útočné herní kombinace 

Přihraj a jeď 

Je to herní kombinace, při které přihrávající hráč najíždí do volného prostoru a dostává 

znovu kotouč. 

Křížení 

Hráči si vědomě mění místa. 

Najíždění do volných prostorů 

Hráč nahrává kotouč spoluhráči, který se právě uvolnil od protihráče do volného 

prostoru. 
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Zpětná přihrávka 

Je to vědomá spolupráce dvou hráčů, při níž hráč s kotoučem přihrává zpět za ním 

najíždějícímu spoluhráči a sám pak cloní soupeři nebo doráží odražený kotouč. 

Clonění 

Hráč bez kotouče se snaží zaujmout vhodné postavení nebo záměrným pohybem 

zamezit soupeři napadání spoluhráče s kotoučem nebo jeho včasnému návratu do 

obranného postavení. 

Obranné herní kombinace 

Zajišťování 

Hráč zajišťuje svým pohybem mezi kotoučem a vlastní brankou akci svých spoluhráčů. 

Zdvojování 

Je to spolupráce dvou hráčů, napadajícího a vypomáhajícího, při které vytvářejí ve 

vhodném prostoru početní převahu nad soupeřem s kotoučem. Jeden hráč napadá 

soupeře s kotoučem, druhý sbírá kotouč. 

Přebírání 

Bránící hráči si na určitou dobu vyměňují útočícího soupeře. 

Osobní bránění 

Každý hráč zodpovídá za určeného hráče soupeře. 

Odstupování 

Hráč odstupuje od soupeře, který není v držení kotouče nebo z daného prostoru 

k zesílení krytí jiného prostoru nebo při zajišťování. 

Herní systémy 

Součinnost všech hráčů na ledě s předem vymezenými úkoly jednotlivcům, skupinám 

hráčů i celému družstvu po celé utkání nebo jeho části. Dělí se na útočné a obranné. 
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Útočné herní systémy: 

Postupný útok 

Je realizován spoluprácí celého družstva a zakončuje ho hráč v dobrém střeleckém 

postavení nebo hráč, který byl úspěšný v osobním souboji proti zpevněné obraně, kterou 

záměrně a aktivně narušuje. 

Rychlý útok 

Okamžitý přechod z obrany do útoku. Snaha o proniknutí dlouhou kolmou přihrávkou. 

Protiútok 

Po získání kotouče následuje rychlá průniková přihrávka, která vede k rychlému 

přechodu do útočného pásma. 

Reorganizovaný útok 

Hráči se vrací a znovu zahajují útok, aby dosáhli pohybového nesouladu bránících hráčů 

soupeře. Může se použít zpětná přihrávka či návrat do výchozího postavení. 

Poziční útok 

Je v první fázi útoku, každý hráč má své postavení, přihrávky mohou jít dozadu. 

Poziční nátlaková hra 

Veškerá útočná činnost v útočném pásmu, jejímž cílem je přečíslit soupeře, získat tlak 

na soupeře a vytvářet si střelecké příležitosti. 

Obranné herní systémy: 

Zónová obrana 

Každý hráč zodpovídá za svůj prostor. Může být realizována celoplošně, od středního 

pásma či v obranném pásmu. Na soupeře se vyčkává, zpomaluje se útok soupeře. 

Osobní obrana 

Každý hráč zodpovídá za svého protihráče. Představuje volné či těsné obsazování 

soupeře. 
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Kombinovaná obrana 

Je to kombinace zónové a osobní obrany. 

Zónový presink 

Uplatňuje se v útočném pásmu, kdy po ztrátě kotouče je na útočící mužstvo vytvářen 

neustále tlak, s cílem co nejrychleji získat ztracený kotouč, či alespoň zpomalit útočnou 

akci soupeře. 

Integrovaná hra změn (Bukač, Dovalil, 1990) 

Zahrnuje v sobě jak obranou tak útočnou fázi 

2.4 Struktura sportovního yýkonu 

Působení vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se postupně vytváří 

skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních činností. 

Z teoretického hlediska je možné tento komplex chápat jako celek, složený z dílčích 

vzájemně propojených částí. Pro potřeby účinného tréninku je nutné se v tomto 

komplexu dostatečně orientovat. 

Současná teorie využívá pro tyto účely systémový přístup. Ten umožňuje interpretovat 

sportovní výkon jako vymezený systém prvků, který má určitou strukturu, tj. zákonité 

uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Jednotlivé prvky mohou být rázu 

somatického, fyziologického, motorického psychického apod. 

Terminologie, která se užívá v popisu systémového přístupu, není jednotná. Ve stejném 

smyslu se hovoří o komponentech sportovního výkonu, determinantách sportovního 

výkonu, jeho podstatných proměnných, základech sportovního výkonu, modelových 

charakteristikách výkonu, o faktorech. S ohledem na obecnější výklad pojmu faktor 

jako činitele nějakého děje Oe podmínkou, součástí a má pro jeho průběh podstatný 

význam) se proto v dalším textu tohoto pojmu přidržujeme. V kontextu struktury 

sportovního výkonu faktory chápeme jako relativně samostatné součásti sportovních 
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výkonů, vycházející ze somatických, kondičních, technických, taktických a psychických 

základů výkonů Jejich společným podstatným znakem je to, že jsou trénovatelné, tj. 

ovlivnitelné tréninkem nebo se na ně bere zřetel při výběru talentovaných jedinců. 

- Faktory somatické - zahrnují konstituční znaky jedince, vztahující se ke 

příslušnému sportovnímu výkonu. 

- Faktory kondiční, tj. soubor pohybových schopností 

- Faktory techniky, související se specifickými sportovními dovednostmi a jejich 

technickým provedením 

- Faktory taktiky, jako součást tvořivého jednání sportovce 

- Faktory psychické, zahrnující kognitivní, emoční a motivační procesy uplatňované 

v řízení a regulaci jednání a vycházející z osobnosti sportovce (Dovalil, 2002). 

2.5 Pohybové schopnosti 

Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. Pohybové 

schopnosti jsou relativně samostatné soubory vnitřních předpokladů k pohybové 

činnosti (zčásti vrozené), v pohybové činnosti se také projevují. 

Kondiční pohybové činnosti se rozlišují na silové, rychlostní a vytrvalostní podle 

fyzikálních charakteristik, které v pohybovém projevu převažují. Každá schopnost má 

jisté rozlišovací kritérium. Pohyby prováděné vysokou až maximální rychlostí, při nichž 

se řeší pohybový úkol v několika sekundách, mají obdobný metabolický, řídící a 

psychický základ a spojují se s projevem rychlostních schopností. Pohyby, v nichž se 

překonává (větší) odpor, vyžadují vyvinutí silových schopností. V dlouhotrvající 

pohybové činnosti, vyžadující jiný metabolický, řídící i psychický základ než 

v uvedených dvou případech, se projevují vytrvalostní schopnosti. 

Silové schopnosti - schopnost překonat, udržet nebo brzdit určitý odpor. 
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Síla absolutní (maximální) jako schopnost spojená s nejvyšším možným odporem, 

může být realizována při svalové činnosti dynamické (koncentrické nebo 

excentrické) nebo statické. 

Síla rychlá a výbušná (explozivm'), jako schopnost spojená s překonáváním 

nemaximálm'ho odporu vysokou až maximální rychlostí, může být realizována při 

dynamické (koncentrické) svalové činnosti. 

Síla vytrvalostní, jako schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním 

pohybu v daných podmínkách nebo dlouhodobě udržovat, může být realizována při 

dynamické nebo statické svalové činnosti. 

Silové schopnosti nepochybně patří k hlavním faktorům sportovního výkonu a hrají 

určitou úlohu ve všech sportovních odvětví. 

Rychlostní schopnosti - schopnost překonat určitou vzdálenost v co nejkratším čase. 

- Rychlost reakční, spojenou se zahájením pohybu. 

- Rychlost acyklická, tj. co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů. 

- Rychlost cyklickou, danou vysokou frekvencí opakujících se stejných pohybů. 

- Rychlost komplexní, danou kombinací cyklických i acyklických pohybů včetně 

reakce. 

Rychlostní schopnosti patří v mnoha sportech k důležitým faktorům výkonu. 

Vytrvalostní schopnosti - komplex předpokladů provádět činnost požadovanou 

intenzitou co nejdéle nebo co největší intenzitou ve stanoveném čase. 

- Dlouhodobá vytrvalost, schopnost vykonávat pohybovou činnost odpovídající 

intenzity déle než 1 O minut. 

Střednědobá vytrvalost, schopnost vykonávat pohybovou činnost intenzitou 

odpovídající nejvyšší možné spotřebě kyslíku, tj. po dobu asi 8 - 1 O minut. 
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- Krátkodobá vytrvalost, schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší intenzitou 

po dobu 2 - 3 minut. 

- Rychlostní vytrvalost, schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně nejvyšší 

intenzitou, co možná nejdéle (do 20 až 30 s). 

Vytrvalostní schopnosti se úzce vážou na techniku. Dokonalejší provedení pohybu se 

projeví ve spotřebě energie. Dobrá úroveň vytrvalostních schopností umožňuje udržet 

vysoké tempo ve sportovních hrách (Dovalil, 2002). 

2.6 Pohybové dovednosti 

Dovedností se označuje učením získaná pohotovost (předpoklad) řešit správně, rychle a 

úsporně určitý úkol čili efektivně vykonávat určitou činnost. Sportovní dovedností se 

v tréninkovém procesu formují, zpevňují a stabilizují při součinnosti senzorických, 

psychických a nervosvalových funkcí organismu. V této podobě jsou sportovní 

dovednosti předem připraveným základem pro specifické jednání v soutěžích. Jejich 

technika čili způsob provedení, jejich zásoba, stabilita i proměnlivost (reagující na 

vnější podmínky tak, aby úkol byl co nejlépe splněn) jsou významnými specifickými 

faktory struktury sportovního výkonu. Dovednost má potencionální povahu: je sice 

osvojena, ale může či nemusí být prakticky použita. Dovednost se projevuje v činnosti, 

tzn., že dovednost a činnost spolu úzce souvisejí. 

Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu 

s možnostmi jedince, s biomechanickými zákonitostmi pohybu a uskutečňuje se na 

základě neurofyziologických mechanismů řízení pohybu. Využívají se přitom i další 

předpoklady sportovce, především kondiční i psychické. Novější poznatky umožňují 

prohloubit pojetí obsahu i forem sportovní techniky. Do tohoto složitého komplexu se 

v současnosti zapojují i pohybové a intelektuální schopnosti. Rozmanité způsoby řešení 

pohybových úkolů určují obsah a charakter specifické činnosti, na kterou se sportovci 

připravují cílevědomým a systematickým tréninkem. Technika je především záležitostí 

řízení motoriky. Cílem je dosažení dokonalé efektivní organizace sportovní činnosti, tj. 

takového uspořádání pohybu v prostoru a čase, které vede k úspěšnému řešení 
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požadovaného pohybového úkolu. To v zásadě určuje dokonalá souhra zúčastěných 

svalových skupin, řízená nervovou soustavou. 

Chápeme-li sportovní dovednosti jako jednotu vnějších projevů motoriky člověka a 

jejich vnitřních neurofyziologických mechanismů, pak je možné v tomto komplexu 

rozlišovat "vnější" a "vnitřní" techniku. Tím se postihují nejen vizuálně pozorovatelné 

projevy sportovce, ale i jejich skryté příčiny. 

"Vnější" technika se projevuje jako organizovaný sled pohybů a operací sdružených 

v pohybovou činnost, zaměřenou k danému cíli. Obvykle se vyjadřuje 

kinematickými parametry pohybu těla a jeho částí v prostoru a čase. 

- -"Vnitřní" techniku tvoří neurofyziologické základy sportovních činností. Mají 

podobu zpevněných a stabilizovaných pohybových vzorců a programů a jim 

odpovídajících koordinovaných systémů kontrakcí a relaxací svalových skupin. 

Informace o nich zprostředkovává biomechanika a neurofyziologie. 

Mimořádnou roli zde sehrává schopnost koordinace, která se považuje za 

"organizátora" ostatních pohybových schopností v rámci daných sportovních 

dovedností. Tuto schopnost zajišťují všechny úrovně řízení pohybů, nejvyšší role 

připadá mozkovým centrům. Zpevněné integrované kvality řídících procesů jsou 

přenosné a pomáhají formovat další kombinace pohybových schopností. Koordinační 

schopností významně usnadňují vytváření prostorových, časových a dynamických 

charakteristik pohybových struktur. Mají také značný vliv na rozvoj zvláštních projevů 

specifického pohybového čití, tzv. kinestezie, která je pro různá sportovní odvětví, 

případně disciplíny typická (pocit vody, sněhu, ledu, odporu vzduchu, míče, apod.) 

Psychické procesy související s technikou se týkají příjmu senzorických informací a 

jejich zpracování do příslušných programů. Jde o velmi složité myšlenkové operace, 

zahrnující intelektové (kognitivní) a neintelektové (motivační, emoční) složky, které se 

tréninkem stávají součástí řídících mechanismů. 

Technika v různých sportech je ve svých projevech velmi různorodá, často složitá a 

náročná. Ve struktuře sportovního výkonu se její analýze věnuje odpovídající 

pozornost. Při respektování zvláštností specializace je nutné brát v úvahu jak projevy 

"vnější" techniky, tak jejich vnitřní příčiny a mechanismy (Dovalil, 2002). 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíl práce a úkoly práce 

Cíl práce: 

Cílem diplomové práce je udělat rešerši diplomových a závěrečných prací se zaměřením 

na lední hokej. Rešerše bude tvořena z dostupných diplomových a závěrečných prací 

z univerzitní knihovny FTVS UK v Praze. 

Úkoly práce: 

- Na základě názvu a obsahu diplomových a závěrečných prací zaměřených na lední 

hokej zvolit vhodné uspořádání souborů nejčastěji se vyskytujících témat. 

- Vytvořit obsahovou rešerši diplomových a závěrečných prací se zaměřením na lední 

hokej ze všech dostupných diplomových a závěrečných prací ve fakultní knihovně 

FTVS UK. 

- Práce v kapitolách chronologicky seřadit. 

- Práce vyhodnotit podle procentuálního zastoupení v jednotlivých souborech. 
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3.2 Metodologie práce 

Použité metody 

Rešerše je sekundární dokument obsahující soupis záznamů dokumentů nebo souhrn 

faktografických informací, vybraných podle věcných a formálních hledisek 

odpovídajících rešeršnímu dotazu (tématika, časové vymezení, jazyk, druhy 

dokumentů). Má dva významy. Rešerši se nazývá proces vyhledáváni informací o určité 

problematice na základě zadaného rešeršního dotazu. Pojem rešerše také označuje i 

výsledný soupis vyhledaných informací. 

Retrospektivní rešerše -jednorázové vyhledávání v určitém uplynulém časovém období, 

cílem je zjistit stav poznání v určitém vědeckém oboru. 

Formální úprava rešerše: 

prvním krokem zpracování materiálu je jeho utřídění z hlediska: 

- Věcného: téma 

- Formálního: podle druhů dokumentů, podle jazyků apod. 

Vnitřní uspořádání v jednotlivých oddílech pak může být jmenné. Následuje vyloučení 

duplicit, můžeme vyloučit i některé záznamy, které se nám dodatečně nezdají být 

relevantní. Do práce nebyli zahrnuti rozhodčí a sledge hokej. 

části rešerše 

- titulní část 

- analytická část 

- základní část 

- obsah 

titulní část 

- výrazné označení dokumentu termínem "REŠERŠE 

- název zpracovávané tematiky, který je nutno formulovat tak, aby stručně a přesně 

vystihoval obsah rešerše 
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analytická část 

druhy dokumentů zachycených v rešerši s uvedením počtu příslušných záznamů 

časové vymezení dokumentů uvedených v rešerši 

zvolené uspořádání záznamů v rešerši (např. podle druhů literatury uvnitř 

chronologicky sestupně, dále podle jmen autorů) 

výčet a charakteristiky informačních pramenů, kterých se používalo při zpracování 

rešerše 

text rešeršního dotazu podle formulace objednavatele, vymezující rešeršní hlediska: 

lední hokej 

základní část rešerše 

zahrnuje textovou část, kterou tvoří soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí 

Analytický list rešerše 

Druhy dokumentů zachycených v rešerši: 

Diplomové práce 

Závěrečné práce 

Počet záznamů: 

Diplomové práce 54 

Závěrečné práce 81 

Celkem 135 

Použité informační zdroje: 

Univerzitní knihovna FTVS UK v Praze 

Časové yymezení dokumentů uvedených v rešerši: 

1. 1. 2000 - 31. 08. 2008 

Způsob uspořádání záznamů: 

Záznamy jsou rozděleny do sedmi skupin: (na základě názvu a obsahu podle 

procentuálního zastoupení témat, byly vytvořeny tyto skupiny) 

I. Kondiční příprava hráčů ledního hokeje (celoroční tréninkové plány, tréninkové 

plány v přípravném a hlavním období, speciální plány, atd.). 
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II. Přímé a nepřímé pozorování herních systémů a kombinací, řešení rovnovážných a 

nerovnovážných situací, transition, analýza a zaznamenávání statistických údajů. 

III. Obrana, všechna témata přímo související s obrannou aktivitou hráčů. 

IV. Útok, všechna témata přímo související s útočnou aktivitou hráčů. 

V. Pohybové dovednosti. 

VI. Výběr talentované mládeže a vše co s výběrem souvisí. 

VII. Témata nepřímo ovlivňující dění na ledové ploše a lední hokej žen. 

Uvnitř skupiny jsou práce řazeny chronologicky sestupně a následně podle signatury 

sestupně. Práce, které nebyly nalezeny v knihovně, jsou pak uvedeny na konci příslušné 

skupiny. 

Metodika zpracování výsledků 

byly vytvořeny soubory nejčastěji se vyskytujících témat v diplomových a závěrečných 

pracích. Ty se vyhodnotily podle procentuálního zastoupení jednotlivých témat. Z nich 

pak byla vypočítána relativní četnost. Výpočet procent (relativní četnosti) byl proveden 

standardním postupem 

% = m/n * 100 

m - velikost části souboru, kterou chceme vyjádřit v% 

n - velikost celého výběhového souboru 
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4. REŠERŠE 

REŠERŠE DIPLOMOVÝCH A ZÁ VĚREČNÝCH PRACÍ Z LEDNÍHO 

HOKEJE ZA ROK 2000 AŽ 2008 

I. Kondiční příprava hráčů ledního hokeje (celoroční tréninkové plány, 

tréninkové plány v přípravném a hlavním období, speciální plány, 

atd.). 

Individualizace tréninkového procesu v ročním tréninkovém cyklu ledního 

hokeje (Signatura R2/11535) 

Zpracoval: Milan Vrzal. Praha : 2008, 78 s. 

Souběžný název: lndividualization of training process in ice-hockey annual training 

cycle 

Diplomová práce 

Práce teoreticky popisuje využití individualizaci v tréninkovém procesu, sleduje a hledá 

opodstatnění individualizace projevů faktorů výkonu probíhajícími tréninkovými cykly. 

Analyzuje individuální herní výkon v ledním hokeji na základě literární rešerše. Nalézá 

důvody individualizace, jednak pro podporu individuálního herního výkonu a jednak 

pro optimalizaci všech ukazatelů výkonu ledního hokeje. Navrhuje možnosti 

individualizace ukazatelů výkonu pro tréninkový proces na ledě a mimo ledovou 

plochu. Práce také upozorňuje, jak je důležité individualizovat všechny aspekty 

tréninkového procesu. 

Porovnání přípravného období mezi hokejovými týmy Mostu a Litvínova 

v žákovské kategorii 7. Třídy (Signatura R2/11427) 

Zpracoval: Bertlík. Praha: 2007, 87 s. 

Souběžný název: The comparison of preparatory period with icehockey teams from 

Most and Litvínov in the pupil's league of 7th classes 

Diplomová práce 
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Práce porovnává přípravné období mezi hokejovými týmy Mostu a Litvínova. Práce 

zhodnocuje přípravné období týmu Litvínova a Mostu, konfrontuje přípravné období 

těchto dvou celků a kontroluje trénovanost prostřednictvím motorických testů. Ve 

výsledkové části je popsáno a graficky znázorněno vyhodnocení. Byla použita 

metodologická studie a osobní dotazování. Práce pak v závěru srovnává oba týmy 

z pohledu počtu tréninkových jednotek a náplně, kde se zaměřuje na rozvoj jednotlivých 

pohybových schopností a uvádí rozdíly v přípravě. Nakonec hodnotí obě mužstva podle 

motorických testů. V Příloze jsou pak uvedeny výstupní motorické testy. 

Rozvoj silových schopností v RTC extraligového družstva HC Oceláři 

Třinec v sezóně 2005/2006 (Signatura R2/11263) 

Zpracoval: Jiří Juřík. Praha: 2007, 87 s. 

Závěrečná práce 

Práce popisuje problematiku silových schopností v jednotlivých makrocyklech ročního 

tréninkového cyklu v kategorii seniorů ELH HC Oceláři Třinec. Popisuje rozvoj 

silových schopností v jednotlivých makrocyklech ročního tréninkového cyklu, který 

vychází z plánů mikrocyklů s konkrétním uvedením jednotlivých jednotek. 

Chronologicky řadí a popisuje rozvoj jednotlivých druhů sil v RTC. Popisuje a 

znázorňuje rozvoj silových schopností v tréninkových jednotkách v jednotlivých 

období. V práci jsou také uvedena metodická doporučení pro rozvoj silových schopností 

v RTC pro kategorii seniorů a praktická cvičení na ledě i mimo led. 

Rozvoj silových schopností u hráčů ledního hokeje (Signatura R2/11261) 

Zpracoval: Jan Vavrečka. Praha: 2007, 55 s. 

Závěrečná práce 

Práce rozebírá význam silových schopností u hráčů ledního hokeje, jejich rozvoj 

v jednotlivých fázích tréninkového procesu a v rámci ročního tréninkového cyklu. 

Teoreticky rozebírá silové schopnosti a jejich rozvoj. Dále pak uvádí praktické aspekty 

rozvoje silových schopností z pohledu ročního tréninkového cyklu a dílčích mikrocyklů. 
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Roční tréninkový cyklus v přípravě dorostu HC Vítkovice Steels sezóna 

2005-2006 (Signatura R2/11258) 

Zpracoval: Darek Stránský. Praha: 2007, 68 s. 

Závěrečná práce 

Práce teoreticky zdůvodňuje a prakticky předvádí roční tréninkový cyklus v přípravě 

dorostu HC Vítkovice Steel v sezóně 2005/2006, kdy se stalo mistry republiky ČR. 

Ukazuje možnosti, jak v tréninkovém procesu systematicky a efektivně pracovat na 

zdokonalování kondice herních činností a dovedností. Porovnává sportovní výkonnost, 

kondiční a herní vývoj hráčů dorostu HC Vítkovice Steel s dvouletým odstupem. 

Porovnání všeobecné a speciální úrovně rychlostních schopností u hráčů 3 ., 

6., a 9. Třídy ledního hokeje (Signatura R2/11248) 

Zpracoval: Ladislav Čihák. Praha: 2007, 79 s. 

Souběžný název: Comparing general and speciallevel of speed skills in young ice

hockey players studing the third, sixth and ninth grade of the primary school 

Diplomová práce 

Práce zjišťuje úroveň závislosti všeobecných a speciálních testů rychlostních schopností 

u hráčů ledního hokeje. Konkrétně pro třetí, šestou u a devátou třídu. Cílem výzkumu 

bylo získat data metodou testování pro formulování vztahu mezi všeobecnou a speciální 

testovou baterií prováděnou na atletických a zimních stadionech. Výsledky byly 

zpracovány pomocí parciální kanonické korelace, kanonické analýzy a pearsonovy 

korelačními koeficienty. V závěru jsou pak uvedeny jednotlivé výsledky, rozdělené 

podle tříd. 

Rozvoj anaerobních schopností v ledním hokeji v přípravném období 

družstva HC Slovan Ú sti nad Labem - 1. liga ČR (Signatura R2/11 031) 

Zpracoval: Vít Borůvka. Praha: 2006, 112 s. 

Závěrečná práce 
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Cílem práce je analýza změn úrovně anaerobních schopností hráčů v závislosti na 

tréninkovém procesu u mužstva HC Slova Ústí nad Labem v soutěži I. Liga ČR. Práce 

sumarizuje poznatky o rozvoji anaerobních schopností hráčů ledního hokeje. Popisuje 

rozvoj anaerobních schopností v makrocyklu přípravného období a uvádí trénink 

anaerobních schopností v předzávodním, závodním a přechodném období. Jsou zde 

uvedeny konkrétní tréninkové jednotky. Provádí vstupní a výstupní Wingate testy 

hráčů na počátku a konci přípravného období a posuzuje účelnost tréninku vzhledem 

k provedeným testům. 

Roční tréninkový cyklus v přípravě hráčů HC Znojemští Orli 

(Signatura R2/1 1 027) 

Zpracoval: Miroslav Hořava. Praha : 2006, 70 s. 

Závěrečné práce 

Práce zpracovává komplexní celoroční přípravu hokejového týmu HC Znojemští Orli 

v sezóně 2004/2005 a jejich největší osobnosti, kapitána mužstva Petera Puchera. Celý 

roční tréninkový cyklus je zde popsán a znázorněn, v přechodném období je popsána 

individuální příprava Petera Puchera. 

Silová příprava v ledním hokeji v ročním tréninkovém cyklu v kategorii 

dorost se zaměřením na explozivní sílu dolních končetin (Signatura R2/10610) 

Zpracoval: Aleš Polcar. Praha: 2005, 47 s. 

Závěrečná práce 

Práce popisuje a vysvětluje problematiku související s rozvojem silových schopností u 

věkové kategorie dorostu. Zaměřuje se na rozvoj explozivní síly dolních končetin 

v ročním tréninkovém cyklu. V závěru dává doporučeni pro praxi a v příloze jsou 

příklady tréninkových jednotek a testy silových schopností. 
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Rychlostní schopnosti u hráčů ledního hokeje v ročním tréninkovém cyklu 

kategorie dorost (SignaturaR2/l 0568) 

Zpracoval: Martin Stloukal. Praha : 2005, 57 s. 

Závěrečná práce 

Teoretická práce, která shrnuje rozvoje rychlostních schopností, popisuje sportovní 

přípravu mládeže, rychlostní schopnosti a jejich rozvoj. Dále pak uvádí přHdady rozvoje 

rychlostních schopností mladého hráče ledního hokeje v ročním tréninkovém cyklu. 

Kondiční příprava hráčů ledního hokeje v přípravném období - kategorie 

junioři (Signatura R2/1 0567) 

Zpracoval: Mikuláš Antoník. Praha: 2005, 184 s. 

Závěrečná práce 

Práce popisuje rozvoj jednotlivých pohybových schopností hráčů ledního hokeje 

v kategorii juniorů pro přípravné období. Vychází z teoretických poznatků a 

praktických postřehů trenérských kolegů a to nejen z oblasti ledního hokeje. Popisuje 

jednotlivé metody rozvoje silových, rychlostních, vytrvalostních, obratnostních 

schopností a pohyblivosti. Dále tyto složky zařazuje do makrocyklu, mikrocyklu a 

tréninkových jednotek v přípravném období. Nechybí ani doporučení pro tréninkovou 

praxi. 

Struktura týdenního tréninkového cyklu na mezinárodním hokejovém 

kempu (Signatura R2/1 0295) 

Zpracoval: Martin Novák. Praha: 2005,61 s. 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo sestavit typický týdenní tréninkový cyklus na CZECH 

INTERNATIONAL HOCKEY CAMPU. Úkolem bylo vyhledat a prostudovat 

dostupnou literaturu, sestavit a zpracovat týdenní tréninkový cyklus, zpracovat a 

vyhodnotit výsledky, udělat závěry. Práce pak představuje charakteristiku tréninkového 

celku, popisuje strukturu týdenního cyklu, rozebírá tréninkové jednotky a organizaci 
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jednotky. Popisuje charakter tréninkového procesu. Přílohou je pak popis a nákres 

testovací baterie, zásobník cvičení a fotodokumentace. 

Kondiční předpoklady Extraligových hokejistů z juniorské kategorie podle 

anaerobního Wingate testu (Signatura R211 0262) 

Zpracoval: Petr Štastný. Praha : 2005, 75 s. 

Diplomová práce 

Práce zjišťuje anaerobní předpoklady hráčů ledního hokeje, kteří se v Extralize ledního 

hokeje prosadili z juniorské kategorie v ČR. Vytváří model výsledků ve Wingate testu, 

jaký má mít hráč pro uplatnění se v Extralize ledního hokeje. Byly použity databáze 

Wingate testů extraligových hokejistů z období, kdy se hráč prosadil v Extralize poprvé. 

Testy byly hodnoceny za sezóny 1997-2005. Hodnocení proběhlo u 82 hráčů, kteří 

přešli do Extraligy z juniorské kategorie. Na základě výsledků byl vyhodnocen parametr 

Pmaxlkg a jako ideální interval výkonů, jaký je potřebný pro hráče z juniorské kategorie 

pro uplatnění se v Extralize byl určen na 15,1 - 16 W/kg. Dále pak hodnotí přírůstek 

výkonu po první sezóně v Extralize ledního hokeje. 

Problematika speed, agility, quickness (SAQ) tréninku a hokej agility 

(Signatura R2/1 0209) 

Zpracoval: Jan Rybáček. Praha: 2004, 115 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce je vysvětlit, popsat pojem agility na základě dostupné literatury. Práce 

definuje SAQ ( speed, agility, quickness) trénink, pojem agility se zaměřením na lední 

hokej. Pokouší se vytvořit zásobník cvičení pro agility jak v přípravě na ledě, tak i 

mimo led s využitím pomůcek, které jsou pro tento typ tréninku nezbytné. Dále také 

popisuje testování agility a dává závěra pro praxi. V příloze práce jsou příklady 

tréninkových cvičení pro rozvoj agility a rychlosti v tréninku mimo led, podpůrné 

tréninkové cvičení s velkými gymnastickými míči, flexibilní cvičení v tréninku agility. 
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Dále jsou uvedeny ph1dady tréninkových cvičení pro rozvoj agility v tréninku na ledě a 

pomůcky pro trénink agility a rychlosti mimo led. 

Rešerše literatury s problematikou kondiční přípravy v LH a vytvoření 

kondičního programu rozvoje silových schopností (Signatura R2/980 1) 

Zpracoval: Ivo Svatoš. Liberec: 2003, 83 s. 

Závěrečná práce 

Práce popisuje teoretické poznatky kondiční přípravy. Zjišťuje na základě motorických 

testů na konci přípravného období, na konci předzávodru'ho období z funkčních testů 

(Wingate test a zátěžový test), kondiční připravenost mužstva juniorů Bílí Tygři Liberec 

v letech 200 až 2002 na hlavní část sezóny. Na základě zjištěných dat vytváří kritéria 

kondiční přípravy na sledovaná období a snaží se zařadit novější poznatky z teorie 

sportovru'ho tréninku z literatury do tréninku. 

Rozbor tréninkových metod a prostředků v předzávodním období v 

kategorii dorostu (Signatura R2/9788) 

Zpracoval: Jiří Seidl. Praha : 2003, 42 s. 

Závěrečná práce 

Práce teoreticky rozebírá tréninkové jednotky v předzávodním období u družstva 

extraligového dorostu HC IPB Pojišťovna Pardubice v sezóně 2000/2001. Ve výsledku 

pak hodnotí předzávodní období, tréninkové metody, tréninkové prostředky, uvádí 

přehled jednotlivých mikrocyklů. V závěr pak uvádí přehled skupin tréninkových 

prostředků z hlediska objemu, přehled poměrů jednotlivých skupin tréninkových 

prostředků a přehled tréninkových prostředků v předzávodním období podle 

jednotlivých mikrocyklů. 
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Roční tréninkový cyklus sportovních tříd ligy starších žáků 8. a 9. třídy v 

ledním hokeji (Signatura R2/9786 ) 

Zpracoval:Stanislav Sztefek. Frýdek-Místek: 2003, 80s. 

Závěrečná práce 

Práce popisuje jednotlivá období ročního plánu: přípravné, předzávodní a hlavní 

období. Pro každé období vypracovává týdenní mikrocyklus a tréninkové jednotky pro 

klub ledního hokeje HC Frýdek-Místek kategorii 8 a 9 třídy. Některé tréninkové 

jednotky jsou zde graficky znázorněny. V příloze jsou pak cvičení na rozvoj herních 

činnosti jednotlivce a herní kombinace. 

Nárůst výkonnosti hráčů ledního hokeje v přípravném období 

(Signatura R2/9687) 

Zpracoval: Martin Pykal. Praha: 2003, 94 s. 

Diplomová práce 

Práce zjišťuje pomocí motorických testů nárůst výkonnosti v přípravném období u 

hráčů ve věkové kategorii 13 - 15 let. Přípravné období trvalo od května do června 

2003, obsahovalo 38 tréninkových jednotek. Pro diagnostiku trénovanosti byly použity 

testy: pro explozivní sílu dolních končetin šesti skok z místa, pro rychlostní schopnosti 

běh na 50m, pro silové schopnosti autový hod plným míčem 2kg, pro obratnostní 

schopnosti obratnostní dráha (připojeno i schéma), pro pohyblivost hloubka předklonu a 

pro vytrvalostní schopnosti běh na 1500 m. Dále je popsán rozvoj jednotlivých 

pohybovaných schopností v přípravném období. 

V závěru pak práce vyhodnocuje nárůst výkonnosti podle jednotlivých pohybových 

schopností. 

Trénink hokejistů ve věku 5- Slet (Signatura R2/9512) 

Zpracoval: Dopita Luboš. Praha: 2003, 85 s. 

Diplomová práce 
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Tato práce sestavuje rámcový koncept tréninkového programu začínajících hokejistů 

pro věkové období 5-8 let na základě poznatků dvouletého výzkumu. Také vyhodnocuje 

pohybové schopnosti, dovednosti a psychickou vyspělost hráčů v jednotlivých etapách 

sledovaného období. Určuje vhodné tréninkové cvičení rozvíjející pohybové schopnosti 

a dovednosti. Zkoumaným souborem bylo družstvo HC Slavia Praha, rok narození 

1994. Práce formuluje, jaké činnosti jsou schopni začínající hokejisté smysluplně 

vykonávat v rámci sportovní přípravy, jakým dovednostemjsou schopni se naučit ajaká 

cvičení jsou vhodná a efektivní pro proces učení se jim, a to v jednotlivých věkových 

kategoriích členěných v ledním hokeji. Dále byly v této práci zdůrazněny některé 

aspekty, které výrazně ovlivňují budoucí sportovní výkonnost hokejisty a předložena 

určitá doporučení, jak je v praxi ovlivňovat. V příloze jsou pak příklady cvičení na ledě 

Sportovní třídy HC Kladno a jejich tréninkový proces v ročním cyklu 

(Signatura R2/94 77) 

Zpracoval: Václav Blažek. Kladno : 2002, 65 s. 

Závěrečná práce 

Práce popisuje roční tréninkový cyklus ve sportovních třídách, se zaměřením na lední 

hokej. Pomocí dostupné literatury, vědomostí zkušeností jak z pohledu hráče, tak i 

trenéra je zde vytvořen roční tréninkový plán a rámcový plán zatížení pro 6. až 9. třídu. 

Jsou zde popsány speciální testy na ledě a motorické testy kondiční připravenosti mimo 

led a zaznamenány výsledky testů jednotlivých tříd. Je připojen zásobník cvičeních na 

ledě. 

Kondiční trénink na ledě a jeho zařazení do přípravy dorostu HC Keramika 

Plzeň (Signatura R2/9473) 

Zpracoval: Milan Razým. 2002, 60 s. 

Závěrečná práce 

Práce popisuje kondiční přípravu na ledě. Jsou zde uvedeny a znázorněny speciální 

kondiční cvičení, které jsou rozděleny na speciální průpravná cvičení a cvičení na 
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zdokonalování individuálních činností jednotlivce, kondiční cvičení obratnostní, 

rychlostní, rychlostně silová, vytrvalostní a cvičení na kondiční bruslení. 

Rozvoj silových schopností starších žáků (Signatura R2/9472) 

Zpracoval: Lubomír Bouchner. Praha : 2002. 53 s. 

Závěrečná práce 

Cílem této práce bylo vytvořit model rozvoje silových schopností starších žáků a 

nastínit širší problematiku tréninku starších žáků. Práce je rozdělena na teoretickou část, 

kde jsou teoreticky popsány silové schopnosti a jejich rozvoj. V praktické části jsou pak 

vypracovány jednotlivé makrocykly přípravného, předzávodního a hlavního období. 

Jsou zde také uvedeny kontrolní testy rozvoje síly. V přílohách jsou pak vybrané 

příklady speciálních kondičních cvičení na ledě, strečink, posilovací cvičení ve 

dvojicích (s plným míčem, s lehkými činkami, švihadly, krátkými tyčemi), posilovací 

cviky a kompenzační cviky. 

Rozvoj a diagnostika silových schopností u hráčů ledního hokeje 

(Signatura R2/9456) 

Zpracoval: Zdislav Tabara. Praha : 2002. 63 s. 

Závěrečná práce 

Práce teoreticky popisuje rozvoj silového tréninku. Jsou zde popsány faktory silového 

tréninku, stavba tréninku, kondiční trénink, biomechanické aspekty síly. Dále pak silové 

schopnosti, rozvoj silových schopností, způsob silového tréninku v ledním hokeji. Na 

závěr je pak uvedeno a popsáno testování silových schopností. 

Rozvoj obratnostních schopností u hráčů ledního hokeje kategorie žáci

dorost (Signatura R2/9440) 

Zpracoval: Milan Stárek. Praha : 2002, 78 s. 

Závěrečná práce 
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Práce se zaměřila na rozvoj obratnostních schopností hráčů ledního hokeje. Popisuje 

metodická doporučení pro rozvoj všeobecné a speciální obratnosti a rozvoj podle 

věkových kategorií. Jsou zde uvedeny příklady cvičení v přípravném, předzávodním a 

závodním období. Cvičení jsou ještě rozdělena podle jednotlivých věkových kategorií: 

přípravka 1-3 třída, přípravka 4-5 třída, mladší žáci 6-7 třída, starší žáci 8-9 třída a 

dorost. Je zde uvedeno a popsáno testování silových schopností. 

Rozvoj rychlostně - silových schopností u mladých hráčů ledního hokeje 

(Signatura R2/9429) 

Zpracoval: Zdeněk Balabán. 2002, 64 s. 

Závěrečná práce 

Teoretická práce, kde jsou všeobecně popsány rychlostně silové schopnosti, jejich 

rozvoj s důrazem na věkové zvláštnosti. V závěru jsou pak pro účely praxe popsány 

základní teoretická východiska při rozvoji rychlostně - silových schopností. 

Závěrečná práce (Signatura R2/9140) 

Zpracoval: Evžen Musil. Praha: 2002, 43 s .. 

Závěrečná práce 

Práce se zabývá rozvojem silových, rychlostních, vytrvalostních, obratnostních 

schopností a pohyblivosti v žákovských kategoriích (11-15 let) v přípravném období. 

Nejprve tento rozvoj teoreticky popisuje, v další části práce jsou pak uvedeny příklady 

cvičení. V příloze jsou pak uvedena strečinková cvičení a cvičení s tyčemi. 

Rozvoj explozivní síly dolních končetin u hráčů ledního hokeje v ročním 

tréninkovém cyklu (Signatura R2/9434) 

Zpracoval: Jan Klacl. 2001, 53 s. 

Závěrečná práce 
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Práce popisuje teoreticky nejprve obecně rozvoj silových schopností, následně se věnuje 

explozivní síle a jejímu rozvoji, metodám rozvoje, rozvoji explozivní síly na ledové 

ploše. Na závěr pak popisuje testování jako kontrolu tréninkového procesu. 

Rozvoj odrazové síly a její vliv na herní výkon v ledním hokeji 

(Signatura R2/9104) 

Zpracoval: Pavel Smítka. Hradec Králové : 2001, 44 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce je posoudit závislost herního výkonu (rychlosti bruslení) na odrazových 

schopnostech. Porovnává odrazové schopnosti mladých hokejistů (15-19. let) s běžnou 

populací ve stejném věku. Posuzuje závislost výsledku testů odrazových schopností na 

stáří a tělesné výšce. Stanovuje hlavní zásady pro rozvoj odrazové síly v ledním hokeji. 

Měření bylo provedeno u juniorů a dorostu HC Lev Hradec Králové a HC Pardubice 

v roce 2000. 

Rozvoj vytrvalosti, rychlosti, obratnosti a síly v přípravném období MLŽ a 

STŽ (Signatura R2/9073) 

Zpracoval: Ladislav Slížek. Praha: 2001, 39 s. 

Závěrečná práce 

Práce teoreticky rozebírá a s praxí srovnává rozvoj vytrvalostních, rychlostních, 

obratnostních a silových schopností pro kategorie mladších a starších žáků 

v přípravném období. 

Popis a rozbor první etapy přípravného období družstva mužů v LH HC 

Dukla Jihlava - sezóna 2001-2002 (Signatura R2/ 9072) 

Zpracoval: Karel Dvořák. Jihlava: 2001,47 s. 

Závěrečná práce 
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Práce přibližuje koncepci a průběh přípravného období prvoligového družstva HC 

Dukla Jihlava, porovnává jednotlivé hráče a hodnotí úspěšnost tréninkového 

mezocyklu. Jsou zde strukturovány týdenní tréninkové cykly, rozebrány tréninkové 

jednotky, charakterizováno zatížení v tréninkovém mezocyklu. Na závěr pro kontrolu 

trénovanosti práce popisuje testování. 

Silová příprava kategorie juniorů s vlivem na individuální a týmový výkon 

(Signatura R2/9071) 

Zpracoval: RudolfVach. 2001 :90s. 

Závěrečná práce 

Práce přibližuje celoroční tréninkový cyklus družstva juniorů HC Tábor, hlavně pak 

přípravu kondičního charakteru, se zaměřením na sílu. V teoretickém rozboru popisuje 

individuální a týmový henú výkon, je zde uveden i přehled základních svalových 

skupin. V příloze jsou pak znázorněna silová cvičení. 

Testování vybraných mužstev Extraligy ledního hokeje pomoci Wingate 

testu (Signatura R2/9062) 

Zpracoval: Jiří Bříza. Praha: 2001, 55 s. 

Diplomová práce 

Cílem bylo vyšetřit opakovaně hráče mužstev ELH Wingate testem na počátku 

přípravného období (květen 2000) a na konci předzávodního období (srpen 2000). 

Testována byla mužstva HC Slavia Praha, HC IPB Pojišťovna Pardubice, HC Keramika 

Plzeň, HC Vítkovice, HC Oceláři Třinec. Práce pak posuzuje výkony podané 

v zátěžových testech a jejich biologické odezvy v organismu, hodnotí výsledky. 

Stanovuje silné a slabé stránky hráče a určuje možné rezervy v kondiční rychlostně

silové přípravě. Dále se pokouší u vybraných hráčů o srovnání výsledků Wingate testu 

s výsledky celkové statistiky (kanadské bodování) po základní části ELH. Popisuje 

metodiku provedení, hodnocení testu a postup práce. V závěru je popsáno, jaké 

výsledky anaerobního výkonu, anaeobní kapacity a index únavy má špičkový hráč 
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ledního hokeje dosáhnout. Také je uvedeno pomocí tabulek hodnocení sledovaných 

mužstev ELH a individuální hodnocení vybraných hráčů Petra Sýkory, Pavla Vostřáka, 

Viktora Hubla, Tomáše Blažka a Romana Kaděry. 

Pokus o vytvoření zásobníku cvičení pro specifickou tréninkovou jednotku 

při účasti jednoho brankáře (Signatura R2/9039) 

Zpracoval: Stanislav Jantoš. Praha: 2001, 84 s. 

Diplomová práce 

Práce vytváří zásobník cvičení pro specifickou tréninkovou jednotku, při účasti pouze 

jednoho brankáře. Práce je specifikována pro věkovou skupinu 4. -9. třídy. Vybrané 

příklady cvičení lze úpravou modelů zatížení a organizací cvičení úspěšně použít podle 

aktuálních potřeb tréninku pro vyšší věkové kategorie jako je dorost, junioři a muži. Při 

konstrukci zásobníku cvičení při účasti jednoho brankáře se práce snaží udržet 

efektivitu tréninkové jednotky a také správné využití tréninkového prostoru. Snaží se 

postihnout základní rozdělení a nutné parametry a poměr zatížení. Zásobník je pak 

rozdělen na průpravná cvičení, rovnovážné situace, přesilové situace podle věkových 

kategorií pro 4. -5. třídu, 6. -7. třídu, 8. -9. třídu. Pro dorost, juniory a seniory jsou také 

uvedeny příklady některých cvičení. Zásobník cvičení je uveden v úplné formě 

v příloze této práce. 

Stavba tréninku ve vloženém mezocyklu v období vánoční přestávky u 

mužstev dospělých a juniorů v ledním hokeji (Signatura R2/8859) 

Zpracoval: Jakub Petr. Praha: 2001, 88 s. 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo zjistit rozdíly ve stavbě tréninkových mezocyklů v období vánoční 

přestávky u družstev extraligy dospělých a juniorů HC Vítkovice a HC Oceláři Třinec. 

Metodou dotazníku. Sledovanými ukazateli jsou především tréninkový objem, přehled 

organizačně procesuálního členění a zastoupení jednotlivých energetických zón. 
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Úkolem bylo realizovat empirické šetření použitím dotazníkové metody a rozhovoru s 

trenéry. Na závěr práce hodnotí skladby mezocyklů a jejich charakter zatížení. 

Rozbor ročního tréninkového cyklu juniorů HC Slovan Louny 

(Signatura R2/8783) 

Zpracoval: Vladimír Sedláček. Praha: 2000, 45 s. 

Závěrečná práce 

Práce porovnává roční tréninkový cyklus mužstva juniorů HC Slovan Louny v sezóně 

1999/2000 hrající regionální přebor s ročním tréninkovým cyklem vrcholového hokeje. 

Dále pak porovnává tréninkové podmínky výkonnostního a vrcholového sportu. 

Posilovací a kondiční program pro léto 1999 (Signatura R2/8767) 

Zpracoval: Vladimír Bednář. Plzeň: 2000, 297 s. 

Závěrečná práce 

Cílem této práce je představit nové typy metod v silové přípravě ledních hokejistů. Je 

zde obsáhle popsáno celé přípravné období mimo led se zaměřením na posilovací a 

kondiční program. Jsou zde cvičební návody a metodika, trénink a popis strečinku a 

kondiční program, který je rozdělen na tři fáze: základní kondiční cvičení, vývoj síly a 

rychlost posilování. Jsou zde uvedena speciální cvičení pro rozvoj síly. 

Přípravné období mužstva I. ligy mužů a mužstva extraligy dorostu ledního 

hokeje HC Stadion Liberec (Signatura R2/8766) 

Zpracoval: Vladimír Čermák. Liberec : 2000, 69 s. 

Závěrečná práce 

Práce popisuje přípravné období v ledním hokeji u mužstva mužů HC Stadion Liberec, 

porovnává toto přípravné období s přípravným období kategorie dorostu. Vyhodnocuje 

záznamy obou družstev tréninkových jednotek přípravného období z hlediska objemu 

zatížení. Rozebírá tréninkový objem obou mužstev z hlediska zastoupení rozvoje 
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jednotlivých pohybových schopností a vyhodnocuje používané tréninkové prostředky 

obou sledovaných souborů. 

Pokus o vytvoření tematických plánu a metodických postupů pro náplň 

výuky na letních hokejových táborech (Signatura R2/8688) 

Zpracoval: Jiří Mička. Praha : 2000, 79 s. 

Diplomová práce 

Cílem této práce bylo vytvořit a doporučit tréninkové metody, které jsou vhodné pro 

letní školy ledního hokeje. Výzkum probíhal u chlapců ve věku 8 - 16 let v Havlíčkově 

Brodě. Chlapci byli rozděleni do tří věkových skupin, skupina A 8 - 1 O let, skupina B 

ll až 13 let, skupina C 14 - 16 let. Práce popisuje zásady hokejové školy. Je 

vypracována osnova, jaké zaměření by měl mít trénink na ledě a na suchu pro jedllotlivé 

skupiny. Jsou zde popsány principy tréninku na ledě, organizační formy, řád hokejové 

školy, úkoly pro instruktory, motivační doporučení pro hráče. Jsou zmiňovány principy 

pro trénovaný tým. Dále popisuje periodizaci týdenního tréninkového mikrocyklu podle 

skupin. Obsah tréninkové jednotky na ledě je popsán a znázorněn graficky. Jsou zde 

hry a cvičení pro trénink na suchu. Na závěr práce analyzuje počet tréninkových 

jednotek ve škole a je udělána časová analýza systematiky ledního hokeje využité ve 

škole ledního hokeje a graficky vyobrazeno strečinkové cvičení. 

Rozvoj vytrvalostních schopností v kategorii juniorů v průběhu ročního 

tréninkového cyklu (Signatura R2/1 0565) 

Zpracoval: Radek Ťoupal. Praha: 2005,74 s. 

Závěrečná práce 

Není v knihovně 
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Porovnání dvou přípravných období v ledním hokeji u hráčů "A" mužstva 

HC Rebel Havlíčkův Brod v sezónách 1999/2000 a 2000/2001 (Signatura 

R2/8908) 

Zpracoval: Václav Adam. Praha: 2001 , 82 s. 

Diplomová práce 

není v knihovně 

Pokus o konstrukci ročního tréninkového plánu pro družstvo ledního 

hokeje, kategorií starší žáci (Signatura R2/9041) 

Zpracoval: David Sklenář. Praha: 2001, 45 s. 

Diplomová práce 

není v knihovně 

II. Přímé a nepřímé pozorování herních systémů a kombinací, řešení 

rovnovážných a nerovnovážných situací, transition, analýza a 

zaznamenávání statistických údajů. 

Srovnání přípravného období hráčů ledního hokeje ve třech seniorských 

soutěžích České republiky (Signatura R2/11303) 

Zpracoval: Pavel Dvořák. Praha: 2007, 71 s. 

Souběžný název: The comparison of ice-hockey players preparatory term in three senior 

leagues of the Czech Republic 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo srovnání přípravného období hráčů ledního hokeje ve třech našich 

seniorských soutěžích z hlediska kvantitativní stránky tréninku, zjistit rozdíly ve 

výstupních motorických testech. Do šetření byly zapojeny tři mužstva Pardubic 
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(extraliga), Třebíče (1. liga) a Blanska (II. liga). Mužstva byla srovnána v přípravném 

období mimo led a na konci období byly provedeny výstupní motorické testy. 

Vyhodnocení bylo provedeno matematicko-statistickou metodou. Práce definuje 

charakteristiky výběru mužstev, srovnává je z hlediska rozvoje pohybových schopností, 

výstupní motorické testy analyzuje a hodnotí výsledky. 

Hra v oslabení (Signatura R2/11262) 

Zpracoval: František Výborný. Praha: 2007, 78 s. 

Závěrečná práce 

Práce mapuje a vyhodnocuje hru v oslabení, tak jak jí praktikovala extraligová mužstva 

v sezóně 2006/2007. Pomocí videozáznamů rozebírá hru v oslabení. Práce popisuje u 

vybraných družstev obranu v útočném pásmu, obranu ve středním pásmu a v obraném 

pásmu. Jsou zde statistické výsledky hry v oslabení v soutěžním ročníku ELH 

2006/2007 a některá doporučení pro tréninkovou praxi. 

Analýza organizace hry mužstva v útoku mužstev ELH v sezóně 2006-

2007 (Signatura R2/11260) 

Zpracoval: Ivo Kyndl. Praha: 2007, 135 s. 

Závěrečná práce 

Práce analyzuje organizaci hry v útoku mužstev ELH v sezóně 2006/2007 z hlediska 

pásem hřiště, kde se zaměřuje na zjištění průběhu útoku z hlediska postupu a z hlediska 

jednotlivých útočných systémů. Ze záznamů hokejových utkání analyzuje útočnou hru 

v obranném a středním pásmu (resp. Založení a přechod středm'ho pásma) jednotlivých 

týmů ELH z hlediska kvality (úspěšnosti) a kvantity (procentuálního zastoupení). 

V závěru pak hodnotí jednotlivé typy útoků a dává metodická doporučení pro 

tréninkovou praxi. 
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Příprava Kuvajtského národního družstva na asijské zimní hry a jeho 

působení v turnaji {Signatura R2111224) 

Zpracoval: Jan Brychta. Praha: 2007, 71 s. 

Souběžný název: Preparation ofKuwait national team on Asian winter games and iťs 

functioning in tournament 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo ukázat, zda lze na základě praktických a teoretických zkušeností 

získaných při studiu na FTVS kvalitně připravit Kuvajtský národní tým na asijské zimní 

hry v porovnání s dosaženými výsledky. Metodou pozorování a osobním dotazováním 

byly získány informace o Kuvajtském mužstvu. V hlavní části práce je pak popsán a 

charakterizován tréninkový mezocyklu, s popisem a grafickým znázorněním 

systematiky bránění, útočení a rozbor tréninkových jednotek. V příloze je pak 

tréninkový deník. 

Zatížení hráče ledního hokeje v utkání (Signatura R2/ 11222) 

Zpracoval: Petr Kounovský. Praha: 2007, 80s. 

Souběžný název: Stress rate ice hockey players in game 

Diplomová práce 

Diplomová práce porovnává zatížení hráčů ledního hokeje v mistrovském utkání. Na 

základě následného porovnání podle doby strávené v jednotlivých zónách zatížení a 

podle početních situací (přesilová hra, hra v oslabení a hra v rovnovážném stavu), 

vyhodnocuje výsledky. Pomocí metody monitorování srdeční frekvence byly získány 

hodnoty srdeční frekvence v utkáních. Hodnocení proběhlo u pěti hráčů Benátek nad 

Jizerou. Výsledky jsou analyzovány popisnou statistikou. 

Analýza nerovnovážných herních situaci 2-1, 3-1, 3-2 z pohledu útoku ve 

SP a ÚP v extralize juniorů v sezóně 2005/2006 (Signatura R2/ll 076) 

Zpracoval: JosefDoboš. Opava: 2007, 134 s. 

Závěrečná práce 
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Práce metodou pozorování analyzuje způsob a úspěšnost přechodu modré čáry při 

nerovnovážném počtu hráčů u mužstva HC Slezan Opava, hrající juniorskou extraligu 

v sezóně 2005/2006. Navrhuje účinné a efektivní způsoby přechodu útočné modré čáry 

při nerovnovážném počtu hráčů v kategorii juniorů a dává metodická doporučení pro 

tréninkovou praxi. 

Porovnání útočné a obranné hry v ledním hokeji od 70.let do současnosti 

na základě analýzy finálových zápasů MS, OH a Kanadských pohárů 

(Signatura R2/11 060) 

Zpracoval: Jan Svitavský. Most: 2007, 100 s. 

Závěrečná práce 

Práce porovnává teoretický vývoj formulací pojetí útočné a obranné hry v odborné 

literatuře. Z videozáznamů analyzuje a porovnává útočnou a obrannou hru vybraných 

světových a vrcholných soutěží počínaje zápasy Kanady vs. SSSR v roce 1972 až do 

roku 2005. 

Rozbor organizace hry družstva v obraně Tipsport extraligy ledního hokeje 

v sezóně 2005-2006 (Signatura R2/11 086) 

Zpracoval: Libor Žilka. Zlín : 2006, 72 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce je udat ucelený přehled řešení organizace hry družstva v obraně v extralize 

ČR v sezóně 2005/2006. Práce se zaměřuje na sledování řešení způsobu obrany 14 

mužstev, jakým způsobem řeší obranu, jak z hlediska prostoru, tak z hlediska číselné 

struktury v rozestavění a o branného tlaku na soupeře. Metodou pozorování 

videozáznamů vyhodnocuje výsledky a ukazuje na možnosti a varianty řešení obrany, 

které se nejčastěji objevovaly v této sezóně. V závěru jsou pak metodická doporučení 

pro praxi a v příloze tréninková cvičení. 
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Obranná hra extraligových mužstev sezóně 2004/2005 (Signatura R2/11066) 

Zpracoval: Václav Baďouček. Praha: 2006, 60s. 

Závěrečná práce 

Práce metodou přímého pozorování a pozorování videozáznamu sleduje organizaci hry 

družstva v obraně u jednotlivých mužstev ELH v sezóně 2004/2005 z hlediska 

číselných struktur v rozestavení hráčů. Jednotlivé číselné struktury zjišťuje a 

zaznamenává z pohledu jednotlivých pásem hřiště. Porovnává zjištěné výsledky mezi 

jednotlivými mužstvy. Popisuje rozdíly organizace hry mužstev v obraně. 

Rozbor výkonu hráče v ledním hokeji (Signatura R2/11 052) 

Zpracoval: Jiří Bermann. Praha: 2006, 120 s. 

Závěrečná práce 

Práce sleduje mužstvo HC Bílí Tygři Liberec v sezóně 2004/2005 a zjišťuje způsoby 

využití statistických informací ze soutěžních utkání. Cílem práce je vytvořit metodu, 

podle které by bylo možné co nejobjektivněji hodnotit jednotlivé statistiky. Vytváří 

formulář, podle kterého by bylo možné co nejefektivněji sledovat individuální herní 

výkon hráče. Sledované statistiky: vhazování, četnost střelby, sledování individuálního 

herního výkonu, pro který byl i inovován formulář. 

Analýza přesilových her a oslabení pět na tři v utkáních první ligy ledního 

hokeje v sezóně 2005/2006 (Signatura R2/10728) 

Zpracoval: Radek Hlavatý. Praha : 2006, 64 s. 

Souběžný název: Analysis of power play and playing two men short in the First league 

ice hockey matches in the season 2005/2006 

Diplomová práce 

Práce metodou pozorování videozáznamů a dotazníkovou metodou analyzuje používané 

vzorce při zakončení a oslabení v přesilových hrách 5-3 v utkání první hokejové ligy 

v sezóně 2005/2006. Zjišťuje, které vzorce vedou nejčastěji ke vstřelení gólu a které 

jsou při bránění nejúspěšnější. Ve výsledcích pak popisuje nejvyužívanější proniknutí 
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do útočného pásma při přesilové hře 5-3, analyzuje produktivitu mužstva při přesilové 

hře v útočném pásmu a ideální zakončení. Dále se věnuje oslabení 5-3, jaké vzorce 

mužstva používala a jednotlivé vzorce analyzuje podle úspěšnosti. Na závěr pak uvádí 

celkovou úspěšnost přesilových her a úspěšnost oslabení. 

Porovnání nácviku hry při přesilových hrách a při oslabení u hráčů 8. a 9. 

tříd HC Slavoj Český Krumlov a týmu HC Klatovy, HC Jindřichův Hradec, 

HC Benešov v sezóně 2004-2005 (Signatura R2/10762) 

Zpracoval: Radek Nejedlý. Praha: 2006, 44 s. 

Souběžný název: Comparison of game practice at power plays and at weakness at the 

players from 8. and 9. classes HC C. Krumlov, Klatovy, J. Hradec, HC Benesov in the 

season 2004-2005 

Diplomová práce 

Práce metodou dotazníku analyzuje nácvik přesilových her a oslabení hráčů žákovské 

kategorie, přesněji žáků 8. a 9. třídy. V jaké kvalitě byl zařazován nácvik přesilových 

her a oslabení, jaké byly rozdíly tréninkové náplně. Práce dává určitá doporučení pro 

trenéry do praxe. Pro přesilové hry jsou popsány zásady při nácviku a metodický postup 

při nácviku. Pro hru v oslabení jsou také popsány zásady nácviku hry v oslabení a 

metodický postup při nácviku. Závěrem práce hodnotí nácvik přesilových her podle tříd 

a jednotlivých týmů. 

Rovnovážné a nerovnovážné situace v ledním hokeji: řešení a nácvik v 

kategoriích dorostu a juniorů (Signatura R2/10603) 

Zpracoval: Milan Černý. České Budějovice: 2006,71 s. 

Závěrečná práce 

Práce se týká řešení rovnovážných a nerovnovážných situací v kategorii dorostu a 

juniorů z pohledu útoku a obrany. Popisuje jednotlivá cvičení a poukazuje na důležité 

faktory při nácviku těchto situací. V závěru jsou pak metodická doporučení pro 

tréninkovou praxi a trenérskou práci. 
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Přesilová hra 5-4 MS 2005- Vídeň, Rakousko (Signatura R2/10577) 

Zpracoval: Radek Novák. Praha: 2005, 168 s. 

Závěrečná práce 

Práce vyhodnocuje a analyzuje přesilovou hru 5-4 na MS seniorů v roce 2005 ve Vídni, 

její založení, rozvíjení a vniknutí do útočného pásma, způsoby zakončení hry v útočném 

pásmu. Na základě rozboru videozáznamů ukazuje možnosti přesilové hry 5-4 

v obranném, středním a útočném pásmu, tak jak se objevovaly v průběhu MS u mužstev 

Česka, Kanady, Ruska, Švédska, USA, Finska a Slovenska. V závěru pak udává 

metodiku nácviku přesilových her a závěry pro praxi. V příloze jsou pak průpravná a 

herní cvičení. 

Situace 3-3 ve středním pásmu s přechodem do útočného pásma 

(Signatura R211 0571) 

Zpracoval: Karel Chládek. Praha: 2005, 60s. 

Závěrečná práce 

Práce udává ucelený přehled přechodu středního pásma v situacích 3-3 a vniknutí do 

útočného pásma v extralize ČR v sezóně 2004/2005. Metodou pozorování a následné 

analýzy sleduje řešení těchto situací, určuje nejčastější řešení. Dále pak zjišťuje, jakým 

způsobem jednotlivá mužstva své útočné akce zakončují po vniknutí do útočného pásma 

nebo jsou-li jejich útočné akce zablokovány. V závěru jsou pak doporučení pro trénink 

a v příloze příklady cvičení. 

Analýza vlivu hry v početní převaze nebo oslabení na výsledek utkání 

Extraligy ledního hokeje v sezóně 2004/2005 (Signatura R211 0548) 

Zpracoval: Stanislav Urbanec. Praha: 2005, 71 s. 

Souběžný název: Analysis ofinfluence ofpower-play and short-handed play on results 

ofExtraliga 2004/2005 matches 

Diplomová práce 
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Tato práce analyzuje vliv hry v početní převaze a početním oslabení na průběžný stav a 

konečný výsledek utkání extraligy mužů v sezoně 2004/2005 a porovnává tyto údaje 

s kanadsko-americkou NHL v roce 2003/2004 a Mistrovstvím světa 2005. Práce 

vychází ze statistických údajů. Data byly pořízeny metodou sondy a komparativní 

metodou, následně statisticky analyzovány. Na závěr práce popisuje vliv přesilových 

her a oslabení na konečný výsledek utkání a srovnává naši soutěž s mezinárodním 

hokejem. 

Hra v oslabení (Signatura R2/10543) 

Zpracoval: Martin Šnajdr. Praha : 2005, 80 s. 

Závěrečná práce 

Práce mapuje a hodnotí hru v oslabení, tak jak ji praktikovala mužstva v sezóně 

2003/2004. Jsou zde uvedeny statistické výsledky hry v oslabení. Jsou zde popsány 

jednotlivé týmy a obranná hra rozdělena podle pásem. Práce uvádí také metodiku 

nácviku hry v oslabení. 

Hra v oslabení (Signatura R2/1 0254) 

Zpracoval: Petr Fiala. Praha: 2005, 56 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce je vytvořit přehled řešení hry v oslabení 4-5, 3-5, 3-4 z pohledu naší 

nejvyšší hokejové soutěže- Extraligy ledního hokeje. Práce zjišťuje, jakých obraných 

systémů a číselných struktur se převážně používá při hře v oslabení v útočném, středním 

a obraném pásmu. Určuje vhodné a účinné průpravné, herní cvičení a metodiku nácviku 

hry v oslabení. Uvádí příklady cvičení pro nácvik a ukazuje ty varianty oslabení, které 

co do úspěšnosti patřily k rozhodujícím faktorům ovlivňujících výsledek. 
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Založení útoku z obranného pásma v I. lize ČR v sezóně 2003-2004 

(Signatura R2/1 0252) 

Zpracoval: Petr Vlk. Jihlava : 2005, 52 s. 

Závěrečná práce 

Práce je zaměřena na sledování základních vzorců založení útoku u všech čtrnácti 

družstev I. ligy ČR v sezóně 2003/2004. Mužstva byla sledována dvě utkání doma a 

venku. Nejčastější způsoby založení útoku z obranného pásma jsou u každého mužstva 

popsány. V závěru jsou doporučení pro tréninkovou praxi, popsány výsledky a tabulkou 

je znázorněn celkový přehled způsobu překonání obranné modré čáry. Nechybí ani 

závěry pro trenérskou praxi. 

Nácvik řešení rovnovážných a nerovnovážných situací v ledním hokeji -

kategorie 6.-7. tříd (Signatura R2/1 0206) 

Zpracoval: Miroslav Krupka. Praha : 2004, 66 s. 

Závěrečná práce 

Práce je zaměřena na nácvik způsobů řešení rovnovážných ( 1-1, 2-2, 3-3) a 

nerovnovážných (2-1, 3-1, 3-2, 1-2, 2-3) herních situací v kategoriích žáků 6.- 7. tříd. 

Herní situace jsou popsány z pohledu útočícího a také bránícího hráče při individuální 

činnosti i vzájemné spolupráci, tj. při využívání útočných i obranných kombinací. Důraz 

je kladen na vypěstování základních návyků a zásad, z nichž se vychází při řešení dané 

herní situace ve všech pásmech a prostorách hřiště, které by měl hráč respektovat a 

uplatňovat. V přílohách pak jsou uvedena průpravná cvičení. 

Rozbor a porovnání obranné hry mužstev v extralize ledního hokeje 

(Signatura R2/1 0194) 

Zpracoval: Kamil Konečný. Praha : 2004, 78 s. 

Závěrečná práce 

Práce analyzuje obranné činnosti u extraligových mužstev HC Vítkovice v ročm'ku 

2000/2001 a HC Oceláři Třinec v ročníku 1999/2000. V teoretické části popisuje 
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obrannou hru v útočném, středním a obranném pásmu, kde pak týmy srovnává. Popisuje 

jednotlivé činitele obrany: oslabení, činnost brankáře, blokování střel, získávání 

kotouče, vhazování. V praktické části jsou zakresleny obranné systémy, rozestavení a 

jejich nácvik. Na závěr pak charakterizuje obrannou hru mužstev a v příloze je pak 

zásobník cvičení. 

Organizace hry v útoku mužstev ELH 2002-2004 (Signatura R2/9854) 

Zpracoval: Jaroslav Stuchlík. Zlín : 2004, 54 s. 

Závěrečná práce 

Práce metodou pozorování zachycuje a vyhodnocuje organizaci útočné činnosti mužstev 

Extraligy ledního hokeje, její úspěšnost a efektivitu. K rozboru byly použity 4 utkání 

každého účastníka Extraligy ledního hokeje sezóny 2002-2004 (není zaznamenáno 

mužstvo Kladna). Z výsledků pozorování pak vyvozuje doporučení pro použití 

útočných systémů v závislosti na vnějších okolnostech (utkání doma a venku), na 

kvalitě a složení mužstva, na jeho psychickém stavu a dává doporučení pro praxi. 

V příloze jsou pak příklady cvičení. 

Transition v ledním hokeji (Signatura R2/9841) 

Zpracoval: Petr Vyskočil. Praha: 2004, 137 s. 

Závěrečná práce 

Na základě teoretických poznatků práce vysvětluje a objasňuje poJem transition 

z různých jeho hledisek a rozpracovává jeho možné užití v ročním tréninkovém cyklu. 

Na základě praktických příkladů nastiňuje a přibližuje možnosti využití transition 

v tréninkových jednotkách. Jsou přiloženy příklady cvičení, která nemají sloužit jako 

zásobník, ale mají objasnit základy cvičení, které dají každému trenérovi možnost 

kreativiiy a vlastní úpravy. Dále pak zdůrazňuje výhody a nevýhody transition a 

transition game. Práce se snaží o zařazení cvičení na přechody z útoku do obrany a 

naopak do každé tréninkové jednotky. Rozpracovává transition v individuálním a 
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týmovém herním výkonu, vyzdvihuje nejdůležitější aspekty. Vysvětluje opodstatněnost 

transition a smysluplnost této činnosti, kde jsou uvedeny příklady z trenérské praxe. 

Nácvik řešení rovnovážných a nerovnovážných situací v ledním hokeji v 

kategorii dorostu (Signatura R2/9797) 

Zpracoval: Petr Zachar. Praha : 2003, 53 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce je podat přehled možného řešení rovnovážných i nerovnovážných herních 

situací, které vznikají rychlým přenášením hry v ledním hokeji a hlavně neočekávanou 

ztrátou kotouče. Práce ukazuje možné způsoby řešeni herních situací rovnovážných a 

nerovnovážných, od těch jednodušších až po ty složité, tak jak by se mělo postupovat 

v tréninkovém procesu. V závěru jsou pak doporučení pro praxi: pro útočníky a obránce 

a metodická doporučení pro trenéry. Práce je doplněna souborem cvičení, které jsou 

rozkresleny v příloze práce. 

Analýza systému přesilových her v ledním hokeji (Signatura R2/9653) 

Zpracoval: Jaroslav Listoň. Praha : 2003, 81 s. 

Diplomová práce 

Práce analyzuje a mapuje přesilové hry 5-4 u sledovaných extraligových mužstev v 

ročníku 2002/2003 a na Mistrovství světa 2003 ve Finsku. Zjišťuje systémy založení a 

zakončení těchto přesilových her. Na základě videozáznamů z utkání pak analyzuje, 

jaký systém je nejpoužívanější a nejefektivnější. Ve výsledcích pak uvádí úspěšnost 

přesilových her, nejčastější založení, nejpoužívanější rozestavění, analyzuje střelecké 

pokusy, četnost střel. Závěrem pak práce hodnotí systémy přesilových her v naší 

extralize a mezinárodního hokeje. Na konci jsou pak doporučení pro trenérskou praxi, 

zásady pro nácvik přesilové hry 5-4, metodický postup při nácviku a psychická 

příprava. Také je uveden zásobník cvičení. 

55 



Přesilová hra v ledním hokeji (Signatura R2/9470) 

Zpracoval: Stanislav Přikryl. Praha : 2003, 65 s. 

Závěrečná práce 

Práce vypracovává přehled četnosti a úspěšnosti jednotlivých způsobů založení a 

pronikání do útočného pásma při přesilových hrách. Metodou pozorování 

videozáznamů analyzuje a popisuje hlavní rysy realizace přesilových her v útočném 

pásmu sledovaných mužstev české extraligy, kanadsko-americké NHL a 

reprezentačních výběrů. Na závěr pak popisuje nejčastější způsob založení, realizaci 

přesilových her. Popisuje výhody a nevýhody jednotlivých založení, dává všeobecná 

doporučení pro praxi. 

Rozbor a analýza obranné hry v ledním hokeji (Signatura R2/9449) 

Zpracoval: Jiří Režnar. 2002, 56 s. 

Závěrečná práce 

Práce analyzuje obranné činnosti extraligových mužstev HC Pardubice a HC Vsetím 

v ročníku 1998/1999. Popisuje obrannou hru v útočném, středním a obranném pásmu. 

Popisuje jednotlivé činitele obrany: oslabení, činnost brankáře, obětavost v obranné 

činnosti, získávání kotouče, vhazování. Dále pak jsou zakresleny jednotlivé obranné 

systémy, jejich rozestavení. Na závěr jsou oba týmy porovnány podle jednotlivých 

pásem. V příloze je pak zásobník cvičení. 

Přesilová hra 5-4 (Signatura R2/9437) 

Zpracoval: Josef Halouzka. Praha: 2002, 95 s. 

Závěrečná práce 

Práce vytváří základní přehled řešení přesilových her v extralize juniorů. Zaměřuje se 

na sledování jednotlivých herních systémů. Zjišťuje závislosti individuálních herních 

činností hráčů jejich vzájemnou spolupráci. Rozebírá nejčastější herní varianty, 

analyzuje strukturu organizace hry a obměnu jednotlivých variant v útočném pásmu, 

výhodu postavení hráčů podle držení hole, způsob clonění, blokování, tečování a 
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dorážení vystřelených kotoučů. Popisuje optimální délku nácviku přesilových her 

v daných obdobích. V závěru pak jsou uvedena doporučení pro trenérskou praxi a 

metodika nácviku. 

Přesilová hra 5-4 na MS 2002 ve Švédsku (Signatura R2/9435) 

Zpracoval: Adolf Beznoska. Mladá Boleslav: 2002,48 s. 

Závěrečná práce 

Práce analyzuje jednotlivé fáze přesilové hry týmů evropské špičky na Mistrovství světa 

2002 ve Švédsku a snaží se určit nové trendy pojetí a sehrání přesilové hry. Přesilová 

hra byla u jednotlivých týmů sledována z hlediska založení, přechodu přes střední 

pásmo a vniknutí do útočného pásma, až po vzorce zakončení přesilové hry v útočném 

pásmu. V práci je popsána realizace přesilové hry týmů České republiky, Švédska, 

Ruska, Slovenska a Finska. Každý z těchto týmů byl sledován ve čtyřech zápasech. 

Celá práce je členěna do teoretických východisek přes praktickou analýzu přesilových 

her až po diskuzi o trendech v pojetí. V závěru práce je uvedena doporučená metodika 

nácviku přesilové hry a jako příloha jsou uvedeny příklady cvičení pro nácvik přesilové 

hry. 

Přesilová hra 5-4 (Signatura R2/9433) 

Zpracoval: Jiří Kopecký. Kladno: 2002, 62 s. 

Závěrečná práce 

Práce vytváří základní přehled řešení přesilové hry z pohledu českého i světového 

hokeje. Je zaměřena na sledování herních vzorců přesilové hry všech družstev naší 

extraligy a ukazuje varianty přesilové hry, které se nejčastěji objevovaly v sezóně 

200112002. Nejčastější přesilové hry jsou zde popsány. Dále pak práce tvoří soubor 

variant přesilových her používaných sledovanými mužstvy. V závěru jsou doporučení 

pro trenérskou praxi a metodika nácviku přesilové hry. 
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Metodika a nácvik rovnovážných situací 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, v ledním 

hokeji pro kategorii dorost (Signatura R2/9105) 

Zpracoval: Oldřich Obrtlík. Most : 2001, 54 s. 

Závěrečná práce 

Práce je zaměřena na metodiku nácviku rovnovážných situací. V teoretické části 

rozebírá dané téma. Dále pak popisuje a graficky znázorňuje jednotlivá cvičení 

k nácviku těchto rovnovážných situací 1:1,2:2,3:3,4:4, 5:5. V závěru pak dává určitá 

doporučení k nácviku trenérům do praxe. 

Analýza způsobu a účinnosti standartní herní situace Mistrovství světa a 

Světový pohár (Signatura R2/8757) 

Zpracoval: Jiří Rech. Brno : 2000, 42 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce bylo zjistit způsoby a účinnost standardní herní situace - vhazování u 

vybraných vrcholných mužstev. Práce pomocí metody pozorování vyhodnocuje 

procentuální úspěšnost jednotlivých hráčů na vhazování, způsoby řešení vhazování 

kotouče a způsoby rozestavení jednotlivých mužstev. Sledováni byli vrcholoví hráči 

hrající v Evropě a v NHL a mužstva USA, Kanady, Švédska, Finska, Ruska, Slovenska 

a České republiky. Je popsán i soubor cvičení pro jednotlivé typy vhazování. 

Rozbor přesilových her družstva mužů v LH HC Excalibur Znojemští orli : 

sezóna 1999-2000 (Signatura R2/8750) 

Zpracoval: Pavel Pazourek. Znojmo : 2000, 56 s. 

Závěrečná práce 

Cílem této práce je podat komplexní rozbor hry v početní převaze družstva extraligy 

ledního hokeje HC Excalibur Znojemští orli v sezóně 1999/2000. Je zde uveden 

teoretický rozbor přesilové hry, zásady hry bez brankáře, metodický postup při nácviku 

přesilové hry, strategie a způsob přesilové hry. Dále je proveden rozbor družstva a 

přesilové hry HC Excalibur Znojemští orli. V závěru je přesilová hra zhodnocena. 
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ll. Obrana, všechna témata přímo související s obrannou aktivitou 

hráčů. 

Obranná hra v ledním hokeji z pohledu obránce v kategorii seniorů 

(Signatura R2/11259) 

Zpracoval: Aleš Flašar. Praha : 2007, 68 s. 

Závěrečná práce 

Práce zpracovává a rozebírá problematiku ledního hokeje z pohledu obranné hry a 

jejího současného pojetí. Zhodnocuje teoretická východiska problematiky obranné hry. 

Dává praktická a metodická doporučení pro rozvoj obranných činností jednotlivce i 

družstva u hráčů ledního hokeje. V příloze jsou pak uvedena základní cvičení pro rozvoj 

pohybových schopností a dovedností hráčů a obránců. 

Zásobník cvičení se zaměřením na rozvoj herních dovedností obránce v 

ledním hokeji (Signatura R2/11134) 

Zpracoval: Roman Čech. Jihlava : 2007, 79 s. 

Souběžný název: Collection of exercises focused on developing ice-hockey defender 

abilities 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo vytvořit zásobník cvičení pro rozvoj herních dovedností obránce 

v ledním hokeji od věkové kategorie starších žáků až seniorské kategorie se zaměřením 

na útočné herní kombinace, obranné herní kombinace, herní útočné činnosti jednotlivce, 

herní obranné činnosti jednotlivce a cvičení na zdokonalování bruslení obránců. 

V teoretické části popisuje zásady pro hru obránců, pohybové schopnosti ovlivňující 

výkon jednotlivce v obraně. V praktické části popisuje hru obránců v obraném, středním 

a útočném pásmu, hru v početním oslabení a při přesilové hře. Jsou zde uvedena určitá 

doporučení pro praxi. Nejobsáhleji se práce zabývá obranným pásmem. Naznačuje také 

základní taktické zásady. V příloze je pak zásobník cvičení. 
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Možnosti zkoumání faktoru individuálního herního výkonu ve hře obránce 

v mládežnických kategoriích (Signatura R2111346) 

Zpracoval: Jan Chotěborský. Praha: 2007, 90s. 

Souběžný název: Potentionalities of research of individua! performance factors in 

defensive play in youth categories 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo nalézt metodou testování a dotazníku optimální hodnoty indikátorů 

vybraných faktorů, které ovlivňují individuální herní výkon obránce, podle kategorie a 

výkonnostní úrovně. Sestavit přehledný profil individuálního herního výkonu ve hře 

obránce ve věkových kategoriích 6. až 9. třídy na základě ideálních somatických 

parametrů a kondičních faktorů. Dále práce objasňuje otázky ohledně specifických, 

somatických parametrů, kondičních faktorů, charakterizuje jednotlivé sledované 

faktory individuálru'ho herm'ho výkonu, specifikuje jednotlivé faktory v konkrétních 

věkových kategorií. Testové baterie byly použity standardizované testy ČSLH pro 

testování hráčů žákovských kategorií. V závěru pak je v tabulkách sestaven optimální 

profil obránce hrajícího na elitní výkonnostní úrovni a struktura jeho individuálního 

herního výkonu ve vybraných faktorech. 

Obranná hra v současném pojetí ledního hokeje (Signatura R2/ll 034) 

Zpracoval: Svatopluk V ařeka. Praha : 2006, 89 s. 

Závěrečná práce 

Práce zpracovává a rozebírá problematiku ledního hokeje z pohledu obranné hry a 

jejího současného pojetí. Zhodnocuje teoretická východiska problematiky obranné hry. 

Popisuje obranné systémy a jejich nácvik. V závěru pak dává doporučení pro trenérskou 

praxi. V příloze jsou pak průpravná a herní cvičení. 
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Trénink a hra obránců extraligy ledního hokeje (Signatura R2/10623) 

Zpracoval: Petr Tatíček. Praha : 2006, 102 s. 

Závěrečná práce 

Práce přibližuje trénink extraligového obránce a analyzuje tréninkový proces z různých 

hledisek. Vytváří ucelený přehled tréninkového procesu extraligového obránce. Zabývá 

se výběrem obránců, analyzuje tréninkový proces v obecné rovině a v organizaci hry 

mužstva. Dále se věnuje obsahu, četnosti a intenzitě specializovaného tréninku obránců. 

V závěru pak jsou uvedena doporučení pro trenérskou praxi a v přílohách cvičení pro 

obránce. 

Hra obránců v ledním hokeji (Signatura R2/10608) 

Zpracoval: František Joun. České Budějovice : 2006, 49 s. 

Závěrečná práce 

Práce popisuje současné požadavky na dobrého obránce a vypracovává přehled o hře 

obránců v jeho jednotlivých herních činnostech v různých částech hřiště. Zaměřuje se 

na technicko-ta.ktické provedení určitých herních situací v daných pásmech a 

zdůrazňuje taktické zásady hry obránce v útoku a obraně. Práce je doplněna o zásobník 

cvičení, který slouží k nácviku technicko-taktických prvků hry obránce. 

Zásobník cvičení pro hru obránce v žákovské kategorii ( 6-9 třída) 

(Signatura R2/10606) 

Zpracoval: Lubomír Jandera. Praha: 2006,64 s. 

Závěrečná práce 

Práce vytváří zásobník cvičení pro žákovské kategorie 6-9 třídy pro hru obránce bez 

kotouče, s kotoučem a v herních situacích 1-1. Práce ukazuje možnosti pro nácvik a 

zdokonalení hry obránce v různých herních činnostech na základě tréninkových cvičení 

se zaměřením na herní činnosti jednotlivce. V závěru dává metodická doporučení pro 

trénink obránce v těchto věkových kategorií. 
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Specializovaný trénink obránců v kategorii juniorů HC Sareza Ostrava 

(Signatura R2/9860) 

Zpracoval:Miloš Holaň. Ostrava : 2003, 56 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce je předat zkušenosti a poznatky z tréninku obránců, které vycházejí 

z teoretických poznatků, z hráčské a trenérské praxe. Práce popisuje: výběr obránců, 

specializaci obránců na ledě a mimo led, uvádí pojmy defenzivní obránce a ofenzivní 

obránce, bruslení, koordinační cvičení, střelbu, hru u hrazení, hru v prostoru kolem 

branky, obsazování hráče, chytání a blokování kotouče, poziční spolupráci, transition, 

psychologickou přípravu, koučink a taktickou přípravu, vyhodnocování a statistiku 

obránců. Dále pak poznatky ze hry obránců z vlastního působení v NHL. Práce dává 

doporučení pro trénink a je přiložen zásobník cvičení. 

Specializovaný trénink obránců v ledním hokeji (Signatura R2/9538) 

Zpracoval: Aleš Vladyka. Mladá Boleslav : 2003, 66 s. 

Diplomová práce 

Cílem práce byla snaha vystihnout teorii specializovaného tréninku obránců a provést 

výzkum pomocí dotazníku, zda a případně jakým způsobem je specializovaný trénink 

obránců využíván v praxi. Bylo hodnoceno 56 týmů z celé č~ z toho 16 seniorských 

týmů a 40 mládežnických týmů z celé České republiky. Následuje hodnocení dotazníku 

podle otázek, jak na ně odpovídali trenéři. V závěru jsou pak výsledky práce a zásobník 

cvičení. 

Hra obránců v ledním hokeji (Signatura R2/9451) 

Zpracoval: Milan Kupka. Praha: 2001,46 s. 

Závěrečná práce 

Práce vypracovává přehled o požadavcích na dobrého obránce a přehled o hře obránců 

v jednotlivých herních činnostech. Zaměřuje se na technické provedení určitých herních 

situací v daných pásmech a zdůrazňuje taktické zásady hry obránce v útoku a obraně. 
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Práce je doplněna o zásobník cvičení, který slouží k nácviku technicko - taktických 

prvků hry obránce. 

Zásobník cvičení pro obránce vLH se zaměřením na bruslení a obranné 

HČJ (Signatura R2/9076) 

Zpracoval: Zdeněk Venera. Zlín: 2001,63 s. 

Závěrečná práce 

Práce vytváří zásobník cvičení pro trénink obránců v ledním hokeji. Trénink je zaměřen 

na bruslení a obrannou činnost. V oblasti bruslení se jedná především o častější 

používání jízdy vzad, přechodů z jízdy vpřed do jízdy vzad a naopak, laterální pohyb a 

jiné. V teoretické části je shrnutí teoretických východisek podle systematiky ledního 

hokeje, v praktické části jsou pak praktická cvičení, kde je důležitá obsahová náplň, ne 

kondiční. Cvičení je možné upravit podle věkové kategorie, aktuálního stavu mužstva, 

časového období v ročním cyklu a dalších možností. 

IV. Útok, všechna témata přímo související s útočnou aktivitou hráčů. 

Založení útoku z obranného pásma v extralize ČR v sezóně 2005-2006 

(Signatura R2/11 049) 

Zpracoval: Jiří Kučera. Praha : 2006, 62 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce bylo vytvořit základní přehled založení útoku z pásma v extralize ČR 

v sezóně 2005/2006. Práce je zaměřena na sledování základních vzorců založení útoku 

u všech čtrnácti družstev extraligy ČR. V práci jsou nejčastější způsoby u každého 

mužstva popsány. V závěru jsou doporučení pro tréninkovou praxi. 
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Útočná hra v útočném pásmu v kategorii dorost (Signatura R2/ll 029) 

Zpracoval: Karel Mlejnek. Praha : 2006, ll O s. 

Závěrečná práce 

Práce rozebírá útočnou hru v útočném pásmu v kategorii dorostu z pohledu tréninku, 

podle složek sportovn~ho tréninku, technické přípravy, celkovým zaměřením přípravy 

v ročním tréninkovém cyklu a organizaci hry. Popisuje význam a smysl útočné hry 

v útočném pásmu a jejích hlavních zásad. V příloze jsou př~klady tréninkového 

programu na rozvoj sHy a rychlosti doln~ch končetin v přípravném období, cvičení na 

rozvoj rovnováhy, na rozvoj břišního a zádového svalstva, na rozvoj obecné síly dolních 

končetin a příklady tréninkových cvičení pro útočnou hru v útočném pásmu. 

Poziční nátlaková hra v útočném pásmu (Signatura R2/10579) 

Zpracoval: Milan Kastner. Praha : 2005, 54 s. 

Závěrečná práce 

Práce se zaměřuje na organizaci hry v útoku: poziční nátlakovou hru v útočném pásmu. 

Popisuje základní zákonitosti potřeby tohoto útočného systému, se snahou o vytvoření 

funkčn~ spolupráce celé pětky. Práce je vypracována pro systém s bránícím středním 

útočníkem. V závěru jsou popsána doporučení pro praxi a v příloze jsou uvedena 

cvičení pro nácvik a zdokonalování nátlakové útočné hry. 

Zdokonalování útočných herních kombinací v závislosti na stupni rozvoje 

útočných herních činností jednotlivce v kategorii sportovních tříd 

(6.-9.třída) (Signatura R2/9852) 

Zpracoval: Jiří Šolc. Zlín : 2003 

Závěrečná práce 

Práce vypracovává přehled všech útočných herních kombinací v kategorii sportovních 

tř~d (6. -9. třída). Určuje, do jaké míry jsou tyto útočné herní kombinace ovlivňovány 

stupněm rozvoje a kvalitou útočných herních činností jednotlivce. Vychází z pozorování 

družstev HC Hamé Zlín a družstev Zlínsko-Olomouckého kraje. Jednotlivé herní 
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kombinace jsou zde popsány a znázorněny. V závěru jsou pak doporučení pro praxi a 

v příloze uvedena cvičení. 

Varianty útočné hry 5-5 v útočném pásmu (Signatura R2/9445) 

Zpracoval: Jiří Oťoupalík. 2002, 55 s. 

Závěrečná práce 

V práci je popsána systematika ledního hokeje, základní útočné herní systémy a útočná 

hra při stejném počtu hráčů. V příloze jsou pak průpravná a herní cvičení na rozvoj 

variant útočné hry 5-5 v útočném pásmu. 

Způsob a možnosti přihrávky v obranném pásmu při zakládání útoku 

(Signatura R2/9075) 

Zpracoval: Antonín Stavjaňa. 2001, 56 s. 

Závěrečná práce 

Práce vypracovává přehled řešení herních situací, kdy bránící družstvo získá kotouč 

v obraném pásmu a pomocí přihrávky zakládá útočnou akci. Srovnává výsledky 

pozorování této činnosti ze zápasů české extraligy, kanadsko-americké NHL a 

reprezentačních výběrů. Zjišťuje četnost útočných akcí z obranného pásma, analyzuje 

strukturu útočných kombinací sledovaných týmů, rozebírá nejčastější kombinace při 

zakládání útoku u jednotlivých týmů při utkáních a různých úrovních. V závěru pak 

popisuje tréninková cvičení pro zakládání útoku. 

Nácvik a zdokonalování přesilové hry v ledním hokeji (Signatura R2/8763) 

Zpracoval: Karel Najman. Praha : 2000, 65 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce je rozšířit poznatky o vhodných a účinných metodách a prostředcích 

nácviku a zdokonalování přesilové hry 5-4 v kategorii dorostu. Ověřuje účinnost 

vybraných prostředků v praxi - v mistrovských utkání sledovaného družstva extraligy 
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dorostu HC Sparta Praha v sezóně 1999/2000. Práce popisuje úspěšnou realizaci 

sledovaných přesilových her a podle této realizace vytváří soubor přípravných a herních 

cvičení, které dělí na dvě fáze: přechod z obranného pásma přes střední pásmo do 

útočného pásma a realizace vzorců v útočném pásmu. Dále popisuje a analyzuje chyby 

ovlivňující úspěšnost přesilové hry 5-4 a dává závěry pro praxi. 

V. Pohybové dovednosti. 

Vliv nových technologií ve výrobě hokejových holí na přesnost a rychlost 

střelby (Signatura R3/000020 ) 

Zpracoval: Pavel Geffert. Praha : 2008, 133 s. 

Závěrečná práce 

Práce analyzuje, jak s postupným věkem stoupá přesnost a rychlost střelby v ledním 

hokeji u mládeže HC Sparta Praha. Porovnává rychlost a úspěšnost jednotlivých druhů 

střelby vzhledem k jednotlivým věkovým kategoriím, u obránců a útočníků, u hráčů 

s držením hole na levou nebo pravou stranu. Zda vlivem používání nových hokejových 

technologii došlo ke změně techniky a biomechaniky střelby. Dále jsou zde uvedena 

metodická doporučeni pro na nácvik a zdokonalování střelby v ledním hokeji. 

Nácvik a zdokonalování herních činností jednotlivce v ledním hokeji 

(Signatura R2/11288) 

Zpracoval: Bohumil Jahn. Praha: 2007, 69 s. 

Souběžný název: Training and improvement of the sport individua! activities 

Diplomová práce 

Práce ověřuje, zda-li použití vybraných postupů pro nácvik a dále použití videoanalýzy 

již v raném hokejovém věku, přispěje k zdokonalování herních činností jednotlivce. 

66 



Práce teoreticky rozebírá danou problematiku, navrhuje soubor cvičení pro nácvik a 

zdokonalování herních činností jednotlivce (vedení puku, střelba), navrhuje způsob 

ověřování úrovně zvládnutí herních činností jednotlivce (vedení puku, střelba) 

v tréninku a v utkání. Na základě dosažených výsledků zpracovává analýzu změn 

úrovně zvládnutí herních činností jednotlivce. Testovaným souborem bylo 34 hráčů 

čtvrtých tříd ZŠ HC Nový Jičín v soutěžním ročníku 2004/2005. V závěru ve výsledcích 

popisuje vliv použití videoanalýzy. V příloze jsou pak zpracována průpravná cvičení. 

Pohybové vzory bruslení a odrazových cvičení v tréninku ledního hokeje 

(Signatura R2/l 0787) 

Zpracoval: Leoš Minář. Praha: 2006,94 s. 

Souběžný název: Iee hockey skating locomotive models and jumping exercises models 

in ice hockey training 

Diplomová práce 

Práce popisuje a srovnává kineziologický obsah pohybového vzoru bruslení vpřed 

s kineziologickým obsahem napodobivých odrazových cvičení. V rámci studie byla 

sledována koordinace pohybu u vybraných klíčových svalových skupin při hokejovém 

bruslení (přímá jízda vpřed) a byla srovnávána s koordinací při odrazových cvičeních. 

Metodou výzkumu byla případová studie elektromyografického měření v kombinaci 

s plošnou kinematografickou analýzou pomocí synchronizovaného videozáznamu. 

Výsledky práce pak vyvozují různé úrovně podobnosti mezi hokejovým bruslením 

vpřed a napodobivými odrazovými cvičeními. Sledované svaly dolních končetin m. 

rectus femoris, m. gluteus medius, m. adduktor longus, m. gluteus maximus, m. biceps 

femoris, m. tibialis anterior a m. gastrocnemius caput. Odrazová cvičení byla: imitace 

bruslařského kroku na místě, imitace bruslař ského kroku šikmo vpřed, výskoky do 

schodů, skoky do schodů šikmo vpřed, přeskoky na bedně stranou. 
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Střelba v ledním hokeji (Signatura R2/10159) 

Zpracoval: Petr Střecha. Praha : 2004, 81 s. 

Diplomová práce 

Tato práce nastiňuje správný a efektivní postup při tréninku střelby v ledním hokeji. 

Ukazuje balanční cvičení pro posilování svalových skupin zapojených při střelbě 

v ledním hokeji. Práce charakterizuje střelbu v ledním hokeji, popisuje biomechaniku 

střelby, popisuje kompenzační cvičení. Rozebírá střelbu, jako herní činnost jednotlivce, 

jsou zde popsány hlavní faktory střelby. 

1) technické faktory, kde rozděluje střelbu podle techniky provedení a je popsána 

metodika nácviku 

2) kondiční faktory silové a rychlostní, kde popisuje hlavní zapojené svalové skupiny, 

všeobecné zásady posilování mládeže, zásady při sestavování posilovacího programu. 

Jsou zde popsány a znázorněny balanční cviky a balanční pomůcky ke cvičení. 

3) taktické faktory- hlavní taktické prvky 

4) psychické faktory, popisuje psychickou zdatnost, psychologický trénink. 

Dále je připojen zásobník cvičení na střelbu v ledním hokeji. 

Rozvoj obratnostních schopností bruslení u hráčů ledního hokeje 

(Signatura R2/9923) 

Zpracoval: JosefRiegl. Praha: 2004, 71 s. 

Diplomová práce 

Práce zjišťuje období nejdynamičtějšího rozvoje obratnostních schopností bruslení u 

hráčů ledního hokeje ve věkovém rozmezí 12 až 15 let. Tento jev byl posuzován na 

základě dvou longitudinálních sledování, prostřednictvím bruslařského testu obratnosti. 

Test byl validován prostřednictví testu obratnosti s tyčí a probíhal u 42 hráčů HC 

Hvězda Praha v období od 28.2.2001 do 27.2.2004. Všech testů se zúčastnilo celkem 26 

hráčů. Závěrem hodnotí jako nejintenzivnější období rozvoje obratnostních schopností 

školní věk do 13 let a hodnotí hypotézy této práce. 
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Metodika nácviku střelby v ledním hokeji (kategorie dorost) 

(Signatura R2/9471) 

Zpracoval: Kamil Pokorný. Praha: 2003, 105 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce byl pokus o zmapování nedostatku střelby v kategorii dorostu. Použitou 

metodou bylo nepřímé pozorování (videozáznamu) ze 7 utkání kategorie dorostu 

v první lize, extralize a reprezentace. Zaznamenáváno bylo: postavení střílejícího hráče 

v útočné třetině, umístění střely, úspěšná a neúspěšná střela, zablokovaná střela, způsob 

střelby (krátký švih, dlouhý švih, golf. úder, střela přes ruku a jiné), post střelce. Každá 

střela byla analyzována a vyhodnocena se zaměřením na nedostatky. V závěru pak 

analyzuje jednotlivé výsledky. Je připojen také zásobník cvičení. 

Měření rychlosti přímé lokomoce hráčů ledního hokeje při standardních 

podmínkách tréninku během závodního období (Signatura R2/9383) 

Zpracoval: Luboš Koňák. Praha: 2002,43 s. 

Diplomová práce 

Tato práce za pomoci motorického testu zjišťuje aktuální úroveň rychlosti přímé 

lokomoce při konstantních podmínkách tréninkového zatížení. Byl použit ověřený 

terénní test měření rychlosti lokomoce ve dvacetimetrovém úseku s náběhem jeden metr 

(Bunc 1992). Testování probíhalo u mužstva seniorů SK Kadaň, účastníka 1. hokejové 

ligy. V závěru práce hodnotí jednotlivé výsledky měření a zvolený terénní test, úroveň 

rychlosti lokomoce a možnost ovlivnění poklesu rychlosti lokomoce. V příloze je 

záznam naměřených hodnot jednotlivých hráčů, postavení mužstva v soutěži během 

sezóny při jednotlivých měření. 

Význam koordinačně náročných cviční pro rozvoj herních činností 

jednotlivce a individuálního výkonu v utkání (na příkladu ledního hokeje) 

(Signatura R2/93 79) 

Zpracoval: Viktor Lukáš. Praha : 2002, 105 s. 
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Diplomová práce 

Cílem práce bylo zhodnotit, zda se zařazováním koordinačně náročných cvičení do 

tréninku získávají speciální koordinační dovednosti a do jaké míry je možné těchto 

dovedností využít v utkání. Zda má použití takovýchto dovedností vliv na zlepšení 

herního výkonu jednotlivce. Práce stanovuje úroveň speciálních koordinačních 

schopností izolovaně (ve cvičeních) a jako součást individuálru'ho herního výkonu. 

Provádí se experimentální zatěžování pomocí koordinačně náročných cvičení. Práce 

zhodnocuje význam speciálních herních dovedností získaných na základě tréninkového 

procesu obsahujícího koordinačně náročná cvičení, na základě hodnocení hráčů 

v několika mistrovských utkání. Na základě expertního hodnocení hráčů ve třech 

vstupních a výstupních cvičení. Jejich porovnáním práce zjišťuje zlepšení/zhoršení 

výkonu hráčů ve cvičení. Pro experiment byla vybrána mužstva 7. a 8. třídy HC Kobra 

Praha. N a závěr pak práce hodnotí zařazení koordinačně náročných cvičení do tréninku. 

Vztah mezi úrovní rozvoje obecných a speciálních obratnostních a 

rychlostních schopností u dětí v mladším školním věku (na příkladu 

ledního hokeje) (Signatura R2/9278) 

Zpracoval: Michal Slačík. Praha : 2002, 82 s. 

Diplomová práce 

Práce se zabývá vztahem mezi úrovní rozvoje obecných a speciálních obratnostních a 

rychlostních schopností u mladých adeptů ledního hokeje. Cílem výzkumu bylo získání 

dat pro formulování vztahu mezi obecnou a speciální testovou baterií prováděnou na 

atletickém hřišti a na ledě. Význam práce spočívá v ověření, zda obecné obratnostní a 

rychlostní schopnosti mají vliv na obratnostní a rychlostní schopnosti speciální. Byla 

posuzována míra důležitosti rozvoje obecných obratnostně-rychlostních schopností pro 

jejich využití ve speciálních sportovních disciplínách. Zkoumaným souborem byli hráči 

HC Hvězda Praha, HC Kobra Praha a HC Slavia Praha ročníku narození 1993-1995. 

V závěru pak práce popisuje vliv rozvoje obecné obratnosti a rychlosti v tomto 

věkovém období na úroveň speciálních obratnostně-rychlostních schopností. Součástí 
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práce bylo navržení cvičení na rozvoJ pohybových schopností a programu 

kompenzačního cvičení. 

Sledování rychlosti přímé lokomoce v průběhu hlavního období u dorostu 

hokejového klubu TJ AS Mladá Boleslav (Signatura R2/9034) 

Zpracoval: Petr Haken. Praha: 2001, 67 s. 

Diplomová práce 

Práce zjišťuje aktuální úrovně rychlosti přímé lokomoce u hráčů dorosteneckého věku 

pomocí jednoduchého motorického testu, který je prováděn na ledě v kompletní 

hokejové výstroji a také aktuální úroveň výkonů v průběhu celého hlavního období. Z 

metodiky výzkumu popisuje organizaci, samotný test, metodiku měření, zkoumaný 

soubor, kterým bylo mužstvo dorostu Tělovýchovné Jednoty Auto Škoda Mladá 

Boleslav v ročníku 2000 - 2001 hrající extraligu dorostu. Popisuje vlastní měření a 

výsledky měření během hlavního období. Měřeno bylo v časových odstupech 

provedeno pětkrát. V závěru práce pak hodnotí nejlepší výkon a nejnižší výkon, zvolený 

test a jestli lze ovlivnit rychlost lokomoce během hlavního období. 

Technika a taktika vhazovaní v ledním hokeji (Signatura R2/8751) 

Zpracoval: Milan Mazanec. Praha: 2000,70 s. 

Závěrečná práce 

Práce je věnována metodice, technice a taktice vhazování. Je zde uveden fyziologický a 

biomechanický rozbor vhazování, klasifikace vhazování a vhazování z pohledu 

statistiky. Dále pak vhazování rozebírá jako herní činnost jednotlivce a popisuje 

jednotlivé faktory ovlivňující vhazování: technické, kondiční (rychlostní a silové 

schopnosti), psychické a taktické faktory. Dále pak popisuje individuální taktické řešení 

a týmové taktické řešení, kde jsou popsány varianty vhazování v obranném, středním a 

útočném pásmu. Je popsána metodika nácviku podle jednotlivých věkových kategorií, 

uveden nácvik vhazování a zásobník cvičení. 
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Příprava brankář v ledním hokeji (Signatura R2/8762) 

Zpracoval: Jaromír Šindel. 2001, 76 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce je výuka techniky hry hokejového brankáře. Práce přibližuje všechny 

podstatné a důležité aspekty brankářské činnosti. Má umožnit rozvíjet trenérské 

zkušenosti a znalosti o hře brankáře. Je zde popsána činnost brankáře z hlediska 

systematiky, postupné zvládání techniky a její zdokonalování, individuální pHprava 

brankáře v jednotlivých makrocyklech ročního tréninkového cyklu. Dále je v práci 

popsána taktická a psychická pHprava. V pHloze jsou pak tréninková cvičení na ledě, 

zásobník cvičení k rozvoji pohybových schopností a relaxační cvičení. 

VI. Výběr talentované mládeže a vše co s yýběrem souvisí. 

Výběr talentů v ledním hokeji se zaměřením na brankáře 

{Signatura R2/11 534) 

Zpracoval: Lukáš Franěk. Praha: 2008, 81 s. 

Souběžný název: Draft of talented players in ice hockey with a focus on goaltenders 

Diplomová práce 

Práce získává a vyhodnocuje informace o způsobu výběru dnes hrajících brankářů a o 

současném stavu výběru talentované mládeže na post brankáře v ledním hokeji na 

území České republiky. Dále pak vyhodnocuje informace o způsobu vedení a 

organizování tréninků, zda se nekvaliflkovaně vedeným tréninkem nezabrání, aby se 

z určitého talentu stal brankář vynikajících kvalit. Zjišťuje, jak se dnes vybírají mladí 

brankáři a jak výběr probíhal dříve. Prostřednictvím metody dotazníků brankářům 

věkové kategorie dorostu, juniorů, seniorů a trenérům mládeže. Podařilo se získat 

poznatky o současném a minulém stavu výběru na post brankáře a o následném vedení a 

organizování tréninku. 
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Osobnostní typologie hráče ledního hokeje (Signatura R2/10808) 

Zpracoval: Štěpán Moravec. Praha: 2006, 74 s. 

Souběžný název: Persona! typology of ice hockey player 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo zdokumentovat rozdíly v temperamentu hráčů ledního hokeje 

juniorské kategorie z hlediska jejich role, výkonnosti, věku a úrovně ligy kterou hrají. 

Zkoumaný vzorek tvořilo 5 družstev z 1. juniorské extraligy a 5 družstev z juniorské 

ligy o celkovém počtu 183 hráčů. Průměrný věk byl 18,5 let. Z hráčů extraligy juniorů, 

bylo 27 hráčů nastupujících v reprezentaci. Hráčům byl předložen Eysenckův 

osobnostní dotazník, který byl vyhodnocen standardním způsobem. Jako statistická 

metoda pro srovnání byla použita MANOV A analýza. V závěru jsou pak popsány 

statistické rozdíly v hodnotách extroverze a neoroticismu určujících temperament hráče. 

Výběr sportovních talentů v ledním hokeji a porovnání jejich výsledků v 

závislosti na sociálním zázemí (Signatura R2/10749) 

Zpracoval: Martin Soukup. Praha : 2006, 145 s. 

Souběžný název: Selection of sport-talented people in ice-hockey and comparing their 

results in connection with social background 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo získání a vyhodnocení informací o možnosti vlivu sociálního zázemí 

na rozvoj mladých talentovaných sportovců hrajících extraligu juniorů na území ČR a 

porovnání úspěšnosti prosadit se do vyšší věkové kategorie, nebo do reprezentace. 

Metodou dotazníku a interview s hráči, hokejovými manažery a agenty byly zmapovány 

všechny kluby v ČR. Získané údaje z vyplněných dotazníků jsou interpretovány 

pomocí tabulek a grafů. U vybraných sportovců jsou shrnuty charakteristické znaky 

sociálního zázemí. V závěru práce popisuje vliv sociálního zázemí na prosazení se do 

reprezentace, nebo do vyšší věkové kategorie. 
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Způsob výběru hráčů do kanadskoamerické národní hokejové ligy 

(SignaturaR2/ 10474) 

Zpracoval: Tomáš Macalík. Praha : 2005, 57 s. 

Souběžný název: Entry draft into the northamerican National Hockey Legue 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo vysvětlení a popsání výběru hráčů do kanadskoamerické národní ligy. 

Práce popisuje způsob draftu, práci agentů a scoutů, srovnává vybrané první hráče 

draftu. Výsledkem práce je popis a orientace pro hokejové fanoušky, kteří chtějí vědět 

něco o způsobu výběru hráčů do kanadskoamerické národní ligy. 

Rozbor motivačních zdrojů v ledním hokeji (SignaturaR2/10199) 

Zpracoval: Aleš Tomášek. Praha : 2004, 55 s. 

Závěrečná práce 

Cílem práce bylo získat informace o základních motivačních zdrojích u hráčů ledního 

hokeje na vrcholové úrovni. Teoreticky popisuje psychologii osobnosti, dimenzi 

motivace, podněcující a spouštěcí motivy, motivy jednání, sociální motivy. Dále pak 

hodnocení osobnosti, řeč těla a psychopatologii. Metodou pro získání dat byla metoda 

dotazníku. Dotazník, způsob hodnocení a výsledky jsou pak zaznamenány v závěru. 

Výběr talentované mládeže pro lední hokej (Signatura R2/ 10160) 

Zpracoval: Jiří Čelanský. Havlíčkův Brod : 2004, 82 s. 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo podat přehled a zkušenosti z dlouhodobého sledování náboru a výběru 

talentů v ledním hokeji. Práce teoreticky popisuje výběr talentů obecně a pak speciálně 

pro lední hokej, zásady a kritéria výběru a postupné selekce talentované mládeže. 

Zhodnocuje program, činnost a práci sportovní školy. Vyhodnocuje úspěšnost výběru 

absolventů sportovní školy v Havlíčkově Brodě a následného působení těchto 

absolventů v ledním hokeji. Doporučuje trenérům, manažerům a funkcionářům, jak 
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působit a s kým spolupracovat při výběru talentů, popisuje požadavky na trenéry 

mládeže a učitele tělesné výchovy. 

Biologicky věk a somatotypy mladých hráčů ledního hokeje (R2/8758) 

Zpracoval: Pavel Sedlák. Praha : 2000. 53 s. 

Závěrečná práce 

Teoretická práce, která popisuje základní charakteristiku somatického vývoje chlapců 

ve věku 10-18 let, biologický věk, somatotyp, morfofenotyp, dědičnost a určení 

sornatotypu. Dále pak popisuje biologický věk mladých hokejistů, somatotypy hráčů 

ledního hokeje z hlediska herní výkonnosti, herního postavení a ve vztahu 

k nesportujícím jedincům. 

Morfologické charakteristiky mladých hokejistů (Signatura R2/8765) 

Zpracoval: Pavel Hulva. 2000, 59 s. 

Závěrečná práce 

Práce se teoreticky zabývá antropometrií ve sportovní praxi. Jsou zde popsány faktory 

ovlivňující růst a vývoj, morfologické charakteristiky hráčů ledního hokeje ve vztahu 

k normativním hodnotám, ve vztahu s ohledem na úroveň herní výkonnosti, herního 

postavení a ve vztahu k nesportujícím jedincům. Dále pak jsou hodnoceny 

antropometrické charakteristiky hráčů ledního hokeje ve vztahu k nesportujícím 

jedincům, z hlediska herní výkonnosti a herního postavení. Na závěr jsou popsány 

morfologické parametry u hráčů ledního hokeje. 

Hodnocení tělesného složení a svalových funkcí u hráčů ledního hokeje 

(Signatura R2/8759) 

Zpracoval: Ivo Peštuka. 2000, 58 s. 

Závěrečná práce 
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Teoretická práce, která popisuje systém sportovní přípravy, proces motorického učení, 

sportovní přípravu mládeže a tělesnou přípravu mladých hokejistů. Dále pak se věnuje 

tělesnému složení hráčů ledního hokeje ve věku 15-18 let, svalovému systému a svalové 

funkci u hráčů ledního hokeje. 

VII. Témata nepřímo ovlivňující dění na ledové ploše a lední hokej žen. 

Marketingová koncepce hokejového klubu HC Znojemští Orli 

(Signatura R2/11505) 

Zpracoval: Jana Mikulášková. Praha: 2008,79 s. 

Souběžný název: A marketing koncept for the Znojemsti Orli Ice-hockey Club 

Diplomová práce 

Tato diplomová práce byla zaměřena na marketingovou činnost hokejového klubu HC 

Znojemští Orli. Navrhuje nové postupy, akce a možnosti v oblasti sponzoringu a 

propagace klubu. Je zde uvedena analýza vnitřního a vnějšího prostředí klubu, návrh 

reklamních a propagačních akcí, rozšíření spolupráce s partnery klubu a fanoušky a 

návrh potencionálních partnerů. Marketingové postupy jsou navrženy s ohledem na 

omezené finanční možnosti klubu. 

Analýza nabídky HC Slavia Praha pro sponzory (Signatura R2/11243) 

Zpracoval: Pavel Koutník. Praha: 2007, 75 s. 

Souběžný název: Analysis ofHC Slavia Praha proposal offered to sponsors 

Diplomová práce 

Práce popisuje současnou nabídku hokejového klubu HC Slavia Praha pro sponzory, tak 

i strukturu stávajících partnerů. Přispívá k seznámení se s problematikou sponzoringu 

v ČR a představuje i organizace, které v oblasti ledního hokeje nabídku klubu pro 

sponzory ovlivňují. Analýza potvrdila, že nabídka sponzorům je u vybraného subjektu 
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na velmi dobré úrovni. Nejvíce je propracována část, která se vztahuje k prodeji 

reklamy. 

Problematika klubu ledního hokeje HC Hlinsko na úrovni 4.nejvyšší 

hokejové soutěže (Signatura R2/11139) 

Zpracoval: Martin Kubát. Chotěboř: 2007, 51 s. 

Souběžný název: Problematic ofthe club oficehockey "HC Hlinsko" on the level ofthe 

4th highest icehockey competition 

Diplomová práce 

Práce zachycuje historii a vývoj klubu HC Hlinsko, popisuje problémy, se kterými se 

potýkají kluby na úrovni čtvrté nejvyšší hokejové soutěže. Práce se zabývá výkonnostní 

situací v klubu, financováním a problematikou mládeže. Ve výsledku pak uvádí, že 

problémem je úroveň trenérů mládežnických kategorií a je nezbytné provádět soustavný 

nábor mládeže i v širším okolí. 

Využití různých regeneračních prostředků během odstraňování únavy u 

hráčů ledního hokeje (Signatura R2/10821) 

Zpracoval: Tomáš Mariška. Praha: 2006, 106 s. 

Souběžný název: Using regeneration processes at ice-hockey players 

Diplomová práce 

Práce zjišťuje úspěšnost zvolených regeneračních metod během zotavných procesů 

v přípravě mladých hokejistů a vyhodnocuje vhodnost jejich použití ve sportovní praxi. 

Intraindividuální komparativní případovou studií u dorosteneckého družstva HC České 

Budějovice se zaměřuje na sledování hladiny laktátu v kapilární krvi metodou reflexní 

fotometrie ihned po zátěži a následný pokles laktátu s pomocí a bez pomoci 

regeneračních procedur. Výsledky pak popisují možnosti a míru urychlení zotavné fáze 

po intenzivní zátěži při použití zvolených regeneračních prostředků u mladých 

sportovců. Porovnává také dosažené výsledky mezi obránci a útočníky. V příloze je pak 

popsán a znázorněn protahovací program - strečink. 
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Ženský lední hokej a osobnost hokejistek v České republice 

(Signatura R2/10684) 

Zpracoval: Marie Pellarová. Praha : 2006, 65 s. 

Souběžný název: Woman ice hockey and personality of woman in ice hockey in the 

Czech republic 

Diplomová práce 

Práce mapuje současnou situaci v ženském ledním hokeji. Nabízí rozbor osobnosti 

hokejistek pro všechny potencionální zájemce z řad trenérů ledního hokeje. Z hlediska 

specifik tréninku ženských sportovních týmů by mohl být zajímavý i pro trenéry dalších 

sportovních odvětví a sportovní psychology. Výsledky pak ukazují specifické 

osobnostní ladění hokejistek. 

Příprava brankářek v ledním hokeji (Signatura R2/10702) 

Zpracoval: Klára Quagliato. Praha : 2005, 78 s. 

Souběžný název: Preparation of women's goaltenders in ice hockey 

Diplomová práce 

Práce mapuje a porovnává na základě rešerše literatury a pozorování, tréninkové 

metody u vybraných brankářek ledního hokeje. Zároveň porovnává trénink brankářů 

mužů a žen v ledním hokeji a formuluje doporučení pro trénink brankářek. 

Charakterizuje hru brankářek. Ve výsledcích pak uvádí tréninkové metody vybraných 

brankářek a výsledky testů sledovaného souboru, které jsou srovnatelné s výsledky testů 

brankářů kategorie do 16 let. 

Marketingový komunikační mix Mistrovství světa v ledním hokeji juniorů 

do 18let (SignaturaR2/10514) 

Zpracoval: Sylvie Eysseltová. Praha : 2005, 106 s. 

Souběžný název: Marketing promotional mix of the U 18 World Iee Hockey 

Championship 

Diplomová práce 
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Cílem bylo vytvořit návrh propagační strategie pro Mistrovství světa v ledním hokeji 

juniorů do 18 let pro rok 2005 na základě odborné literatury, teorie a následné 

zhodnocení takto navrženého projektu v praxi. Práce vysvětluje postupy pro vytvoření 

propagační strategie sportovní akce. 

Identita hokejového klubu HC Moeller Pardubice a její využití v komerční 

činnosti (Signatura R2/10420) 

Zpracoval: Josef Hozák. Praha: 2005, 127 s. 

Souběžný název: Identity of ice hockey club HC Moeller Pardubice and its utilization in 

commercial activities 

Diplomová práce 

Práce analyzuje podnikovou identitu hokejového klubu HC Moeller Pardubice a 

stanovuje podstatné prvky z hlediska využití pro komerční činnost. Definuje obecně 

podnikovou identitu, analyzuje ji v podmínkách hokejového klubu, vyhodnocuje 

výsledky a vypracovává projekt posilující stávající podnikovou identitu a doplňuje o 

prvky nové. Je zpracována komunikace a prezentace sportovní organizace s vnějším 

okolím na příkladu předního klubu naší nejvyšší hokejové soutěže. 

Vyšetření pohybového systému hráčů ledního hokeje (Signatura R2/10340) 

Zpracoval: Filip Pešán. Liberec : 2005, 90 s. 

Diplomová práce 

Práce zjišťuje výskyt oslabení pohybového systému u hráčů ledního hokeje juniorského 

týmu HC Bílí Tygři Liberec, definuje obecné abnormality pohybového systému hráče a 

definuje laterální abnormality vzhledem k držení hole. Metodou vyšetření, pozorování a 

dotazníku bylo hodnoceno deset hráčů, z toho pět hráčů s držením hole vpravo a pět 

vlevo. V závěru práce hodnotí oslabení pohybového systému, velikost rozdílů ve 

stranovém oslabení, kompenzační cvičení. 
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Přínos sponzoringu společnosti Eurotel Praha s.r.o. v rámci MS v ledním 

hokeji 2004 v Praze a Ostravě (Signatura R2/10279) 

Zpracoval: lva Rigasová. Praha : 2005, 60 s. 

Diplomová práce 

Metodou popisné analýzy zhodnocuje práce přínos sponzoringu firmy Eurotel Praha 

s.r.o. v rámci MS v ledním hokeji 2004 v Praze a Ostravě. Získané údaje dokazují 

objektivní přínosy sponzorovaného projektu a tím obhajují efektivitu vložených 

prostředků. 

Marketingová strategie České pojišťovny v oblasti sponzoringu sportu 

(Signatura R2/9977) 

Zpracoval: Petr ~ešek. Praha : 2004, 84 s. 

Diplomová práce 

Práce analyzuje strategii České pojišťovny v sponzoringu v oblasti sportu a identifikuje 

všechny zásadní sporty, které Česká pojišťovna sponzoruje. Je zde obecně popsána 

sportovní reklama a samostatná kapitola je věnována lednímu hokeji. 

Systém tréninku ledního hokeje žen (Signatura R2/9935) 

Zpracoval: Daniela Komalíková. Praha : 2004, 72 s. 

Diplomová práce 

Práce sestavuje systém tréninku ledního hokeje žen v České republice, který má být 

pomůckou při sestavování tréninkových koncepcí a plánů jednotlivých ligových 

družstev, tak i pomůckou při sestavování tréninkových jednotek reprezentačního 

družstva v ledním hokeji žen ČR. 

Vývoj hokejové výstroje v souvislosti s tréninkovým procesem 

(Signatura R2/9879) 

Zpracoval: Vladimír Okrucký. Praha : 2004, 60 s. 
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Diplomová práce 

Práce rozděluje etapy vývoje hokejové výstroje, jak se výstroj vyvíjela od počátku, 

porovnává ji se současností se zaměřením na bezpečnost hokejistů. Také se zabývá 

vývojem hokejové výstroje v závislosti na tréninkovém procesu. Pomocí literatury a 

internetu zkoumá jednotlivé etapy vývoje tréninku a hokejové výstroje u nás i v 

zahraničí. Práce charakterizuje hokejovou výstroj, její vývoj a rozměry. Srovnává 

bezpečnost ledního hokeje v minulosti a současnosti a jsou zde uvedeny nejznámější 

firmy vyrábějící hokejovou výstroj. V závěru práce hodnotí vývoj výstroje, který nešel 

přímou cestou postupného zlepšování. 

Image ledního hokeje očima české veřejnosti (Signatura R2/9626) 

Zpracoval: Zápotočná Markéta. Praha : 2003, 83 s. 

Diplomová práce 

Práce zjišťuje názor veřejnosti jako diváků a názory lidí, kteří vykonávají v ledním 

hokeji různé funkce (hráči, trenéři, manažeři klubů a funkcionáři působící v Českém 

svazu ledního hokeje). 

Vedení hokejového mužstva - kouč ing (Signatura R2/9431 ) 

Zpracoval:Pavel Marek. Pardubice : 2002, 55 s. 

Závěrečná práce 

Práce vysvětluje podstatu řízení sportovního družstva v ledním hokeji a objasňuje celou 

řadu otázek týkajících se trenéra samotného, nebo hokejového družstva. Ukazuje 

možnosti aplikace nových poznatků z oblasti sociologie, psychologie a řídící práce. 

Rozebírá hlavní činnosti trenéra, definuje typy trenérů, popisuje styly práce, poukazuje 

na vlivy zasahující do práce trenéra, určuje hlavní zásady a popisuje zkušenosti 

s řízením hokejového družstva. 
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Sponzorování ledního hokeje v České republice (SignaturaR2/9194) 

Zpracoval: Mirka Bělohlavá. Praha : 2002, 112 s. 

Diplomová práce 

Práce identifikuje orgamzace, které působí v oblasti sponzorování ledního hokeje 

v České republice. Zjišťuje jejich provázanost, vzájemný vliv, tok finančních prostředků 

mezi organizacemi. Charakterizuje reklamní plochy prezentované v ledním hokeji a 

jejich následné využití, popisuje postoje organizací ke sponzorování. Zjišťuje důvody 

pro sponzorování ledního hokeje ze strany sponzorů. 

Psychologické aspekty sportu (Signatura R2/9145) 

Zpracoval: Miroslav Venkrbec. 2001, 52 s. 

Závěrečná práce 

Práce popisuje sociální povahu sportu, sociologické problémy vrcholového sportu, 

sportovní výkon a jeho sociální souvislosti, sociální podmíněnost sportovního výkonu, 

sportovní výkon a sportovní kolektiv. Dále se věnuje odolnosti proti zátěži a stresu, 

adaptaci, frustraci, teorii konfliktu, sociální žádoucnosti, motivaci, potřebě úspěchu, 

aspirační úrovni, úrovni sebejistoty, osobnosti sportovce a otázce vůle. 

Porovnání výhod a nevýhod dvou různých uspořádání žákovských 

kategorií v ledním hokeji (Signatura R2/8861) 

Zpracoval: Petr Studnička. Praha: 2001, 88 s. 

Diplomová práce 

Práce porovnává výhody a nevýhody dvou odlišných modelů rozdělení žákovských 

kategorií v ledním hokeji, vyhodnocuje názory zástupců jednotlivých oddílů ledního 

hokeje, účastníků žákovské ligy ČR, a navrhuje nejvhodnější řešení této problematiky. 

Metodou dotazníku byly osloveny všechny oddíly žákovské hokejové ligy České 

republiky. Ukázalo se, že pouze 17% oddílů využívá uspořádání podle ročníku 

narození. Největší problém při tomto uspořádání bylo sladit tréninkový proces se školní 

docházkou. Největší klad byla návaznost na dorosteneckou kategorii. U oddílů 
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rozdělených podle školních tříd tomu bylo naopak. Panovala velká spokojenost 

s fungováním sportovních tříd s možností dopoledních tréninků. Závěrem pak práce 

navrhuje určité řešení tohoto problému, zachovat uspořádání žákovských kategorií 

s lepší návazností na přechod ze žákovské kategorie do kategorie dorostu. 

Vliv nového hodnocení o postavení mimo hru na červené střední čáre na 

výsledek utkáni a na organizaci hry družstva v útoku v ledním hokeji 

(Signatura R2/8860) 

Zpracoval: Roman Ondráček. Praha: 2001,75 s. 

Diplomová práce 

Cílem práce bylo metodou pozorování a analýzy videozáznamů, zachytit změny 

v organizaci hry mužstva v ledním hokeji v útoku v souvislosti se změnou pravidla o 

postavení mimo hru na střední čáře. Jaký vliv měla změna tohoto pravidla na počet 

vstřelených branek. V závěru pak tuto změnu hodnotí z pozice organizace hry. 

Biomechanické aspekty v ledním hokeji (Signatura R2/8764) 

Zpracoval: Karel Suchánek. 2000, 50 s. 

Závěrečná práce 

Teoretická práce, která popisuje pohyb z hlediska biomechaniky, tělesný pohyb a síly 

na něj působící, přístupy ke zjišťování svalové síly. Dále se věnuje využití 

biomechaniky v ledním hokeji, biomechanickým determinantům testovaných forem 

bruslení, hodnocení herního výkonu, testování. Na závěr jsou popsány hry pro 

zdokonalování bruslení. 

Problematika svalových dysbalancí u hokejového družstva juniorů HC 

Kometa Brno (Signatura R2/8760) 

Zpracoval: Jaromír Korotvička. Brno : 2000, 60 s. 

Závěrečná práce 
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Cílem práce bylo zjistit, v jaké míře se vyskytují poruchy funkce svalového systému u 

dospívajících hokejistů. Ověřuje zjištěné poruchy hybného systému u výkonnostních 

sportovců. Na základě rozboru literatury o svalovém systému zjišťuje pomatky o úrovni 

funkčního stavu svalového systému u hráčů ledního hokeje HC mladá Kometa Brno ve 

věku 17 až 19 let. Je zde poukázáno na negativní vliv jednostranného zatěžování u 

sportující mládeže, kde bez pravidelného kompenzačm'ho cvičení dochází ke zhoršení 

funkčm'ho stavu pohybového systému a vzniká řada změn v organismu mladého 

sportovce. V příloze jsou uvedena základní kompenzační cvičení. 

Systémy hodnocení, finanční motivace a odměňování hráčů v praxi 

extraligového hokejového klubu (Signatura R2/8922) 

Zpracoval: Eva Krejčiříková. Praha: 2001, 62 s. 

Diplomová práce 

Není v knihovně 
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rozvoje kondičních schopností, kde se samostatně vytrvalosti věnovaly dvě závěrečná 

práce. 

Témata pozorování se nejvíce věnovala analýze přesilové a obrané hry. Právě zde je 

řada prací, které jsou velmi podobné a jejich časový odstup je minimální a závěry prací 

jsou téměř shodné. 

Pro hru a rozvoj obránců vzniklo za poslední roky dostatek prací. Dříve ne až tak 

obvyklé téma, které bylo možná neprávem opomíjené, je nyní více diskutované. Naproti 

tomu útok a témata s ním související nejsou ani jednou předmětem diplomové práce. Je 

s podivem, jak již bylo dříve zmiňováno, že český hokej byl vždy založen na útoku a 

kreativitě. Proto by tomuto tématu měla být věnována daleko větší pozornost i 

v závěrečných a diplomových pracích. 

Při pohledu na téma rozvoj pohybových dovedností a schopností, bylo zjištěno, že 

žádná práce se samostatně nevěnuje rozvoji nebo nácviku bruslení. Hokejové bruslení je 

jednou z nejobtížnějších činností, vyžaduje dlouhou dobu nácviku a jeho zvládnutí je 

závislé na množství různých činitelů. Kvalitní hráč je přímo závislý na vynikajícím 

zvládnutí všech bruslařských dovedností. Bruslení se stává základním prostředkem pro 

uskutečňování hry a je základním kamenem ve stavbě, na který se vrší další dovednosti 

(Perič, 1996). 

Právě při pohledu na mezinárodní scénu je vidět rozdíl v bruslení mezi našimi hráči a 

především hráči z vyspělých hokejových zemí Ruska, Kanady, USA, Finska a Švédska 

Tomuto tématu by měl být věnován dostatečný prostor, aby se bruslení nestalo 

limitujícím faktorem v herním výkonu. 
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6. ZÁVĚR 

Hlavním tématem této práce je sestavení rešerše diplomových prací v ledním hokeji, a 

k úplnému osvětlení témat těchto prací poslouží rozbor vypracovaný na základě 

detailních znalostí veškerých prostudovaných materiálů. Tento všeobecný souhrn by 

měl nastínit trendy výběru jednotlivých témat pro vypracování diplomované práce. 

Tato práce neměla za úkol hodnotit kvalitu diplomových a závěrečných prací, ale popsat 

a shrnout jejich obsahovou stránku. Nehodnotila, zda se jednotlivým autorům 

diplomových či závěrečných prací podařil jejich záměr k naplnění stanovených cílů, ale 

ve většině prostudovaných prací je patrné, že někteří autoři měli bohatou zásobu 

studijních podkladů, ze kterých mohli při tvorbě čerpat. Přičemž některé práce 

obsahovaly významné studijní materiály, které byly nezbytné pro zpracování 

jednotlivých prací. 

Registrováno bylo 135 prací, z toho 54 diplomových a 81 závěrečných. Čtyři práce 

nebyly nalezeny, z toho tři diplomové a jedna závěrečná. Podle témat byly práce 

rozděleny do sedmi rozdílných skupin: 

I. Kondiční příprava hráčů ledního hokeje (celoroční tréninkové plány, tréninkové plány 

v přípravném a hlavním období, speciální plány, atd.). 

Kondiční příprava a tréninkový proces jsou vůbec nejvíce vyskytovaným tématem a 

tvoří cca 30,4% z celkového počtu zaregistrovaných prací. Mezi jednotlivými 

pohybovými schopnostmi je nejvíce zastoupen rozvoj silových schopností. Více prací 

zaznamenává celkovou kondiční přípravu. V závěrečných pracích je nejvíce zastoupen 

právě rozvoj silových schopností. To odpovídá dnešnímu trendu, kdy hokej je stále 

silovější a velký důraz je kladen na kondici. Naproti tomu u diplomových prácí byla 

samostatně věnována rozvoji silových schopností pouze jedna práce a žádná na rozvoj 

vytrvalosti v ledním hokeji. Výskyt diplomových prací tohoto tématu je 24,1% ze všech 

diplomových prací. Závěrečné práce jsou zastoupeny 34,6% ze všech závěrečných 

prací. 
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II. Přímé a nepřímé pozorování herních systémů a kombinací, řešení rovnovážných a 

nerovnovážných situací, transition, analýza a zaznamenávání statistických údajů. 

Tato témata jsou druhým nejvíce vyskytovaným tématem a tvoří cca 24,4% z celkového 

počtu zaregistrovaných prací. Pozorování popisovaná v pracích jsou především z naší 

nejvyšší soutěže. Ve většině případů se jedná o analýzu herních systémů přesilových 

her, přesilových situací a oslabení. V pracích se také objevuje metodika a doporučení 

pro nácvik těchto systémů a tím by se práce daly zařadit do kategorie útoku nebo 

obrany. Pro přehlednost jsou zařazeny do jedné skupiny. V této skupině jsou práce, 

které jsou ve svém významu stejné, nebo podobné, bez časového odstupu. Z pohledu 

diplomových prací je zastoupení tohoto tématu cca 13% a z pohledu závěrečných prací 

cca 32,1%. 

III. Obrana, všechna témata přímo související s obrannou aktivitou hráčů, včetně 

útočníků. 

Práce zaměřené na obranu se především věnují sledováním a rozvojem herních činností 

jednotlivce. Dříve možná trochu opomíjené téma je v posledních letech poměrně často 

tématem diplomové či závěrečné práce. Témata zaměřená na obranné systémy se 

samostatně nevyskytují a jsou také spíše součástí jiného tematického celku -

pozorování. Práce na toto téma tvoří cca 8,2% celkového souboru. Z pohledu 

diplomových prací je zastoupení tohoto tématu cca 5,6% a z pohledu závěrečných prací 

cca 9,9%. 

IV. Útok a obrana, všechna témata přímo související s útočnou a obrannou aktivitou 

hráčů. 

Útočná hra a systém nebyly samostatným tématem ani jedné diplomové práce, kde jsou 

spíše součástí jiného tematického celku - pozorování. Mezi těmito pracemi se nachází 

především pozorování přesilových her. Závěrečné práce se už tomuto tématu věnují, ale 

ne v dostatečné míře a celkové zastoupení těchto prací tvoří pouze cca 5,2% 

z celkového souboru. To je nejméně ze všech témat. Český hokej vynikal vždy útočnou 

hrou, a proto je velmi překvapivý malý počet prací na toto téma. Z pohledu závěrečných 

prací je zastoupení cca 8,6%. 
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V. Pohybové dovednosti 

Zde se objevují práce na rozvoj herních činností jednotlivce, především střelby, ale i 

vhazování a jediná práce mezi diplomovými a závěrečnými, která se věnuje brankáři. 

Také jsou zde zařazeny práce na měření rychlosti přímé lokomoce a věnované 

koordinačním a obratnostním cvičením. Práce na toto téma tvoří cca 8,9%. Z pohledu 

diplomových prací je zastoupení tohoto tématu cca 14,8% a z pohledu závěrečných 

prací cca 4,9%. 

VI. Výběr talentované mládeže a vše co s výběrem souvisí 

Zde jsem zařadil i práce, které můžou tento výběr ovlivnit, například somatotyp, 

osobnostní typologie, morfologické charakteristiky a jiné. Výběr talentované mládeže je 

v dnešní době důležité téma. Nabídka jiných druhů zábavy a menší počet dětí dává 

omezený výběr při výběru mládeže. Práce tohoto tématu tvoří cca 6, 7%. Z pohledu 

diplomových prací je zastoupení tohoto tématu z cca 9,2% a z pohledu závěrečných 

prací cca 4,9%. 

VII. Témata nepřímo ovlivňující dění na ledové ploše a lední hokej žen 

Zde jsou především práce zaměřené na manažerskou práci, historii a jiná témata 

nepřímo ovlivňující dění na ledové ploše. Po změně politického uspořádání v našem 

státě jsme se museli přizpůsobit okolnímu světu a o úspěchu rozhoduje i ekonomické 

zabezpečení klubu. Finančně dobře fungující klub si může dovolit nejen budovat 

kvalitní hráčský kádr, ale zároveň je schopen zajistit pro své hráče to nejkvalitnější 

vybaveni. 

Bylo by také jednoduché říci, ať se ženy nepletou do mužských sportů, ale v současné 

době se společnost neustále rozvíjí a také díky fyziologickým a psychologickým 

zvláštnostem při tréninku dívek jsem lední hokej žen zařadil do této rešerše. 

Práce této skupiny tvoří cca 16,2% celkového souboru registrovaných prací. Z pohledu 

diplomových prací je zastoupení tohoto tématu cca 33,3% a z pohledu závěrečných 

prací cca 5%. 
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