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Diplomová práce Petra Jíry se zabývá efektivitou kondičního programu v předzávodním 

období u hráčů A mužstva ledního hokeje KLH Chomutov. Cílem práce bylo zjistit efektivitu 

tohoto kondičního programu pomocí Wingate testu a určit objem a obsah zatížení z hlediska 

tréninkového programu na ledě a kondičního programu mimo led.   

Zatížení ve většině brankových sportovních her je v současné době charakteristické 

střídáním především krátkodobých úseků, ve kterých se hráči z pohledu intenzity pohybují převážně 

v maximálních a submaximálních hodnotách, s úseky, kdy je hra rozhodčími přerušena a hráčům je 

tak poskytnut různě dlouhý interval odpočinku. Tato charakteristika by se samozřejmě měla 

promítnout i do tréninkového procesu, především do způsobu realizace kondičního tréninku. 

Bohužel, trenéři v ČR často pouze setrvávají u tréninkových metod, které se předávají z generace na 

generaci, a upravit je či úplně změnit dle nejnovějších trendů a poznatků odmítají. Nemůžeme se 

tedy potom divit, že většina českých hráčů má problém spojit provádění mnoha dovedností 

s maximální intenzitou zatížení a že předsezónní kondiční přípravě klubů stále „kralují“ až 

nesmyslně dlouhé běžecké úseky zaměřené především na rozvoj obecné vytrvalosti. 

Teoretická východiska práce autor zpracoval především s důrazem na fyziologickou 

charakteristiku ledního hokeje, rozvoj pohybových schopností a funkční zátěžovou diagnostiku. 

V praktické části absolvovalo 25 prvoligových hokejistů v rámci předzávodního období kondiční 

programy, jejichž účinnost autor prokazuje rozdílem ve výsledcích Wingate testu před zahájením 

předzávodního období a po jeho ukončení. Získané výsledky jsou bohužel prezentovány poměrně 

stručně a ne příliš přehledně. Je škoda, že autor lépe nevyužil velké množství získaných údajů, 

nezpracoval některé vybrané charakteristiky do tabulek či grafů a podrobněji se jim nevěnoval. To 

by totiž zcela jistě zlepšilo celkový dojem z výsledkové části této práce. Diskuse a závěr shrnují 

získané výsledky a poznatky a zobecňují je s výhledem na případné použití v tréninkové praxi.   

Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou jak po odborné, tak formální stránce a 

doporučuji ji k obhajobě. Případné otázky na autora jistě vyplynou z diskuse při vlastní obhajobě. 
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