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   Kondiční trénink v aspektech zatěžování jak nespecifickými, tak specifickými činnostmi je 
v realizaci sportovních her stále předmětem diskusí a polemik. V teoretických předpokladech, 
jakkoli vycházejících z ověřených poznatků především v oblasti fyziologie sportu (fyziologie 
tělesné zátěže), sice nacházíme pro praxi sjednocující východiska, avšak spíš v 
obecnější poloze určování objemu a intenzity. To, co ve sportovních hrách často postrádáme, 
je především objektivita ukazatelů zatěžování a jejich reflexe s ohledem na využití v herním 
výkonu.  Důsledkem toho se v praxi velmi často objevuje preference jen určité složky (spíš 
vytrvalostního typu), ale na úkor jiné (především rychlosti a akcelerace). Značně se rovněž 
opomíjí dovednostní stránka zejména výbušně silových úkonů.  
   Práce, které se zabývají nastíněnou problematikou ať již v aspektech zobecnění, nebo 
naopak v námětech konkrétnějších řešení, lze považovat za aktuální a přínosné. To je i případ 
předložené diplomové práce. Práce si v podstatě klade dva cíle. První cíl vyznívá jako návrh 
kondičního programu v před soutěžním období pro družstvo ledního hokeje na vrcholové 
úrovni, druhý cíl je koncipován jako ověření efektivity tohoto programu. Koncepce programu 
je orientována především na činnosti maximální intenzity, tj. v parametrech anaerobního 
výkonu. Tomu také odpovídá zvolená metodika šetření. Vstupní ověření (před zahájením 
programu) a výstupní ověření (po ukončení programu) byla realizována prostřednictvím 
bicyklového ergometru v rámci tzv. Wingate testu. Sledovaly se jednak vzestup výkonu a jeho 
udržení v kapacitě energetických rezerv ATP-CP, jednak rychlost poklesu výkonu v závislosti 
na době trvání činnosti (30 sekund) neboli index únavy. Obě ověření byla provedena na 25 
hráčích zmiňovaného družstva.     
   Práce obsahuje několik částí. První a nejobsáhlejší teoretická část přináší pojednání o 
charakteristice sportovní hry, o struktuře herního výkonu v ledním hokeji (včetně fyziologické 
charakteristiky), o typech cyklů v krátkodobém i dlouhodoběji pojatém plánování a o 
pohybových schopnostech. Tuto část, pojatou zároveň jako literární rešerše, uzavírá deskripce 
testů aplikovaných v oblasti funkční zátěžové diagnostiky.  
   V praktické části jsou formulovány cíle, úkoly a hypotézy. Formulačně nepostrádá charakter 
zřetelnosti a stručnosti. Navazující části jsou již odrazem vlastního zpracování s určením 
metodiky měření, souvisejících postupů a s přehledem zjištěných údajů. Ty jsou následně 
podrobeny statistickým operacím a interpretaci v kontextu stanovených hypotéz (v diskusi). 
Závěr práce představuje shrnutí ve smyslu naplnění cíle a potenciální aplikace výsledků 
v praxi.       
   Práce má velmi dobrou úroveň z hlediska hodnocení zaměřenosti, kultivace teoretických 
předpokladů, obsahu a zpracování. Určité nedostatky však shledáváme u formální úpravy a 
budeme trvat na jejich odstranění ještě před uložením práce do elektronické podoby, resp. 
v možnostech korekce po takovém úkonu. 
   Práci doporučujeme k obhajobě.       
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