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Téma práce Vliv techniky bruslení na rychlost bruslení u hráčů ve věku 8-10 let 

Cíl práce V dostupné literatuře zmapovat teoretické postupy pro výuku bruslení a 

rozvoj rychlosti v ledním hokeji. Následně vytvořit a aplikovat soubor 

cvičení na zdokonalení techniky bruslení pro kategorii 8-10 let. Pomocí 

testů rychlosti bruslení ověřit účinnost prováděných cvičení a dokázat, 

jaký je vliv tréninku techniky bruslení na rychlost bruslení. 
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Připomínky a otázky k obhajobě: 

Zpracovaná diplomová práce je zpracována na 82 stranách textu a příloh. Autor velice 

efektivně pokračuje na téma z bakalářské práce. Bruslení je dle aktuálnosti pro český 

rozvojový proces v ledním hokeji citlivý problém, který musíme odstraňovat diskuzí a 

nastavenou jednotnou metodikou. V teoretické práci autor výstižně vyzdvihuje od mnoha 

autorů správnost techniky od plného začátku pohybu na ledě. Praktická část je zaměřena na 

testování, a na základě výsledků je navržen tréninkový proces, který je zaměřen na rozvoj 

techniky bruslení.  



Dle konečných výsledků se jen potvrzuje, jak je důležitá technika, která má vliv na rychlost a 

obratnost bruslení. Práce splňuje formální požadavky kladené na diplomovou práci. Práce je 

schopna obhajoby a navrhuji hodnocení známkou Výborně.  
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