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Příjmení, jméno  Název práce 
Cizojazyčný překlad  názvu práce 

Datum 
odevzdání 

Oponent 

*BROŽOVÁ  
Eva 

Rozvoj silových schopností v kondiční přípravě hráček házené specifickými prostředky 
Development of power abilities in fitness training handball players in specific resources 

23.9.2013 Dr.  
Malý 

*HUČKO  
Petr 

Kondiční příprava hráčů ledního hokeje v přípravném období 
Conditionning preparation of ice hockey players in pre-season phase 

25.9.2015 Dr. 
Kaplan 

**Bc. KOTAS 
Jan 

Rozvoj agility u hráčů ledního hokeje na ledě i mimo led 
On-ice and off-ice agility training for ice hockey players  

18.9.2015 Dr. 
Jebavý 

HOYEROVÁ 
Marcela 

Využití funkčního tréninku ke zlepšení fyzického a psychického stavu člověka v běžném 
životě i ve speciálním sportovním odvětví vytrvalostního běhu – dog trekkingu 

Using of the functional training to improve the physical and mental state of a person in 
everyday life and speciál sport sector endurance race with dog – dog trekking 

25.9.2015 Dr. 
Jebavý 

Mgr. MIHAĽ 
Jozef1   

Vplyv paleo výživy na športový výkon a telesné zloženie športovcov v crossfite 
The effect of paleo diet on sports performance and body composition of athletes in crossfit   

25.9.2015 Dr. 
Kaplan 

HANDLÍŘ  
Jan  

Výsledky testů aerobních schopností aplikované do tréninkového mikrocyklu vytrvalostního 
běžce 

The results of aerobic abilities applied to the training macrocycle of endurance runner 

25.9.2015 Dr. 
Kaplan 

Bc. KŮTA 
Radim 

Pohled na plyometrický trénink ve vodě, jako na šetrnější alternativu v kondiční přípravě   
View of the plyometric training in water as more gentle altrenative in condition training 

25.9.2015 Dr. 
Jebavý 

Bc. ČERMÁK 
Filip 

Rozvoj silových schopností v kondiční přípravě oštěpařů 
Development of power abilities in fitness training javelin throwers 

25.9.2015 Dr. 
Jebavý 

SELINGR  
Pavel  

Kondiční (suchá) individuální příprava hráče ledního hokeje pod vedením kondičního trenéra  
Off-ice individual preparation for ice jockey player under the guidance of professional coach    

25.9.2015 Dr. 
Kaplan 

Bc. ŠLECHTA 
Miroslav  

Kondiční trénink ve fotbale  
Conditional training in football  

25.9.2015 Dr.  
Malý 

TAXOVÁ  
Monika 

Trénink core hráče ledního hokeje 
Core training of ice hockey players  

25.9.2015 Dr. 
Jebavý 

Mgr. ŠILAR  
Martin  

Regenerace ve fotbale 
Recovery in football 

25.9.2015 Dr.  
Malý 

GAVENDOVÁ  
Karolína 

Core trénink v tenisové kondiční přípravě  
Core training in the tenis conditioning training  

25.9.2015 Dr.  
Malý 

VALEŠOVÁ  
Jana 

Kondiční příprava vrcholového cyklisty v přípravném období 
Fitness training for profesional cyclist during the race time 

25.9.2015 Dr. 
Kaplan 

ŠTĚPÁNEK 
Martin 

Individuální kondiční příprava boxera v supertěžké váhové kategorii  
Individual fitness training a boxer in superheavy weight category   

25.9.2015 Dr. 
Kaplan 



Mgr. VAVRLA 
Jindřich 

Kondičně silová příprava zápasníka v řecko římském stylu na boj na zemi – parter se 
zaměřením na zved 

Fitness and strength training wrestlerin the Greco- Roman style on the fighting on the 
grand- parter focusing in lift  

6. 10. 2015 Dr. 
Kaplan 

DOBROVODSKÝ 
Jiří 

Osobní kondiční příprava hráče ledního hokeje v přípravném období  
Conditionning preparation of ice jockey player in pre-season phase 

1. 12. 2015 Dr. 
Kaplan 

DUŠEK  
Přemysl 

Rozvoj rychlosti ve fotbale  
Development of speed in football training 

1. 12. 2015 Dr. 
Kaplan 

PŮVODNĚ SCHVÁLENÉ ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ  
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

Bc. PICKA  
Matěj 

Žádosti o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce do 30. června 2016 bylo vyhověno   

SLÁNSKÝ  
Jan 

Žádosti o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce do 30. června 2016 bylo vyhověno   

Bc. PODANÝ  
Jiří 

Žádosti o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce do 30. června 2016 bylo vyhověno   

KLEČKOVÁ 
Adéla 

Žádosti o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce do 30. listopadu 2015 bylo 
vyhověno. Závěrečná práce nebyla ke dni 30.11.2015 odevzdána a nebyla zaslána další 

žádost o prodloužení termínu odevzdání   

  

Mgr. LAMPART 
Dušan 

Žádosti o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce do 30. listopadu 2015 bylo 
vyhověno. Závěrečná práce nebyla ke dni 30.11.2015 odevzdána a nebyla zaslána další 

žádost o prodloužení termínu odevzdání   

  

Mgr. LORENZ 
Jiří 

Žádosti o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce do 30. listopadu 2015 bylo 
vyhověno. Závěrečná práce nebyla ke dni 30.11.2015 odevzdána a nebyla zaslána další 

žádost o prodloužení termínu odevzdání   

  

Bc. PRESL  
Aleš 

Žádosti o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce do 2. října 2015 bylo vyhověno 
Závěrečná práce nebyla ke dni 2.10.2015 odevzdána a nebyla zaslána další žádost  

o prodloužení termínu odevzdání   

  

MIŠUTKA 
Miroslav 

Žádosti o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce do 31. prosince 2015 bylo 
vyhověno. Závěrečná práce nebyla ke dni 31.12.2015 odevzdána a nebyla zaslána další 

žádost o prodloužení termínu odevzdání   

  

NEODEVZDANÁ PRÁCE A NEZASLANÁ ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU  
 

JANČIAROVÁ 
Nela 

Závěrečná práce nebyla ke dni 25.9.2015 odevzdána a žádost  
o prodloužení termínu odevzdání nebyla zaslána 

  

PERGL  
Pavel 

Závěrečná práce nebyla ke dni 25.9.2015 odevzdána a žádost  
o prodloužení termínu odevzdání nebyla zaslána 

  

FREKVENTANTI KURZU OKT 2014 
NEODEVZDANÁ PRÁCE A NEZASLANÁ ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU  

ABRAHAM  
Martin 

Žádosti o prodloužení termínu odevzdání závěrečné práce do 28. listopadu 2014 bylo 
vyhověno 

Závěrečná práce nebyla ke dni 25.9.2015 odevzdána a nebyla zaslána další žádost  

  



o prodloužení termínu odevzdání   
ČECHURA 

Martin  
Závěrečná práce nebyla ke dni 25.9.2015 odevzdána a nebyla zaslána další žádost  

o prodloužení termínu odevzdání 
  

Ing. 
ČECHURA 

Miroslav 

Závěrečná práce nebyla ke dni 25.9.2015 odevzdána a nebyla zaslána další žádost  
o prodloužení termínu odevzdání 

  

Ing. 
PETRUŽELA 

Jiří  

Závěrečná práce nebyla ke dni 25.9.2015 odevzdána a nebyla zaslána další žádost  
o prodloužení termínu odevzdání 

  

TUČEK  
Petr 

Závěrečná práce nebyla ke dni 25.9.2015 odevzdána a nebyla zaslána další žádost  
o prodloužení termínu odevzdání 

  

CAROVÁ  
Kamila 

Psychologická a mentální příprava sportovce   
Psychological and mental preparation of athletes 

HODNOCENO  NEPROSPĚLA 
Upravená závěrečná práce nebyla ke dni 25.9.2015 odevzdána a nebyla zaslána další žádost 

o prodloužení termínu odevzdání  

19.9.2014 Dr. 
Kaplan 

FREKVENTANTI KURZU OKT 2014 
NEODEVZDANÁ PRÁCE A NEZASLANÁ ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU 

(pozn. v případě neodevzdání závěrečné práce do 23. září 2016 není možné pro překročení dvouleté lhůty pro dokončení studia kurzovní 
výuky OKT absolvovat obhajobu a závěrečnou zkoušku)   

                                                     Pozn. 
*frekventant kurzu  OKT 2013 po absolvování všech tématických okruhů kurzu 

                                                               ** frekventant kurzu  OKT 2014 po absolvování všech tématických okruhů kurzu 
                                                               1  Diplomová práce obhájena 26.5.2015 na Fakultě športu Prešovské univerzity v Prešově a uznána jako závěrečná práce kurzu OKT  
 
V Praze, 15. ledna 2016                                                                                                                                                 PhDr. Aleš Kaplan, Ph. D.  
                                                                                                                                                                                               Garant kurzu  


