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Cizojazyčný překlad  názvu práce 

Datum 
odevzdání 

Bc. HLADÍK 
Jan 

Specifická kondiční příprava protiteroristické jednotky: Případ Útvaru rychlého nasazení  
Specific fitness training anti-terrorist unit:  The case of the URNA 

30.8.2013 

Bc. 
DEUTSCHOVÁ 

Jaroslava 

Srovnání podmínek mužů a žen pro přípravu a trénink ve fotbale 
The comparism of conditions for men and women and thein preparation and training in 

football 

20.9.2013 

BLÁHA Tomáš  Vliv MMS na zdraví sportovce 
Effect of MMS on health of atlete 

20.9.2013 

MOCEK Petr Kompenzační cvičení jako prevence vzniku dysbalancí u hráčů ledního hokeje 
Compensation exercises as a prevention of muscle dysbalancies in ice hockey players 

20.9.2013 

SEMORÁD 
Jan 

Kondiční příprava v ledním hokeji 
Fitness training in ice hockey  

20.9.2013 

Bc. ŠTRUPL 
Jaroslav 

Individuální kondiční plán rozvoje rychlosti a síly tenisového hráče v přípravném období 
Individual fitness preseason plan of speed and power progress for tenis player 

20.9.2013 

DOBIÁŠ 
Michael 

Metody, přístupy a nové trendy v běžeckém tréninku zabývající se biomechanikou běhu, 
optimalizací běžecké techniky a jejich aspektů 

New methods and aproaches in running training with a special regard to running 
biomechanics and optima running technique   

20.9.2013 

Ing. ROSICKÁ 
Naďa 

Kondiční trénink jako prevence vzniku svalových disbalancí při sedavém způsobu života 
Fitness training as prevention from Musile disbalance by sedentary lifestyle  

20.9.2013 

ŠORMANOVÁ 
Michala 

Vplyv hudby na športový výkon 
Effects of music on sport performance 

20.9.2013 

SACHOVÁ 
Zuzana 

Pohybové aktivity ve vodě jako nespecifický tréninkový prostředek pro atletickou 
specializaci 

Water activity as a means of non-specific training for athletic specialization 

20.9.2013 

Bc. VANKO 
Martin 

Life Kinetik® ve fotbalovém tréninku 
Life Kinetik® in football training 

20.9.2013 

Bc. VACHUTA 
Lukáš 

Využití vodního prostředí v tréninkovém procesu fotbalové mládeže 
Water Environment Utilization in the Training Process of Football  Youth 

20.9.2013 

Bc. JIROVEC 
Jan  

Sestavení kondičního programu pro nepravidelně sportujícího člověka 
Drawing up of the condition program for irregular sporting people 

20.9.2013 

FARKAŠOVÁ 
Barbora 

Specifika trénování dětí v předškolním věku 
Specifics training of preschool children 

20.9.2013 

Bc. JURČA Principy kondiční přípravy dětí v ledním hokeji 20.9.2013 



Radek Principles of physical training of children in Ice Hockey 
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 

MATÝSEK 
Jiří 

Core trénink a jeho průběh v ročním tréninkovém cyklu hokejistů 
Core training and its progress in the annual training cycle hockey 

23.9.2013 

HORÁK Petr Názory basketbalových trenérů na kondiční přípravu juniorek 
Basketball trainers opinions about fitness training of juniors  

30.9.2013 

HUDEC Jan Kondiční příprava hobby běžce 
Physical training of a hobby runner 

30.9.2013 

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

31.12.2013 

 


