
 

  

 

 

Jan Procházka je mentálním koučem mezinárodního 

Mentally Fit Institute, jehož zástupci z oblasti pozemního 

hokeje jsou Lucas Rossi, olympijský vítěz, Alain Goudsmet, 

mentální kouč reprezentace Belgie, Andreas Prause 

mentální kouč reprezentace žen Německa, Shane 

O'Donoghue, reprezentant Irska. Jan Procházka jako 

mentální kouč působil u juniorské ženské reprezentace na 

mistrovství Evropy 2019 v Turecku. Jako lektor                 

České trenérské akademie vystupoval v sérii přednášek 

Dialogy ČOV Rodiče a talent, Leader a talent, Motivace, 

X faktor úspěchu, Řízení sportovních organizací a byl 

spoluautorem odborných článků v časopise Coach na 

témata hodnoty sportovních mistrů, mentální odolnost, 

tajemství řízení sportovních organizací. Prezentoval pro 

trenéry České basketbalové federace, vzdělával trenéry 

Českého svazu curlingu, v rámci projektu Trenéři společně 

Fotbalové asociace přednášel pro trenéry mládeže. Jako 

hlavní regionální trenér Českého svazu ledního hokeje 

vzdělával síť trenérů mládeže, vedl stáže do Švédska. 

Zúčastnil se mnoha mezinárodních seminářů v rámci 

Leaders in Sports v Londýně, New Yorku, Los Angeles, 

Chicagu, Las Vegas a řady odborných diskusních panelů 

se zaměřením na sportovní mentální trénink.  Absolvoval 

také stáže a exkurze ve sportovních organizací                         

FC Manchester City, USC Los Angeles, Red Bull Salzburg, 

Edmonton Oilers (NHL), HC Sochi (KHL) INSEP Paříž, TSG 

1899 Hoffenheim, Hertha Berlín, Grasshoppers Zurich, 

Eintracht Frankfurt. Na pozici video trenéra a později jako 

asistent trenéra reprezentace ČR v ledním hokeji se 

zúčastnil 3 olympijských her, 12 ti mistrovství světa a byl u 

dvou titulů mistrů světa, další titul mistrů světa získal jako 

asistent reprezentace ČR v inline hokeji a jako sportovní 

manažer českých florbalových reprezentací byl u 

juniorského titulu mistrů světa. Zkušenosti trenéra mládeže 

získával v ledním hokeji v Pardubicích, kde působil jako 

hlavní metodik mládeže, konzultant, video trenér A týmu, 

získal tři tituly mistrů Extraligy ČR. Má zkušenosti s vedením 

mezinárodních týmů v zahraničí, pracoval jako             

hlavní trenér ve Francii, v současné době pracuje      

v Itálii jako hlavní trenér a sportovní ředitel mládeže. Jako 

mentální trenér řady sportovců pracuje také pro firmu 

PROSS, je zakladatel Sports Mental Masters. Vystudoval 

obor sociální pedagogika se zaměřením na sport a 

tělesnou výchovu, sportovní management a trenérskou 

školu FTVS UK Praha. Absolvoval celou řadu 

certifikovaných, akreditovaných zahraničních kurzů   

Pozitivní psychologie (University of Pennsylvania), 

Neurofyziologie mozku a talentu (PRISM Tunbridge Wells,) 

Leaders of Learning (Harvard University). Se svou 

partnerkou vedli tenisovou školu a věnují se dceři Madlen. 

  
 

 

JAN PROCHÁZKA 

Narozen: 5. 10. 1981 

LINKEDIN: 

https://www.linkedin.com/in/ja

n-prochazka-001b0557/ 

 

FACEBOOK: 

https://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=100013233750933  

 

WHATSAPP: 

+ 39 347 5343648 

 

E-MAIL: 

prochazka@czehockey.cz 

 

 
 

 

 

https://www.linkedin.com/in/jan-prochazka-001b0557/
https://www.linkedin.com/in/jan-prochazka-001b0557/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013233750933
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013233750933
mailto:prochazka@czehockey.cz

