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Jedním z cílů práce je zjistit vliv různých druhů rozcvičení na 

rychlostní schopnosti u hráčů fotbalu v kategorii mladšího 

dorostu (U16). Dalším cílem je zjistit, zdali existuje závislost 

mezi dosaženou rychlostí běhu a mírou flexibility dolních 

končetin. 
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Závěrečné hodnocení: 

Autor práce prokázal schopnost samostatně s přispěním vedoucího práce vyhotovit závěrečnou 

práci výzkumného charakteru. Téma zaměřené na vliv odlišných druhů rozcvičení na rychlostní 

výkon se zdá být zajímavé ve vztahu k fotbalu, jakožto sportovní hře, kde sprinty jsou v utkáních 

patrné od začátku utkání. Zejména v těchto krátkodobých, vysokých intenzitách dochází 

k důležitým herním akcím ovlivňujícím výsledek utkání. V teoretické části jsou vhodně uvedeny 

informace týkající se různých forem strečinku, jakožto podstatné části rozcvičení ve fotbale, dále 

pak kvalitativní popis ontogeneze jedinců ve starším školním věku. Bohužel se v teoretické části 

práce neobjevují informace z předchozích výzkumů v dané problematice. Tyto informace se 

alespoň objevují v diskuzní části, kde autor vhodně konfrontuje vlastní výsledky s výsledky 

předešlých (aktuálních) výzkumů. Vhodně zvolené cíle a hypotézy práce jsou dostatečně vyjádřeny 

ve výsledkové a diskuzní části. Obecné zhodnocení zjištěných výsledků a naznačení jejich využití 

pro praktické účely v rámci tréninkového procesu mládeže ve fotbale je velmi slabé. 
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