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Abstrakt 

Název:   Porovnání softbalového švihu při nadhozu nadhazovače a nahrávacím 

strojem  

Cíle:   Cílem mé práce je porovnání časování hráček softbalu v jednotlivých 

fázích odpalu na standartní softbalový nadhoz a na nadhazovací stroj. 

Cílem je také analyzovat jednotlivé fáze odpalování v softbalu a zjistit, 

zdali je trénink odpalování na nadhazovací stroj vhodnou náhražkou a 

přípravou na standardizovaný softbalový nadhoz, se kterým se hráčky 

setkávají v zápasech. 

Metody:  Tento výzkum je případovou studií popisného charakteru, při níž jsme 

nasbírali velké množství dat od pěti jedinců. Byl vytvořen videozáznam 5 

hráček a jejich provedení odpalu proti nadhazovacímu stroji a proti 

nadhazovači. Celý proces byl natáčen videokamerou Basler GeniCam 

piA640-210gc se snímkovací frekvencí 200 snímků za sekundu byl poté 

vyhodnocen pomocí počítačového programu Dartfish, který je určen pro 

analýzu pohybových dovedností. 

Výsledky:  Výsledky nám ukázaly, že celkový pohyb hráček byl v případě 

nadhazovacího stroje o něco málo pomalejší, a statisticky se ukázal rozdíl 

mezi nadhazovacím strojem a nadhozem. To je způsobeno nedostatkem 

informačních zdrojů z pohybu nadhazovače. 

Klíčová slova: odpalování, načasování, vnímání, anticipace 
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Abstract 

Title:  Comparisons of softball swing at pitches from a pitching machine and 

pitcher 

Objectives:  The aim of this research is to compare the timing of players of softball 

within individually phases of hitting by a standard softball pitcher and a 

pitching machine. Another aim is to analyse individual phases of softball 

hitting and determine whether the training of hitting through a pitching 

machine is a appropriate substitute for the preparation of a standardized 

softball pitching which softball players experience during each match. 

Methods:  This research is a descriptive case study, in which we gather a large 

number of data from five individuals. A ride of five players and their 

execution of hitting approaches against a pitching machine and real pitcher 

was created. Subsequently the record from the camera Basler GeniCam 

piA640-210gc with frame rate 200 frames per second was then evaluated 

via of computer program Dartfish, which is designed for analyses of motor 

skills.  

Results:  The results show that the whole movement of players was noticeably 

slower, in the case of a pitching machine use. Regarding the use of a 

pitching machine and real pitcher, the statistic results show differences. 

The differences derive from the absence of conscious prediction of pitches 

motion in the case of the pitching machine use.  

Key words: hitting, timing, perception, anticipation 
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1. Úvod 

Softbal patří k jedním z všestranných sportů. Záběr jednotlivých činností jednotlivce je 

opravdu mnoho. Hráči softbalu musí umět přesně a rychle házet na krátkou i dlouhou 

vzdálenost, musí umět rychle běhat především krátké tratě, musí umět chytit míč, a to 

specifickou pomůckou v podobě softbalové rukavice a musí také umět odpalovat 

poměrně malý míč relativně tenkou pomůckou v podobě softbalové pálky. A právě 

odpalování patří k nejvíce trénovaným částem tréninku, jelikož jde o útočnou část hry a 

jedině správnými a dobře provedenými odpaly může daný tým získat nějaké body. I 

z toho důvodu je technika odpalování poměrně dost a také často rozebírána. Bohužel ne 

všechny studie byly přeloženy do českého jazyka, a proto jich je stále převážná většina 

v angličtině ze zemí, kde se softbal hraje na profesionální úrovni. U nás softbal stále 

tento status nemá, ale možná se to již brzy změní, podaří-li se nám dostat se na 

Olympijské hry 2020. Já sama jsem dlouhodobou hráčkou softbalu dříve i na 

extraligové úrovni.  

Jak jsem již podotkla i já bych se ráda v této práci zaměřila na technicky nejnáročnější 

odvětví softbalu, a to je odpalování. Mým konkrétním zaměřením jsou vlastně 

tréninkové možnosti odpalování, jelikož se v mé práci hlouběji zaobírám tématem 

nadhazovacího stroje a časováním pálkařů. Časování je dle mého názoru největším 

úskalím každého pálkaře. Proto si myslím, že je velice podstatné promyslet tréninkové 

metody, které bude trenér používat při tréninku, aby pálkařův úvodní stereotyp 

nenarušil a tím mu nerozhodil celý pálkařský pohyb a s tím i spojené správné 

načasování. A někteří autoři a trenéři jsou právě skeptičtí vůči nadhazovacím strojům. 

Dokonce tvrdí, že jde o úplně jiné cvičení, při použití stroje, než když hráči pálí na živý 

nadhoz (Chappell in Pinder & Kerhervé, 2011). Jiní trenéři jsou ale stále zastánci 

především objemového odpalování, tedy odpálit, co nejvíce míčů za trénink (Pinder & 

Kerhervé, 2011), k čemuž se nadhazovací stroj hodí, abychom si šetřili vlastního 

nadhazovače. Problém ale je, že by se to právě s množstvím odpálených míčů na 

nadhazovací stroj nemělo přehánět. Pokud budeme používat v tréninku pouze 

nadhazovací stroj, může dojít k tzv. „syndromu odpalování ze stoje“ (Süss, 1997).  

O nadhazovacích strojích, jakožto pomůcek v tréninku, se psalo již ve více studiích, 

které mi byly inspirací. Sportovní odvětví, které se této problematice věnovali byli 

především tyto: tenis, kriket a baseball. Většina těchto autorů došla k podobným 
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závěrům. V tenise například zjistili, že hráči reagovali na míč dříve v případě, kdy stáli 

vstříc nadhazovacímu stroji, což zapříčinil kratší zahajovací pohyb, který může 

zapříčinit odlišný švih a časování v reálné herní situaci (Carboch & Süss, 2014). Stejně 

tak u baseballu autor taktéž dospěl k jistému rozhození pálkařů zejména v zahajovacím 

pohybu. V tomto případě šlo sice o zpomalení pohybu, ale výsledek byl prakticky 

stejný. Pálkař se časoval, byl-li vstříc nadhazovacímu stroji, odlišným způsobem 

(Aubrecht, 2017). Obě studie se shodují na tom, že důvodem by mohlo být to, že hráč 

v případě odpalu (ať už raketou nebo pálkou) na nadhazovací stroj, přichází o možnost 

vidět pohyb, který předchází vypuštění míče, tedy vidí míč už jen letět bez návaznosti 

na předchozí pohyb protihráče nebo nadhazovače. Proto je nutné, aby hráči spíše 

přicházeli do styku s reálnou situací než se strojem.  

Po přečtení těchto prací jsem se rozhodla, že bych něco takového moc ráda ověřila i 

v případě softbalu. V tréninku také často využíváme nadhazovací stroj a je pravda, že 

trenér ho často prokládá i reálnými nadhozy a přiznám se, že je to pro mě náročné přejít 

z nadhazovacího stroje na opravdový nadhoz a obráceně. Kolikrát se mi stalo, že mi 

v tréninku vůbec nešlo odpalování na stroj a bylo jsem z toho velice zoufalá, ale když 

mě pak trenér postavil před reálný nadhoz, po chvíli jsem byla opět schopna odpálit.  
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2. Teoretická východiska  

2.1. Charakteristika softbalu  

„Softbal je sportovní hra pálkovacího typu, která vznikla koncem minulého století na 

základě úprav pravidel baseballu (Süss, 2003, s.9).“ 

Na rozdíl od baseballu hrají softbal muži i ženy. Ve světě se softbal dělí na dvě podobné 

sportovní hry – fastpitch softbal a slowpitch softbal. V principu jsou téměř totožné, liší 

se především provedením nadhozu. Pravidla slowpitch softbalu jsou více uzpůsobena 

rekreačnímu pojetí tím, že není povolen rychlý nadhoz a muži a ženy tak mohou hrát 

společně. Naproti tomu je fastpitch softbal svou povahou hra spíše sportovní (Süss, 

2003). 

Softbal byl do olympijského programu uveden v roce 1996, avšak jen v zastoupení žen, 

kde zvítězily hráčky USA. Následně dne 11. července 2005 odhlasoval Mezinárodní 

olympijský výbor vypustit baseball a softbal z programu olympijských her 2012. 

V srpnu 2009 bylo na zasedání Mezinárodního olympijského výboru v Berlíně oficiálně 

rozhodnuto, že softbal nebude součástí olympijských her 2016. V tomtéž roce v srpnu 

nicméně schválil Mezinárodní olympijský výbor znovupřijetí softbalu mezi olympijské 

sporty, což se prozatím týká pouze LOH 2020 v Tokiu (2017). 

Softbal ve světě a v Evropě: 

Ke světové špičce patří, kromě družstva USA, týmy Austrálie, Číny, Japonska a 

Kanady. V Evropě patří mezi nejlepší týmy, družstva Itálie a Nizozemí. V mužském 

softbalu dominují ve světě družstva Nového Zélandu, Kanady, USA a Japonska. V 

Evropě patří k absolutní špičce družstva Nizozemí, Dánska a České Republiky (Süss, 

Softball a baseball, 2003). 

 Mužská i ženská reprezentace si v dnešní době vede na Evropském žebříčku velice 

dobře. Dokonce si za poslední sezónu vysloužila v obou kategoriích první místo. Ve 

světovém žebříčku se momentálně nacházíme na 7 místě v kategorii můžu a na 10 místě 

v kategorii žen (World Baseball Softball Confederation, 2018). 
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2.1.1. Stručná pravidla softbalu  

Ke stručnému vysvětlení pravidel softbalu jsem použila přímo citaci od pana Süsse, 

jelikož mi přišla nejvhodnější a nejvýstižnější (Süss, 2003, s. 18): „Softbal hrají dvě 

družstva o devíti hráčích. Hráči v útoku (pálkaři) a hráči v obraně (polaři) se ve svých 

úlohách střídají. Pálkaři nastupují podle předem stanoveného pořadí do pálkařského 

území poblíž domácí metya snaží se odpálit soupeřem nadhozený míč do pole tak, aby 

odpal mohli využít k běhupo metách. Po odpalu se role pálkaře mění v roli běžce, který 

postupuje po obvodu vnitřního pole co nejdál, avšak minimálně na první metu. Další 

mety získává podle vlastního uvážení, nebo na příkaz kouče. Na jedné metě nesmějí 

zároveň stát dva hráči. Běžec, který přeběhne všechny čtyři mety, získávý pro své 

družstvo bod.  

 Utkání je v softbalu omezeno sedmi směnami. To znamená, že každé družstvo je 

sedmkrát v poli a sedmkrát na pálce. Při nerozhodném výsledku se nastavuje vždy jedna 

směna až do rozhodnutí utkání.  

Pálkař musí ihned po zdařilém odpalu do pole běžet ihned alespoň na první metu.  

Polaři se snaží pravidly dovoleným způsobem zamezit postupu soupeřů, znemožnit jim 

bodování a především je vyřadit (vyautovat).“  

Tzv. vyautovat soupeře můžeme hned několika způsoby. Zde je pár základních příkladů:  

a) Chycením míče do rukavice hned po odpalu, bez dotyku míče země  

b) nebo se pomocí přihrávek dostat s míčem k dané metě dříve než běžec, a míčem 

v rukavici se ho dotknout (tzv. tečování). S tím že v některých situacích stačí 

metu jen zašlápnout (tzv. nucený postup)  

c) Další možnost získání autu, je když pálkař vůbec neodpálí a nadhazovač hodí 

třikrát tzv. „strike“, což je správně nadhozený míč 

Pravidly je předepsáno postavení pouze u dvou hráčů – nadhazovač se musí v okamžiku 

zahájení nadhozu dotýkat alespoň jednou nohou nadhazovací mety. A zadák musí 

v okamžiku nadhozu být ve svém vymezeném území za pálkařem. Zbytek polařů se 

musí nacházet jen na hrací ploše, jinak nemají pevně stanovené místo (Süss, 2003). 
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2.2. Teorie odpalování  

Odpalování je v softbalu útočná část hry. Díky této dovednosti získáváme ve hře body. 

Neboli také (Waage, Waage & Süss, 1998, s. 36): „Klíčem k úspěšnému útoku je 

úspěšné odpalování“. Titéž autoři si také dovolují tvrdit, že odpalování v softbalu je 

z pohledu analytiků jednou z nejobtížnějších aktivit ze všech sportů. Zejména proto je 

její trénink velice důležitý, ale také náročný. Trenér musí mít velice podrobnou znalost 

správné techniky odpalu a také určitý cit, aby rozeznal, jestli jde skutečně o chybu, nebo 

jen individuální odlišnost v technice, která však ale pálkaři svědčí. Dobrý pálkař musí 

mít bezpodmínečně dobrý zrak, rychlou reakci a také koordinaci pohybů (Mašín, Porš 

& Süss, 1989). 

Odpal můžeme z hlediska provedení rozdělit na dvě herní dovednosti: odpal švihem a 

nabíhaný odpal (slap) (Süss, 2003). Útok také můžeme provádět různými druhy tzv. 

ulejvek („úmyslné ztlumení nadhozeného míče pálkou do prostoru blízko domácí mety“ 

(Süss, 2003, s. 40)). Zaměřímeli se na odpal švihem (dále jen odpal), tak jeho cílem je 

odpálit míč s co největší možnou razancí a tím znemožnit polařům chycení míče přímo 

v letu před dopadem na zem nebo před přihrávkou na první metu, než tam pálkař 

doběhne (Süss, 2003).  

2.2.1. Úchop pálky 

Hlavní zásady držení pálky: 

A) Držet pálku v prstech – toto držení umožňuje udržet zápěstí pružné 

B) Srovnat klouby v rukou – zápěstí se tak dostane do účinnější polohy pro pákový 

převod (Waage, Waage & Süss, 1998) 

Častou chybou bývá až křečovité držení pálky, což může vést k tomu, že v okamžiku 

kontaktu s míčem, držení povolí a nedojde k dokonalému přenesení síly švihu do míče, 

výsledkem je pomalý odpal do vnitřního pole (Süss, 1997). Níže můžeme vidět správný 

úchop pálky na obrázku č. 1.  
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Obrázek 1 - úchop pálky (wikiHow, 2018) 

2.2.2. Postoj pálkaře 

Pálkařův postoj se může zdát jako méně podstatnou či dokonce kosmetickou záležitostí 

při odpalování, ale to jak se pálkař postaví, mu může pomoci především ve vidění míče. 

Primárním účelem pálkařského postoje je umožnit pálkaři vidět míč oběma očima a 

následně se dostat do pozice, která vytvoří stabilitu a přesné pokrytí mety (Candera, 

2002). 

Rozlišujeme dvě fáze postoje pálkaře – tzv. základní postavení (viz obrázek č. 2), kdy je 

pálkař uvolněný, stojí v pálkařském území a dává najevo, že je připraven k odpalu. Pak 

nastává tzv. přípravný postoj pálkaře, kdy pálkař již mobilizuje celé tělo a pálku má 

připravenou k odpalu. Do tohoto postavení se pálkař dostává z pravidla, kdy 

nadhazovač má spojené ruce a je zřejmé, že přijmul signál od chytače.  

Základní postoj 

V tomto postoji, by měl pálkař stát pohodlně, ve stoji rozkročném. Pálku může mít 

položenou na ramenou a hlavu má netočenou k nadhazovači (Süss, 2003). Oči by v této 

pozici měl mít v jedné úrovni vodorovně se zemí, aby nedocházelo ke zkreslování 

letícího míče (čili neměl by uklánět hlavu). Správný základní postoj si můžeme 

prohlédnout na obrázku č. 2.  
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Obrázek 2 - základní postoj (wikiHow, 2018) 

Přípravný postoj pálkaře 

Tento postoj pálkař zaujímá zpravidla v okamžiku, kdy nadhazovač zahajuje nadhoz. 

Pálku v tu chvíli zvedne z ramene a připraví ji do střehové pozice (Süss, 2003). Velice 

podstatné je, aby nedošlo k předčasnému zaujetí tohoto postoje. Mladé nezkušené 

pálkařky bývají často nervózní a mohou zaujímat přípravný postoj dříve, než 

nadhazovačka začne zahajovat nadhoz. Pálkařka se pak musí na míč soustředit déle a 

často neudrží tak dlouho dostatečnou pozornost a při samotném švihu už není plně 

soustředěna. Této chyby často využívají nadhazovačky prodlužováním svých úvodních 

pohybů. Zkušená pálkařka proto vstupuje do pálkařského území až, když se 

nadhazovačka domlouvá na typu nadhozu (Süss, Trénink odpalování v softballu, 1997). 

Důležitá je i určitá uvolněnost pálkaře. Podle autora Jacquie: „Napětí je nehorší nepřítel 

pálkařů  (Jacquie, 2002, p. 164).“ Neboli čím, je pálkař upnutější, tím je pomalejší jeho 

reakce. Opět si můžeme správné provedení prohlédnout na obrázku č. 3.  
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Obrázek 3 - Přípravný postoj (wikiHow, 2018) 

Postavení pálkaře vzhledem k metě  

Pálkař by měl u mety stát takovým způsobem, aby pokryl celý její plochu. 

Typy postojů vzhledem k postavení k metě (Süss, 2003):  

 Otevřený – chodidlo nohy, kterou má pálkař blíže k nadhazovači, je od domácí 

mety dále než druhé 

 Zavřený – chodidlo nohy, kterou má pálkař blíže k nadhazovači, je k domácí 

metě blíže než druhé 

 Paralelní – obě chodidla jsou od domácí mety stejně vzdálená a jsou s ní 

rovnoběžná 

 Před metou – pálkař stojí blíže k nadhazovači, v přední části pálkařského území 

 Za metou – pálkař stojí dále od nadhazovače, v zadní části pálkařského území  

Podle šířky rozkročení (Süss, 2003):  

 Široký 

 Úzký  

Každý typ postoje má samozřejmě své výhody a nevýhody. Například uzavřené 

postavení usnadňuje pálkaři trefit vnější nadhozy do protilehlého pole. Na druhé straně 

je ale při tomto postavení těžší trefit vnitřní nadhozy. Toto postavení umožňuje pálkaři 

delší švih s větší potencionální silou. Naopak otevřené postavení má tu výhodu, že hráč 

má binokulární vidění (obě oči sledují míč), tudíž hráči umožňuje rychlejší, kratší a 

kontrolovanější švih, což zvyšuje pravděpodobnost zásahu. Nevýhodou naopak je menší 

síla. Paralelní postavení bývá základním postavením, když se pálkaři učí pálit. 



16 

 

Umožňuje plnou rotaci boků a hlava je v poloze, ze které se lépe sleduje míč, lze tedy 

provést kompaktní silový švih (Waage, Waage & Süss, 1998). Podle zjištění Candery 

(2002) úspěšní pálkaři zaujímají především paralelní postoj, díky kterému získávají 

maximální pokrytí mety. Pálkařský postoj také záleží na pálkařovi dominantním oku. 

Z pravidla tomu bývá tak, že pravorucí pálkaři stojí levým bokem k nadhazovači. Často 

ale můžeme vidět, že si pravorucí pálkaři stoupají do opačného boxu. Velice často to 

bývá právě dominancí oka. Pro některé je velice obtížné trefit míč, když si stoupnou 

z druhé strany.  

Tyto typy postojů jsou v praxi samozřejmě různě kombinovány. Například úzké 

paralelní postavení za metou bývá nejvhodnější před tzv. nabíhanou ulejvkou. Naopak 

široké otevřené postavení bývá vhodnější pro kontrolu míče a tzv. sebeobětovací 

ulejvku. Jinak si samozřejmě každý pálkař volí svůj postoj individuálně, podle 

pohodlnosti. Lze také ale stanovit postoj pálkaře podle povahy pálkaře. Rychlejší pálkař 

může stát v takovém postoji, aby mohl rychle vyběhnout, naopak pálkař, který není 

tolik rychlý, ale je schopný kvalitně a daleko odpálit může zvolit zemitější a širší postoj.  

Budeme-li ale učit začátečníka, je dobré mu hned v úvodu vtisknout optimální 

postavení, které mu odpalování z počátku usnadní. Pro začátečníky je ideální zlatá 

střední cesta. Tedy paralelní postavení, střední šíře rozkročení (ani úzké a ani široké) a 

ideálně hned vedle mety (ani před metou, ani za metou). Pálkař se tak v optimálním 

postavení naučí sledovat míče přesně nad metou (učí se rozlišovat dobrý a špatný míč). 

Teprve časem může spolu s trenérem přemýšlet nad pohodlnějším, a hlavně vhodnějším 

postavení, které bude přímo danému hráči příjemnější.  

Postavení k metě, také záleží na druhu nadhazovače. Často bývá pravidlem, že pokud 

již nadhazovače známe a víme, že například točí nebo zalamuje míče, tak si můžeme 

stoupnout spíše před metu a nejvyšší rotace tak proběhne až nad metou a my budeme 

mít možnost odpálit míč teprve v minimální rotaci. Postavení před metou a za metou 

může ovlivnit rychlost nadhozu. Je-li nadhoz rychlý a nestíháme ho, můžeme si 

stoupnout za metu a obráceně. Tyto okolnosti už samozřejmě záleží na zkušenosti 

daného hráče nebo trenéra, který na to hráče upozorní.  
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2.2.3. Fáze odpalování  

Stanovíme-li si základní fáze odpalování, tak prvním krokem je připravenost k odpalu, 

pak následuje celý mechanismus švihu, do kterého spadá výkrok, rotace boků, švih a 

dokončení pohybu.  

Připravenost k odpalu 

 Dle Waage, Waage a Süsse (1998, s. 39): „Není-li pálkař připraven k odpalu, pak 

vůbec nezáleží na uchopení, postavení nebo umístění v pálkařském území“ Pálkař musí 

být na odpal připravený, jakmile tuto důležitou fázi pálkař vynechá, tak veškeré 

následující fáze a celý trénink přijde vniveč. Být připraven podle stejných autorů 

znamená: „Tělo a pálka jsou v rovnováze připraveny na rovný a úspěšný švih“ (Waage, 

Waage & Süss, 1998, s. 39).  

Hlavní zásady (Waage, Waage & Süss, 1998): 

 Nohy – by měly být rozkročené, tak aby to bylo pálkaři pohodlné, váha by měla 

být na špičkách a lehce na zadní noze  

 Kolena – rozhodně nejsou napnutá, jsou mírně pokrčená, opět tak, aby to pálkaři 

bylo pohodlné a mohlo později dojít k potřebnému pohybu  

 Tělo – je od pasu mírně nakloněné dopředu, hlava je tak níže strike zóně  

 Paže – by měly být pohodlně uvolněné od těla  

 Ruce – by měly být někde mezi střední částí trupu a rameny na horní hranici 

strike zóny, pálku svíráme v prstech, a ne v dlani, volně až do zahájení švihu  

 Hlava – je pevný bod celého těla, měla by po celou dobu sledovat místo, kde 

nadhazovač vypustí míč, neměla by být nijak nakloněná, ale tak, aby oči byly 

v jedné rovině a nedocházelo ke skreslenému vidění míče, míč sledujeme po 

celou dobu, než ho odpálíme 

Mechanismus švihu  

Nejdůležitější částí odpalu je švih. U švihu je důležitá rovnováha, načasování a rychlé 

ruce. Po mechanické stránce se švih skládá ze tří částí: výkrok (nebo jen přenesení váhy 

vpřed), rotace boků, která vede k samotnému švihu. Samotný švih dělají ramena, paže a 

ruce, a to přesně v tomto pořadí. Dodržíme-li v návaznosti tento sled, dosáhneme 

maximální síly.  
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Výkrok  

Výkrok není nic víc nežli malý pohyb, který umožňuje pálkaři dosáhnout silné a mocné 

pozice pro zahájení švihu, pro větší názornost si ho můžeme všimnout na obrázku č.4. 

Nejdůležitější je, že tento pohyb umožní pálkaři zaujmout takovou pozici horní a dolní 

části těla, která mu umožní vygenerovat švih ve správný čas a na správném místě 

(směrem do míče), s maximální rychlostí pálky a zároveň s patřičnou rovnováhou 

(Jacquie, 2002). 

Výkrok vpřed pálkaři umožňuje vyvinout maximální sílu při švihu. Velice důležité je 

ale udělat výkrok směrem k míči, jinak by se celý výkrok minul účinkem. Správný 

výkrok by měl být krátký, rovný a konzistentní neboli stejně dlouhý. Často se stává, že 

pálkař vykročí příliš a následně ztrácí rovnováhu. Což má za následek minutí míče, ruce 

mají tendenci klesnout a hlava se příliš otočí (Waage, Waage & Süss, 1998). Příliš 

dlouhý výkrok má za následek hned několik chyb (Süss, Trénink odpalování v softballu, 

1997):  

 Dlouhý pohyb pálkou – obecně platí pravidlo, že čím bude výkrok kratší, tím se 

zvyšuje pravděpodobnost kratšího a rychlejšího švihu  

 Snížení úrovně očí – při dlouhém výkroku dochází ke snížení polohy hlavy a tím 

i ke změně úhlu pohledu na míč, což může být značná komplikace 

 Došlap na patu – často se stává, že při dlouhém výšlapu pálkař došlápne místo 

na špičku na patu, což má za následek přenesení hmotnosti na stojnou nohu a 

v důsledku toho pak pálkař švihne pálkou směrem vzhůru, následkem je pak 

vysoký odpal nebo dokonce minutí míče  

Ve starších publikacích dokonce autoři uvádějí délku výkroku a to asi 15-20cm (Mašín, 

Porš & Süss, 1989). Konkrétně ho charakterizují takto: „Přední noha se vlastně jen 

nepatrně posune po zemi směrem k nadhazovači (Mašín, Porš & Süss, 1989, s. 20).“ Je 

tedy zřejmé, že krátký výšlap už je po léta ověřen mnoha trenéry. Stejná skupina autorů 

zdůrazňuje i důležitost načasování výkroku. „Výkrok z pravidla načasujeme současně 

s vypuštěním míče z ruky nadhazovače. Vykročit příliš brzy nebo příliš pozdě prakticky 

znemožňuje správný koordinovaný švih pálkou (Mašín, Porš & Süss, 1989, s. 20).“ 

Nejčastěji se tento problém projevuje u pálkařů, kteří se bojí rychlosti nadhozu. Začnou 

pak výkrok dříve a následně buďto švihne příliš brzy anebo zadrží švih a tím mine míč 

nebo mu nedá dostatečnou sílu (Mašín, Porš & Süss, 1989). 



19 

 

Další věc, která ovlivňuje kvalitu výkroku je jeho směr. Tato zdánlivá maličkost může 

relativně podstatně ovlivnit průběh celého odpalu. Pokud pálkař či pálkařka vystoupí 

spíše od mety, dochází k předčasnému vytočení boků a často i hlavy, nadhoz pak není 

odpalován plným švihem a dost často i naslepo (Süss, 1997). 

 

 

Obrázek 4 – Výkrok (wikiHow, 2018) 

Výkrok by měl být zcela přirozenou součástí odpalu, pálkař by nad ním prakticky neměl 

přemýšlet. 

Existují už i moderní studie, které se naopak výkroku vyvarují a nahrazují ho jinými 

alternativami. Například tzv. Toe Tap, u této techniky jde prakticky jen o malý krok 

pomocí vytočení chodidla směrem k nadhazovači o 45°. Díky tomuto malému pohybu 

pálkař přenese váhu na přední končetinu a může tak pokračovat v následujících krocích 

pálení (softball.isport, 2018). Důvodem redukce tohoto pohybu bývá především 

usnadnění časování pálkaře díky urychlení pohybu. Pálkař se tak koncentruje lépe na 

samotný nadhoz, když se nemusí soustředit na složitou koordinaci svého výkroku. 

Pálkař se tak vyvaruje již zmíněným chybám viz výše.  

Rotace boků 

Rotace boků se prakticky nedá vyčlenit s předchozí a následující fáze (výkrok a švih). 

Je totiž součástí obou fází. Raději ji, ale zmiňuji odděleně, jelikož je velice důležitou 

součástí odpalu (viz obrázek č. 5). „Když se rotace provede přesně, zesílí tím švih a 

umožní pálkaři rychle švihnout rukama dopředu (Waage, Waage & Süss, 1998, s. 

40).“Právě soulad rotace boků a výšlapu bývá problémem zejména pro mladé pálkaře. 
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„Boky by neměly rotovat, dokud je vykračující noha ve své původní poloze a dotýká se 

země. To oslabuje švih a zapříčiňuje to, že pálkař švihne jen rukama (Waage, Waage & 

Süss, 1998, s. 40).“ 

Někteří autoři přikládají důraz na ještě jednu fázi odpalování a tím je nápřah paží. 

Prakticky jde o jednoduchý pohyb, ale je velice podstatný, zejména pro časování a 

získání dostatečné energie. „Větší nápřah zvyšuje sílu odpalu, ale snižuje jeho kontrolu 

(Mašín, Porš & Süss, 1987, s. 9).“ 

Rotace pánve vychází z odrazu ze zadní nohy. Následuje rotace trupu a paží. Všechny 

tyto rotace jsou prováděny téměř současně. Během této fáze pálkař přenáší váhu ze 

zadní nohy na přední, která se zároveň stává osou rotace (Mašín, Porš & Süss, 1987).  

 

 

Obrázek 5 - Rotace boků (wikiHow, 2018) 

Švih 

Švih samotný se už týká prakticky jen práce rukou, pokud jsme ho oddělili od rotace 

zbytku těla (viz obrázek č.6). Jak jsem se již zmínila v předchozí části, švih po výšlapu 

pokračuje rotací boků, kdy paže rotují současně s trupem. Těsně před samotným 

kontaktem pálky s míčem dojde k rychlé extenzi obou paží. U knoflíkové paže (spodní) 

se jedná o velmi krátké propnutí paží, zatímco u horní paže se jedná o delší pohyb 

směrem k místu kontaktu pálky s míčem. Následuje explozivní pohyb v zápěstí (tzv. 

dukce) do bodu kontaktu (Süss, 1997). 

Zaměříme-li se na vedení švihu, tak v počátku švihu je pálka vedena tek, že knoflík 

pálky směřuje do prostoru mezi tělo pálkařky a míč (Süss, 1997). 
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Obrázek 6 - Švih (wikiHow, 2018) 

Dokončení pohybu.  

Dokončení pohybu je víceméně otázkou setrvačnosti. Je ale důležité dbát na správnou 

polohu těla i při tomto na první pohled nekontrolovaném pohybu. I z tzv. „došvihu“ 

může správný trenér rozpoznat chyby v pálkařské technice. „Došvih je uvolněný pohyb, 

při kterém dojde k dokončení rotace boků a ramen, vykročená noha je v koleni pokrčená 

a k dokončení švihu pálkou po přetočení zápěstí (Süss, 1997, s. 20).“ Prohlédnout si ho 

můžeme na obrázku č. 7.  

 

 

Obrázek 7 - Dokončení pohybu (wikiHow, 2018) 
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2.2.4. Komplexní odpalování  

Přeneseme-li se od držení pálky, postoje pálkaře a mechanismu švihu ke komplexnímu 

pálení, dostaneme do hry mnoho dalších vlivů, které pálkařův výkon velice ovlivňují a 

je potřeba na ně dohlížet. Jedním z velikých témat je časování pálkařů.  

Časování pálkaře  

Časování pálkaře by se dalo rozdělit do dvou úseků: informační čas a reakční čas. 

Informační čas je úsek, kdy se pálkař pokouší přesně předpovědět rychlost, rotaci, 

umístění a příletový čas míče. Reakční čas je úsek, kdy se pálkař pokouší agresivně 

udeřit do míče (neboli útočit). Jakékoliv zrychlení reakčního času nám dává více 

informačního času, tedy času na rozmyšlení a odhadnutí míče. S tím také souvisí 

pálkařova strike zóna, čím lepší bude informační čas pálkaře, tím lepší bude mít odhad 

na strike zónu (Kindall & Winkin, 2000). 

„Hlavním problémem v časování pálkařského pohybu je vystižení okamžiku, kdy začít 

s odpalem (Mašín, Porš & Süss, 1987, s. 17).“ Při rychlejším nadhozu je čas od 

vypuštění míče nadhazovačem do kontaktu s pálkou asi 0,4 s u baseballu a u softbalu 

asi ještě o 10-20 % nižší. Z tohoto důvodu musí pálkař svůj pohyb začít ještě před 

vypuštěním míče nadhazovače. V softbalu začíná pálkař obvykle pohyb při rozpojení 

rukou nadhazovače. Dobré časování je velmi obtížné a získáme je teprve s více 

zkušenostmi. Důležité je snažit se u nadhazovačů soupeře sledovat místo a okamžik, 

kdy vypouštějí míč a zkoušet si svůj pohyb s nimi (Mašín, Porš & Süss, 1987).  

Velice často je odpalování trénováno za pomocí nadhazovacích strojů. Ty mohou být 

různého typu, například: jednokotoučové, dvoukotoučové, ale i pákové. Většina těchto 

stojů umožňuje simulaci nadhozu z regulérní vzdálenosti, ale existují i stroje, které jsou 

konstruovány pro nadhazování tzv. tossů (krátkých nadhozů) apod. Někteří autoři, ale 

upozorňují na riziko tzv. „syndromu odpalování ze stroje“, kdy pálkař velice dobře 

odpaluje nadhozy s pravidelnou rychlostí, ale když má následně odpalovat na 

nadhazovače není schopen pořádně se načasovat (Süss, 1997).  

S časováním pálkaře souvisí i naše schopnost vnímat. „Vnímání umožňuje základní 

orientaci v prostředí, respektive v aktuální situaci (Vágnerová, 2010, s. 51).“ Skrze 

vnímání poznáváme přítomnost, je založeno na aktuálním kontaktu s vnímanými 

podněty, což pálkaře velice ovlivňuje. V případě odpalování musí hráč udržet 
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maximální pozornost na pohyb nadhazovače, aby si mohl všimnout jednotlivých 

odchylek, a tak i rozpoznat třeba druh nebo rychlost nadhozu. Někteří autoři dokonce 

uvádějí, že jde o jakýsi „tanec s nadhazovačem“ (Kindall & Winkin, 2000). Zmiňuje se 

o vztahu nadhazovače a pálkaře, který působí jako „rytmický tanec dvou myslí a těl 

ústící do společné pohybové akce“ (Kindall & Winkin, 2000, s. 218). Nadhazovač celý 

tento tanec vede. Určuje tedy jeho rychlost, čas a lokaci. Nadhazovač je proaktivní 

složka tohoto pohybu, zatímco pálkař je reaktivní složka pohybu.  

Nedílnou součástí odpalování hráče je i pozornost. „Pozornost je funkcí vědomí, 

umožňuje jeho zaměření určitým směrem (na určité podněty, resp. určitou činnost) a 

zároveň tak eliminuje jiné možnosti (Vágnerová, 2010, s. 44).“ Nebo také ze 

sportovního úhlu: „Pozornost, chápaná jako zaměřenost a soustředěnost kognitivních 

funkcí na ohraničený děj, objekt, situaci, je samozřejmým předpokladem sportovní 

činnosti (Slepička, Hošek & Hátlová, 2006, s. 50).“ Pozornost je rozdělena do tří úrovní 

(Slepička, Hošek & Hátlová, 2006):  

 Posturální – reakce střehu, která je spojena se svalovým napětím, jde o 

neuvědomovanou záměrnost, spojenou s polohou a stabilitou těla  

 Bezděčná – nepodmíněný orientační reflex na významný podnět  

 Záměrná (úmyslná) – ovládána volními procesy, je považována za základ 

práceschopnosti a výkonnosti člověka 

Hlavním rozdílem mezi bezděčnou a úmyslnou pozorností je v tom, že bezděčná je 

spíše pasivní a úmyslná je aktivní (Říčan, 2009). Důležitý pojem z hlediska pozornosti 

je intenzita neboli koncentrace pozornosti. Jde o schopnost setrvávat delší čas 

v soustředění na prováděnou činnost. Tento jev je ve sportu velice podstatný. Důležité 

je ale i rozdělení pozornosti neboli distribuce, kdy jde o schopnost sledovat nebo 

provádět více věcí najednou. Je zřejmé, že tato schopnost je ve sportu takřka 

nepostradatelná, jelikož situací se kolem sportovce v danou chvíli odehrává skutečně 

mnoho (Slepička, Hošek & Hátlová, 2006). Dalším pojmem z hlediska pozornosti je 

tenacita neboli stabilita a trvalost pozornosti v čase. Díky ní se snažíme překonávat 

únavu a jiné rušivé elementy. Většina lidí si v takové situaci dopomáhají změnou 

strategie, tedy změnou činnosti, polohy těla nebo přestávkami (Vágnerová, 2010). Ve 

sportu zde můžeme mluvit například o vytrvalostních disciplínách, ale i celkové 

vytrvalosti u dané činnosti. Posledním důležitým pojmem z hlediska pozornosti je její 
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rozsah neboli kapacita. Ta určuje možnost vnímání více prvků najednou. 

„Experimentace ukazuje, že jde asi o 6 až 12 prvků najednou při krátkodobých 

expozicích, které je člověk schopen následně reprodukovat (Slepička, Hošek & Hátlová, 

2006, s. 50).“ 

Z předchozích údajů je zřejmé, že pozornost je nedílnou součástí každého sportu, a i u 

softbalu tomu není jinak. Zejména při odpalování musí daný hráč prokázat opravdu 

velkou dávku koncentrace. Obzvláště při zápase, kdy na něj působí různé vnější i vnitřní 

vlivy (nervozita apod.), které jeho koncentraci narušují. Stejně tak různé činnosti 

nevyžadují stejnou míru koncentrace pozornosti. Nejvíce náročné na pozornost jsou 

především nové eventuálně nezvládnuté aktivity (Vágnerová, 2010). Nemá-li tedy 

pálkař osvojen svou pohybovou aktivitu a nemá-li následovaný pohyb daného 

nadhazovače, je pro něj v tu chvíli odpálit velice těžké. Tento fakt by se neměl 

podceňovat. Zautomatizované činnosti jsou totiž méně náročné na pozornost.  

2.3. Vnímání a anticipace  

Jak jsem již zmiňovala v předchozí kapitole, vnímání je nedílnou součástí odpalování, 

proto by bylo vhodné věnovat tomuto poznávacímu procesu větší pozornost. Z definice 

paní Vágnerové: „Vnímání umožňuje základní orientaci v prostředí, respektive 

v aktuální situaci (Vágnerová, 2010, s. 51),“ je zřejmé, že bez schopnosti vnímat 

bychom byli v našem světě úplně ztracení. Vnímat své okolí samozřejmě můžeme 

různými smysly: čichem, sluchem, hmatem, ale především zrakem. Zrakem vnímáme až 

80% všech informací, tudíž je nedílnou součástí našeho života. Východiskem pro 

vnímání jsou senzomotorické procesy, to jsou ale jen takové vstupní údaje, z nichž se 

teprve v mozku vytvářejí vjemy jako celistvé struktury. Hlavní podstatou vnímání je 

centrální zpracování senzorických dat do smysluplných struktur neboli do celků 

umožňujících danému subjektu životně účelnou předmětnou činnost. Pojem vnímání lze 

vymezit jako činností smyslů zprostředkovaný proces vytváření obrazu objektů či 

situace, v níž se subjekt nachází. Funkcí vnímání je v řízení adaptivního chování neboli 

přizpůsobení se dané situaci na základě obrazu, který si o ní subjekt vytváří. „Vnímání 

je tedy základní biologickou potřebou, jejímž cílem je příjem informací z vnějšího světa, 

umožňující adaptaci (Nakonečný, 1998, s. 232).“ Důležité pro nás je u uvědomění, že 

vnímání je ovlivňováno životním prostředím, ve kterém se člověk nachází (Nakonečný, 

1998). Podstatné pro vnímání také je, že: „Vnímání je základní kognitivní (poznávací) 
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proces, který nám umožňuje být v kontaktu s okolním světem i se sebou samými a účelně 

jednat (Říčan, 2009, s. 38). „Což je velice podstatné zejména ve sportu. Zaměříme-li se 

přímo na vjem, tak „vjem je o psychický obraz objektu existující mimo naši mysl a 

působícího v dané chvíli na naše smysly (Říčan, 2009).“ Vjemů můžeme mít hned pět o 

to podle naši smyslů: vjemy zrakové, sluchové, hmatové, chuťové a čichové. Pak 

existují i speciální vjemy, jako jsou vjemy polohy, bolesti a vjemy interoceptivní 

(nitrotělní).  

Samotný proces vnímání má dvě stádia (Říčan, 2009):  

1. Stádium senzorické (smyslové) – dochází k přijetí informací z okolí 

prostřednictvím smyslových orgánů, výsledkem tohoto stádia jsou počitky 

2. Syntetické stádium – dochází ke zpracování počitků do větších celků  

2.3.1. Vnímání pohybu 

U vnímání, a to zejména ve sportu, se ale nesmíme zaměřit jen na statickou cílovou 

složku vnímání, ale především na tu pohyblivou. Většina vjemů, které přijímáme totiž 

nejsou jen izolované pasivní body, ale aktivní subjekty, někdy dokonce tak rychlé, že je 

ani nestihneme postřehnout, jelikož jde o zlomek sekundy. Nejjednodušší situace 

v tomto ohledu je případ, kdy my, jakožto pozorovatel, stojíme na místě, nehýbeme se, 

a věc, kterou pozorujeme je v pohybu. I v tomto případě velice záleží na úhlu pohledu. 

Budeme-li se koukat na jedoucí auto z okna, tak je celkem zřejmé, že auto se pohybuje, 

ale obrátíme-li zrak za tímto autem, stane se z něj fixní bod, a tudíž se posouvá reálně 

nehybné pozadí za ním, a to v opačném směru než je pohyb našich očí. Tento jev 

nastává z důvodu toho, „že vedle průběžného proměňování pozic na sítnici existuje ještě 

jiný, nezávislý zdroj informací o pohybu, který do vnímání s úspěchem zapojujeme, a 

sice pohyb samotných očí (Šikl, 2012, s. 211).“ Vnímání pohybu tak stojí na činnosti 

dvou systémů, díky nimž získáváme o pohybu relevantní informaci. Aby náš zrak mohl 

správně vyhodnotit pohyb odehrávající se v našem zorném poli, musí mezi sebou oba 

dva systémy neustále komunikovat. Jde tedy o dvojí dráhu zpracování informace o 

pohybu, která nám umožňuje odlišit, zda došlo k pohybu na sítnici, nebo k pohybu oka, 

a tím úspěšně vnímat pohyb (Šikl, 2012).  

Jednou z důležitých informací o vnímání pohybu jsou tzv. „prahové hodnoty pohybu 

(Šikl, 2012, s. 211).“ Pod těmito hodnotami je pohyb příliš pomalý na to, abychom ho 



26 

 

byli schopni vnímat a nad těmito hodnotami je zase pohyb příliš rychlý na to, aby ho 

náš zrak zvládl postřehnout. V této situaci velice záleží na vlastnostech podnětu a 

podmínkách pozorování. „V situaci, kdy pozorovatel sleduje bodový světelný podnět 

proti černému či jinému homogennímu pozadí po dostatečně dlouhou dobu, dokáže při 

vnímání ze vzdálenosti 50 cm detekovat pohyb o rychlosti 2,5 mm za sekundu, což 

odpovídá rychlosti 0,3° zorného úhlu za sekundu. V situaci, kdy se stejný podnět 

pohybuje po členitém pozadí nebo pozadí tvořeném čarami ve směru kolmém ke směru 

pohybu, je prahová hodnota detekce pohybu mnohem nižší, kolem 0,02° zorného úhlu za 

sekundu (Šikl, 2012, s. 211).“ Z čehož vyplývá, že naše citlivost k pohybu výrazně 

narůstá, když je možné pohybující se objekt vztáhnout k jinému objektu. Hodnotu 

rozdílového prahu při vnímání pohybu také ovlivňuje:  

 Jas sledovaného podnětu 

 Velikost sledovaného podnětu  

 To, zda se díváme přímo na něj, nebo do jiných míst zorného pole 

Stejně tak je i známý fakt, že pohyb objektu v malém prostoru se nám zdá rychlejší než 

pohyb objektu na větší ploše. Vnímanou rychlost sledovaného objektu ovlivňuje i 

pohyb okolních objektů (v případě pohybu v souhlasném směru, je vnímaná rychlost 

sledovaného podnětu nižší, a naopak při nesouhlasném směru pohybu je vyšší). Velice 

záleží i na subjektivním hodnocení dané situace (Šikl, 2012).  

2.3.2. Vnímání ve sportu  

„Vnímání je základní podmínkou řešení soutěžní situace (Dovalil & kol., 2012).“ 

V případě sportu jde o psychického procesy dvojího typu: smyslové (senzorické) a 

logické. Objektem vnímání ve sportu jsou soutěžní situace. „Hlavními znaky vnímání 

při sportovním výkonu jsou selektivnost a subjektivita. Selektivnost znamená vnímání 

pouze určitých, pro výkon významných signálů, subjektivita je dána individualitou a 

vychází ze zkušenosti sportovce se standardně se opakujícími situacemi (Dovalil & kol., 

2012, s. 191).“ Vnímání se v průběhu vývoje mění, postupně se zdokonaluje na základě 

specifických vjemů a vlivem tréninku a různých soutěží (Dovalil & kol., 2012). 

„Dynamika vnímavosti ve sportu má charakteristický průběh (Slepička, Hošek & 

Hátlová, 2006, s. 41).“ Na začátku cvičení senzitivita poměrně vysoká v průběhu 

tréninku postupně klesá. Mírná zátěž v podobě rozcvičky má na cvičence senzibilizační 

účinky. Postupný nástup únavy a monotonie v tréninku mají naopak desenzibilační 
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účinky. Je zřejmé, že podstatnou a zejména kontrolní úlohu ve sportu má zrak. Každý 

z nás si velice rychle vzpomene na neobratnost při pohybu, jakmile nám byl zrak 

odepřen zavázáním očí (slepá bába apod.).  

Pro sportovce je důležité především vnímat prostor kolem sebe. Vnímání prostoru 

souvisí také s dějem v prostoru a velice podstatné jsou znalosti a zkušenosti, které se 

promítají jako vnímání příčin pohybu. Na tomto základě vzniká představa budoucího 

průběhu pohybu. Podstatná je zde šíře zorného pole. „Vnímání rytmu spočívá v redukci 

rytmické různorodosti podnětů na určité rytmické seskupení (Dovalil & kol., 2012, s. 

192).“ Tento jev nám napomáhá při provádění cyklických a acyklických pohybů. 

„Objekty vnímání se mohou lišit podle stability v čase na stálé a měnící se (Dovalil & 

kol., 2012, s. 192).“ Mezi stálé objekty patří například značení sportoviště a jeho 

zařízení v podobě branek, doskočišť, pálkařského území, met apod. Ty proměnlivé 

objekty charakterizuje časová a prostorová změna, patří sem například: pohyb partnerů, 

soupeřů, pohyb náčiní apod. Mezi vjemy ve sportu patří i tzv. „specifické vjemy“ 

(Dovalil & kol., 2012, s. 192). Ty vznikají při postupném zdokonalování percepčních 

schopností, jejímž následkem dochází ke zlepšení prahů čivosti a tím k přesnější 

diferenciaci podnětových situací, vzniká pak jev, které mu se ve sportu říká například: 

„pocit vody“ (v případě plavání) nebo „pocit míče“ či „pocit sněhu“ apod. Tyto 

zdánlivě neuchopitelné vjemy, které už si daný sportovec ani neuvědomuje, velice 

usnadňují průběh jeho pohybu a jeho sportovní výkony. Vlastně jde o: „adaptaci 

člověka na jemné podnětové situace v rámci tréninku, který je i tréninkem smyslů 

(Slepička, Hošek & Hátlová, 2006, s. 41).“ Veškeré podněty, které sportovec přijme 

během své aktivity prostřednictvím smyslů, vytvářejí v nervové soustavě představu o 

soutěžní situaci. Tato situace je v procesu myšlení analyzována a dochází k rozhodnutí, 

na jehož základě je daná sportovní situace řešena. Tomuto řešení napomáhají obecně 

známé myšlenkové procesy, mezi které patří (Dovalil & kol., 2012):  

 Analýza – rozložení celku na části nebo odlišení jeho jednotlivých vlastností  

 Syntéza – sloučení částí jevu, znaků a významů, sjednocení jednotlivých prvků v 

komplex 

 Zobecňování – hledání a nalézání společných charakteristických sledovaných 

jevů, které směřují k vystižení toho, co mají určitě jevy společné a co je pro ně 

podstatné  
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 Intuitivní řešení – jde o náhlé a neočekávané řešení dané situace, dalo by se říci, 

že tento proces probíhá mimo naše vědomí  

Nesmíme opomenout ani periferní vidění, které je ve sportu využíváno prakticky při 

každé situaci, zejména ve sportovních hrách. Každý hráč se orientuje na tzv. „vjemové 

konstanty“ v souvislosti s hřištěm (branka, koš, mety apod.) a využívá i některé 

záchytné body v prostoru. Z tohoto hlediska mají velkou výhodu hráči na „domácím 

hřišti“. I když každé hřiště by mělo mít v daném sportu stejné rozměry, přeci jen mají 

drobné odlišnosti z hlediska nejrůznějších nerovností v terénu, ale i okolnímu prostředí 

v podobě budov, stromů, keřů apod. A tato drobná nuance právě napomáhá hráčům na 

„domácím hřišti“. Nicméně i na domácí půdě nám může periferní vidění narušit emoční 

napětí, které s sebou každý západ přináší. „Zorné pole se při intenzivní emoci zužuje, 

mluví se o efektu rourovitého vidění (Slepička, Hošek& Hátlová, 2006, s. 41).“  

2.3.3. Anticipace  

„Anticipace je reagování na podnět s předstihem (Dovalil & kol., 2008, s. 23).“ Vlastně 

jde o připravenost subjektu reagovat a s časovým předstihem řešit vzniklé situace. Patří 

mezi jednu z nejvýznamnějších komponent vnímání ve sportu, kde k výběru vhodné 

reakce na danou situaci nemáme příliš času, většinou se jedná jen o zlomek sekundy 

v rámci, kterého se musíme rozhodnout, co následujícího uděláme. Ač to tak může 

působit, tak anticipované řešení není vždy originál, tedy zcela nově vzniklá reakce, ale 

má v sobě zabudované i předchozí zkušenosti (Dovalil & kol., 2008).  
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2.4. Předešlý výzkum  

Tento podobný výzkum byl prováděn již před mým výzkumem, ale v jiných 

sportovních odvětvích. Zkoumání odlišnosti v časování na nadhazovací stroj bylo 

prováděno již v tenise, kriketu a baseballu. Většina těchto studií zkoumala dosti 

podobnou věc a tou je časování pálkařů a často i výhody a nevýhody nadhazovacích 

strojů. Většina autorů byli trenéři, kteří chtěli zjistit, zda má tato technologická 

vymoženost v podobě nadhazovacího stroje opravdu takový přínos, jakým se na první 

pohled zdá. Většina výzkumů probíhala na dost podobném principu. Autoři ve svém 

odvětví nezlezli určitý počet schopných reprezentantů, kteří byli následně postaveni 

nejdříve proti nadhazovacímu stroji a později proti reálnému hráči (ať už nadhazovači 

v baseballu nebo soupeři v tenise). Výsledky jednotlivých výzkumů byli dosti podobné. 

V tenise například zjistili, že hráči reagovali dříve na míč v případě, kdy stáli vstříc 

nadhazovacímu stroji, což zapříčinil kratší zahajovací pohyb, který může zapříčinit 

odlišný švih a časování v reálné situaci. Autoři se tedy shodli, že nadhazovací stroj by 

se měl používat jen v minimálních případech, jelikož zahajovací pohyb je pro každého 

hráče velice důležitý a vidí-li míč už rovnou letět bez předchozích pohybů soupeře, 

reagují na něj zpomaleně a špatným pohybem (Carboch & Süss, 2014).  

Další podobnou studií byl výzkum z oblasti baseballu. Opět šlo o podobný výzkum 

tomu mému, autor navíc zkoumal i časování a pohyb pálkařů při odpalování ze stativu. 

V této práci bylo zjištěno, že hráči naopak svůj počáteční pohyb prodlužují, ale opět je 

to na úkor správného provedení jejich zahajovacího pohybu. Autor dochází k tomu, že 

nadhazovací stroj informuje hráče pouze o letu míče, nikoli o pohybu nadhazovače, 

který je pro pálkaře v tu chvíli stěžejní informací (Aubrecht, 2017).  

V této práci se budu věnovat podobnému výzkumu. Pokusím se zjistit, zdali i v softbalu 

dochází také k takovýmto odlišnostem při tréninku odpalování na nadhazovače a na 

nadhazovací stroj. Budu se inspirovat pracemi a výzkumy výš zmíněných autorů a 

pokusím se sestavit totéž, akorát v softbalu žen. Myslím si, že ženský softbal má teď 

velice vzestupnou tendenci a každá takováto studie by této tendenci mohla jistě pomoci. 

Proto sestavím vzorek 5 žen, které budou postupně odpalovat 10 úspěšných odpalů na 

nadhazovací stroj a 10 úspěšných odpalů na nadhazovače. A závěrem snad zjistím, jestli 

je to i v tomto pálkovacím sportu stejné nebo nikoli.  
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3. Cíle a úkoly  

3.1. Cíle 

Cílem mé práce je porovnání časování hráček softbalu v jednotlivých fázích odpalu na 

standartní softbalový nadhoz a na nadhazovací stroj. Cílem je také analyzovat jednotlivé 

fáze odpalování v softbalu a zjistit, zdali je trénink odpalování na nadhazovací stroj 

vhodnou náhražkou a přípravou na standardizovaný softbalový nadhoz, se kterým se 

hráčky setkávají v zápasech.  

3.2. Úkoly  

1) Nastudovat a nashromáždit dostatečné teoretické poznatky 

2) Výběr vhodných hráček k výzkumu 

3) Stanovit kritická místa v jednotlivých fází odpalu 

4) Vytvořit videozáznam se všemi vhodnými kritérii  

5) Zpracovat a vyhodnotit videozáznam 

6) Porovnat jednotlivé části videozáznamu a potřebné parametry 

7) Porovnat můj výzkum s ostatními podobnými studiemi a výzkumy 

8) Prezentace a zpracování výsledků  

3.3.  Vědecké otázky 

1. Bude se nějak lišit načasování švihu v případě odpalování proti nadhazovacímu 

stroji oproti odpalování na nadhoz?  

2. Budou se výsledky mého výzkumu shodovat s výsledky výzkumu v baseballu?   

 

  



31 

 

4. Metodologie  

4.1. Výzkumný souboru  

Pozorovali jsme 5 hráček, které v té době hrály za tým Radotín Praha, a to druhou ligu, 

tedy druhou nejvyšší soutěž v České republice. Průměrný věk hráček: 23,4 ± 2,8 let. 

Průměrná výška hráček: 171,2 ± 2,5 cm. Tři hráčky jsou pravoruké pálkařky a dvě jsou 

levoruké. Na této skupině byl proveden celý výzkum.  

Tabulka 1 - Údaje o hráčkách, které se podílely na výzkumu 

 Věk P/L Výška (cm)  

Hráčka 1  26 P 170 

Hráčka 2  20 L 169 

Hráčka 3  26 L 171 

Hráčka 4  20 P 170 

Hráčka 5  25 P 176 

 

4.2. Měřící procedury 

Měření bylo prováděno v modelové situaci, kdy jednotlivá hráči odpalovali nejdříve 

míč nadhozený nadhazovacím strojem a následně nadhazovačem. Měření probíhalo ve 

večerních hodinách po krátkém rozcvičení, které obsahovalo 15 min zahřátí a protažení, 

následně 15 min odpalů ve dvojích ze spodního/předního tosu a každá hráčka si odpálila 

zkušebně 10 odpalů proti nadhazovacímu stroji a 10 proti nadhazovači. Následně měly 

za úkol odpálit každá 10 úspěšných odpalů, jako úspěšný odpal byl brán odpal, který 

směřoval do výseče hřiště a hráčka provedla švih v plném rozsahu. Mezi odpalováním 

proti stroji a proti nadhazovači, měla každá hráčka chvíli čas na odpočinek. Pro měření 

rychlosti nadhozených míčů byl použit radar STALKER PRO II. Pro záznam pohybu 

byla použita videokamera Basler GeniCam piA640-210gc se snímkovací frekvencí 200 

snímků za sekundu. Kamera byla umístěna 10 metrů čelně od pálkaře kolmo na spojnici 

domácí mety a nadhozu prkna, kde byl umístěn nadhazovací stroj nebo zde stál 

nadhazovač. Záznam z videokamery byl vyhodnocen pomocí počítačového programu 

Dartfish, který je vhodný pro analýzu pohybových dovedností.  
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Pro následnou analýzu videí bylo potřeba stanovit si jednotlivé fáze a kritická místa 

daného pohybu, podle niž jsme mohli následně porovnat jednotlivé pokusy. Kritická 

místa jsou charakterizována (Knudson & Morrison, 1997) jako místa v pohybové 

činnosti, které rozhodují o její úspěšnosti. Pro náš výzkum byla stanovena tato kritická 

místa (Aubrecht, 2017):  

1. Okamžik vypuštění míče ze stroje nebo z ruky nadhazovačem (počáteční nulový 

čas) 

2. Započetí fáze přenášení hmotnosti – okamžik, kdy pata pálkařovi přední nohy 

přerušila kontakt s podložkou a pálkař tím zahájil časovací krok  

3. Ukončení časovacího kroku – okamžik, kdy se pálkařova přední noha dostala 

znovu do kontaktu s podložkou a ukončila tím časovací krok  

4. Započetí zahajovací-švihové fáze – okamžik, kdy zadní loket započal pohyb 

dopředu směrem k míči 

5. Kontakt pálky s míčem – okamžik, kdy se pálka dostala do kontaktu s míčem  

U všech pěti hráček, bylo hodnoceno:  

a) Deset odpalů z nadhazovacího stroje – využit byl nadhazovací stroj používaný 

při tréninku. Průměrná rychlost stroje: 77,2 ± 3,5 km/h 

b) Deset odpalů z nadhozu – nadhazovačem byl trenér, věk 53 let, nadhazovač byl 

schopný házet stabilní rychlostí po letitých zkušenostech, průměrná rychlost 

nadhozu: 79,2 ± 3,1 km/h 

4.3. Vyhodnocení dat 

K vyhodnocování dat byl použit především program Excel a jeho funkce. Často jsem při 

práci vyhodnocovala data pomocí deskriptivních charakteristik, pomocí nichž jsem 

zjistila průměrné výsledky naměřených hodnot. V souvislosti s aritmetickým průměrem 

jsem ke zjištěným datům zjišťovala i směrodatnou odchylku, které zjišťuje nakolik se 

od sebe naměřené hodnoty liší.  

Dalšími pomocnými výpočty byly párové T-testy a Cohenovo d Cohenovo d patří 

mezi výpočty, které nám určují věcnou významnost. Nejlépe se věcná významnost 

vyjádří při porovnáním se statickou významností: „Statistická významnost zkoumá, zda 

je výsledek výzkumu dosažen náhodou nebo proměnlivostí výběrových dat; věcná 

významnost se zabývá tím, zda je výsledek užitečný v reálném světě (Soukup, 2013).“ 
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Cohenovo d zjišťuje věcnou významnost, která měří rozdíl mezi hodnotami. Tato míra 

věcné významnosti rozdílů a závislostí je zřejmě jedna z nejužívanější (zejména v 

psychologii a pedagogice). „Je založena na rozdílu průměrů ve dvou skupinách, 

nicméně tento jednoduchý ukazatel standardizuje, tj. dělí směrodatnou odchylkou 

průměrů. Výsledkem je bezrozměrná veličina, která není závislá na původních 

jednotkách měření a umožňuje srovnání výsledků i ve výzkumech, které používaly k 

měření stejného fenoménu různých škál (Soukup, 2013).“ Cohenovo d je rozděleno do 

škál podle efektivity, viz. přehledná tabulka č. 2 (Wikipedia, 2011).  

Tabulka 2 - Cohenovo d 

Velikost efektu  d 

Velmi malý  0,01 

Malý 0,20 

Střední 0,50 

Velký 0,80 

Velmi velký 1,20 

Největší  2,0 
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5. Výsledky 

U každé hráčky bylo hodnoceno 10 úspěšných odpalů na nadhazovací stroj a 10 

úspěšných odpalů na nadhazovače. Celkem tedy bylo u každé hráčky hodnoceno 20 

úspěšných odpalů. Celkem bylo vybráno 100 úspěšných odpalů. Jako úspěšný odpal byl 

brán odpal, který směřoval do výseče hřiště a hráčka provedla švih v plném rozsahu.  

Všechny výsledky byly zaznamenávány do tabulky a následně porovnány dle předem 

daných kritérií a vyhodnoceny.  
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5.1. Odpalování proti nadhazovacímu stroji 

Při vyhodnocování odpalů proti nadhazovacímu stroji se počítal za počáteční nulový 

bod moment, kdy míč opustil nadhazovací stroj. Průměrný čas fáze zahájení byl 0,034 s 

± SD 0,195 s. Průměrný čas nákroku byl 0,357 s ± SD 0,197 s. Průměrný čas nápřahu 

byl 0,095s ± SD 0,066 s a průměrný čas švihu byl 0,156 s ± SD 0,027 s.  

Tabulka 3 - Záznam časových údajů jednotlivých fází 
odpalu proti nadhazovacímu stroji 

STROJ Zaháje
ní Nákrok Nápřah Švih  

Hráčka 1 0,140 0,270 0,055 0,165 
Hráčka 1 0,095 0,290 0,120 0,145 
Hráčka 1 0,135 0,280 0,085 0,135 
Hráčka 1 0,165 0,305 0,045 0,140 
Hráčka 1 0,155 0,320 0,035 0,130 
Hráčka 1 0,140 0,285 0,095 0,125 
Hráčka 1 0,065 0,400 0,060 0,125 
Hráčka 1 0,110 0,360 0,025 0,145 
Hráčka 1 0,325 0,160 0,030 0,135 
Hráčka 1 0,090 0,240 0,155 0,155 
Průměr 0,142 0,291 0,071 0,140 
SD 0,068 0,059 0,044 0,012 

Hráčka 2 0,180 0,225 0,105 0,160 
Hráčka 2 0,020 0,410 0,005 0,200 
Hráčka 2 0,085 0,285 0,060 0,205 
Hráčka 2 0,090 0,320 0,080 0,160 
Hráčka 2 -0,145 0,575 0,045 0,180 
Hráčka 2 0,100 0,400 0,070 0,175 
Hráčka 2 0,150 0,300 0,045 0,160 
Hráčka 2 0,050 0,390 0,010 0,190 
Hráčka 2 0,030 0,390 0,045 0,195 
Hráčka 2 0,100 0,395 -0,010 0,155 
Průměr 0,066 0,369 0,046 0,178 
SD 0,085 0,090 0,034 0,018 

Hráčka 3 0,240 0,190 0,035 0,200 
Hráčka 3 0,145 0,170 0,195 0,160 
Hráčka 3 0,200 0,165 0,115 0,195 
Hráčka 3 0,180 0,225 0,085 0,170 
Hráčka 3 0,220 0,190 0,105 0,140 

Hráčka 3 0,230 0,180 0,085 0,165 
Hráčka 3 0,180 0,175 0,110 0,200 
Hráčka 3 0,155 0,220 0,100 0,170 
Hráčka 3 0,230 0,230 0,020 0,190 
Hráčka 3 0,220 0,210 0,045 0,180 
Průměr 0,200 0,196 0,090 0,177 
SD 0,032 0,023 0,047 0,019 

Hráčka 4 0,015 0,285 0,145 0,170 
Hráčka 4 -0,540 1,025 -0,030 0,160 
Hráčka 4 -0,460 0,820 0,120 0,140 
Hráčka 4 -0,120 0,540 0,095 0,125 
Hráčka 4 -0,010 0,495 0,015 0,115 
Hráčka 4 -0,135 0,475 0,105 0,180 
Hráčka 4 -0,230 0,640 0,090 0,130 
Hráčka 4 -0,530 0,920 0,075 0,145 
Hráčka 4 -0,525 0,870 0,155 0,120 
Hráčka 4 -0,120 0,495 0,080 0,160 
Průměr -0,266 0,657 0,085 0,145 
SD 0,213 0,227 0,053 0,021 

Hráčka 5 0,045 0,210 0,175 0,160 
Hráčka 5 0,015 0,250 0,225 0,105 
Hráčka 5 0,035 0,215 0,255 0,115 
Hráčka 5 0,070 0,215 0,215 0,130 
Hráčka 5 -0,015 0,305 0,205 0,135 
Hráčka 5 0,020 0,320 0,155 0,140 
Hráčka 5 0,015 0,330 0,170 0,120 
Hráčka 5 0,025 0,200 0,240 0,165 
Hráčka 5 -0,025 0,360 0,090 0,205 
Hráčka 5 0,075 0,310 0,115 0,130 
Průměr 0,026 0,272 0,185 0,141 
SD 0,031 0,057 0,051 0,028 
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5.2. Odpalování proti nadhazovači  

Při vyhodnocování odpalu proti reálnému nadhozu jsme si stanovili jako nulový bod 

okamžik, kdy nadhazovač vypustí míč z ruky. Průměrná délka zahájení je -0,0270 s ± 

SD 0,261 s. Průměrná délka nákroku je 0,343 s ± SD 0,250 s. Průměrná délka nápřahu 

je 0,089 s ± SD 0,051 s a průměrná délka švihu je 0,144 s ± SD 0,023 s.  

Z výsledků můžeme vyčíst, že hodnoty ze stroje jsou o něco málo vyšší, což znamená, 

že celé časování trvá déle. U zahájení je to o 0,061s, u nákroku o 0,014 s, u nápřahu o 

pouhých 0,006 s a u švihu o 0,012 s delší.  

Tabulka 4 - Záznam časových údajů jednotlivých fází 
odpalu proti nadhazovači 

NADHOZ Zaháje
ní Nákrok Nápřah Švih 

Hráčka 1 0,090 0,240 0,080 0,145 
Hráčka 1 0,135 0,270 0,025 0,125 
Hráčka 1 0,090 0,280 0,050 0,120 
Hráčka 1 0,080 0,280 0,055 0,125 
Hráčka 1 0,050 0,285 0,075 0,140 
Hráčka 1 0,100 0,275 0,040 0,135 
Hráčka 1 0,110 0,220 0,105 0,125 
Hráčka 1 0,085 0,260 0,060 0,140 
Hráčka 1 0,125 0,245 0,055 0,125 
Hráčka 1 0,105 0,225 0,090 0,120 
Průměr  0,097 0,258 0,064 0,130 
SD 0,023 0,023 -0,023 0,009 

Hráčka 2 0,000 0,255 0,145 0,175 
Hráčka 2 0,125 0,210 0,050 0,191 
Hráčka 2 -0,105 0,435 0,095 0,135 
Hráčka 2 -0,850 1,180 0,100 0,130 
Hráčka 2 0,000 0,260 0,135 0,170 
Hráčka 2 -0,600 0,885 0,115 0,135 
Hráčka 2 -0,100 0,450 0,040 0,155 
Hráčka 2 -0,500 0,845 0,035 0,145 
Hráčka 2 0,250 0,080 0,035 0,150 
Hráčka 2 0,900 -0,525 0,020 0,120 
Průměr -0,088 0,408 0,077 0,151 
SD 0,465 0,456 0,044 0,021 

Hráčka 3 0,045 0,250 0,060 0,190 
Hráčka 3 0,060 0,205 0,115 0,165 
Hráčka 3 0,060 0,225 0,140 0,135 
Hráčka 3 0,080 0,235 0,075 0,185 

Hráčka 3 0,035 0,230 0,085 0,185 
Hráčka 3 0,065 0,240 0,080 0,175 
Hráčka 3 0,035 0,185 0,165 0,140 
Hráčka 3 0,010 0,105 0,245 0,185 
Hráčka 3 0,050 0,155 0,150 0,195 
Hráčka 3 0,105 0,230 0,055 0,160 
Průměr 0,055 0,206 0,117 0,172 
SD 0,025 0,043 0,056 0,020 

Hráčka 4 -0,520 0,695 0,205 0,145 
Hráčka 4 -0,465 0,700 0,165 0,135 
Hráčka 4 0,005 0,315 0,065 0,150 
Hráčka 4 -0,370 0,605 0,165 0,135 
Hráčka 4 -0,520 0,800 0,105 0,140 
Hráčka 4 -0,230 0,540 0,085 0,145 
Hráčka 4 -0,160 0,525 0,080 0,100 
Hráčka 4 -0,020 0,400 0,015 0,130 
Hráčka 4 -0,220 0,545 0,055 0,145 
Hráčka 4 0,175 0,160 0,100 0,115 
Průměr -0,233 0,529 0,104 0,134 
SD 0,226 0,183 0,055 0,015 

Hráčka 5 0,040 0,290 0,140 0,095 
Hráčka 5 0,050 0,355 0,055 0,110 
Hráčka 5 0,030 0,255 0,125 0,140 
Hráčka 5 0,070 0,240 0,130 0,150 
Hráčka 5 0,020 0,270 0,125 0,160 
Hráčka 5 0,000 0,295 0,135 0,140 
Hráčka 5 0,035 0,325 0,065 0,125 
Hráčka 5 0,030 0,350 0,060 0,125 
Hráčka 5 0,045 0,355 0,005 0,140 
Hráčka 5 0,000 0,395 -0,005 0,130 
Průměr 0,032 0,313 0,084 0,132 
SD 0,021 0,048 0,052 0,018 



37 

 

 

5.3. Porovnání 

Porovnáme-li jednotlivé výsledky zjistíme, že časování pálkařek, trvala o něco málo 

déle v případě odpalování na stroj než v případě odpalování na nadhazovače. Přehledné 

shrnutí výsledků můžeme vidět v tabulce č. 5. Rozdíl jednotlivých fází odpalu není tak 

velký, jak jsme očekávali, ale je zřejmý. Průměrné hodnoty zahájení, kterých si můžeme 

detailněji povšimnou v tabulce č. 6., jsou v případě odpalů na nadhoz mínusové -0,026 

s. Oproti tomu tytéž hodnoty, ale na nadhazovací stroj jsou 0,035 s. Jde tedy o drobné 

zdržení v hodnotě 0,061 s. Podíváme-li se na fázi nákroku, jejíž časové údaje jsou taktéž 

uveden v tabulce č. 6, tak zde je rozdíl ještě o něco méně zřejmý. Na nadhoz hráčky 

prováděly nákrok v průměrném čase 0,341s a na nadhazovací stroj 0,357 s. Rozdíl je 

tedy 0,014 s. Zde tedy taková odlišnost není zřejmá. Další fáze nápřahu, kterou si 

můžeme prohlédnou v tabulce č. 7, trvala po dobu 0,088 s a na nadhazovací stroj po 

dobu 0,094 s. Rozdíl je velice zanedbatelný a to 0,006 s. Poslední fází je fáze švihu, 

kterou si opět můžeme prohlédnou v tabulce č.7 a která hráčkám trvala 0,144 s na 

nadhoz a 0,156 s na nadhazovací stroj. Samotný švih je tedy o 0,014 s delší v případě 

odpalování na nadhazovací stroj.  

Podstatné informace, které můžeme vyčíst z tabulky č. 5 je, že se ukázala staticky 

významy rozdíl u doby švihu proti stroji a nadhozu. A věcná významnost ukázala velký 

střední efekt u porovnání doby švihu a malý efekt u zahájení pohybu. V tabulkách č. 5, 

6 a 7 jsou uvedené směrodatné průměry a směrodatné odchylky. Nejmenší směrodatná 

odchylka byla naměřena u obou provedení ve fázi švihu, z čehož nejmenší hodnota byla 

u fáze švihu proti nadhazovači a to 0,016 s. Největší byla směrodatná odchylka u fáze 

zahájení proti nadhazovacímu stroji a to 0,0162 s. Statisticky významný rozdíl můžeme 

vidět u švihu a stejně tak nám i potvrzuje Cohenovo d, díky hodnotě 0,7 střední efekt. 

V níže uvedeném grafu č. 1 si můžeme přehledněji prohlédnout porovnání jednotlivých 

fází.  
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Tabulka 5 - Souhrn výsledků 

  Nadhoz průměr  Nadhoz SD Stroj průměr  Stroj SD T-test p  Cohen d  
Zahájení  -0,026 0,122 0,035 0,162 -1,576 0,190 -0,425 
Nákrok 0,341 0,116 0,357 0,160 -0,515 0,634 -0,114 
Nápřah 0,088 0,020 0,094 0,048 -0,195 0,855 -0,163 
Švih 0,144 0,016 0,156 0,018 -3,189 0,033 -0,705 
        

 

Tabulka 6 - Zahájení a nákrok 

Zahájení  Nákrok 
Hráčka  Nadhoz Stroj  Hráčka  Nadhoz Stroj  
H1 0,106 0,148 H1 0,248 0,292 
H2 -0,088 0,066 H2 0,408 0,369 
H3 0,055 0,200 H3 0,206 0,196 
H4 -0,233 -0,266 H4 0,529 0,657 
H5 0,032 0,026 H5 0,313 0,272 

Průměr:  -0,026 0,035 Průměr:  0,341 0,357 
SD:  0,122 0,162 SD:  0,116 0,160 
Cohens d -0,425  Cohens d -0,114  
Effect-sice r  -0,208  Effect-sice r  -0,057  

 

Tabulka 7 - Nápřah a švih 

Nápřah Švih 
Hráčka  Nadhoz Stroj  Hráčka  Nadhoz Stroj  
H1 0,064 0,064 H1 0,130 0,139 
H2 0,071 0,046 H2 0,151 0,178 
H3 0,117 0,090 H3 0,172 0,177 
H4 0,104 0,085 H4 0,134 0,145 
H5 0,084 0,185 H5 0,132 0,141 

Průměr:  0,088 0,094 Průměr:  0,144 0,156 
SD:  0,020 0,048 SD:  0,016 0,018 
Cohens d -0,163  Cohens d -0,705  
Effect-size r  -0,081  Effect-size r  -0,332  
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Graf 1 - Porovnání průměrných rychlostí jednotlivých fází 
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6. Diskuze  

Cílem mé práce bylo porovnání časování hráček softbalu v jednotlivých fázích odpalu 

na standartní softbalový nadhoz a na nadhazovací stroj. V průběhu svého výzkumu jsem 

pracovala s 5 hráčkami softbalu, které v rámci mých měření měly odpálit 10 odpalů na 

nadhazovací stroj a 10 odpalů na nadhazovače. Výsledkem po zpracování těchto dat 

bylo, že časování pálkařek, zejména zahajovací fáze odpalování, trvala o něco déle 

v případě odpalování na stroj než v případě odpalování na nadhazovače. Rozdíl 

jednotlivých fází odpalu není tak velký, jak jsme očekávali, ale je zřejmý.  

Průměrné hodnoty první fáze – zahájení jsou v případě odpalů na nadhoz mínusové -

0,026 s, což svědčí o tom, že hráčky začínaly zahajovací fázi ještě před vypuštěním 

míče. Oproti tomu tytéž hodnoty, ale na nadhazovací stroj mínusové již nejsou 0,035s, 

což svědčí o tom, že hráčky jsou schopné započít pohyb teprve tehdy, když zahlédnou 

míč. Jde o drobné zdržení v hodnotě 0,061s. Podívám-li se do studie od Carbocha 

(2014), můžeme si všimnout, že i v tenise mají zahajovací fázi, kde došli ale 

ke opačným výsledkům. V tenise výsledný čas zahájení byl o nepatrný čas delší, 

konkrétně o 0,05 s, v případě hry proti opravdovému hráči.  

Podíváme-li se na fázi nákroku, tak zde je rozdíl o něco méně zřejmý. Na nadhoz 

hráčky prováděly nákrok v průměrném čase 0,341 s a na nadhazovací stroj 0,357 s. 

Rozdíl je tedy 0,014 s. Zde tedy taková odlišnost není zřejmá. V práci o baseballu si 

můžeme všimnout, že průměrný čas nákroku na nadhazovací stroj je 0,440 s a na 

nadhazovače 0,450 s. Rozdíl je tedy zcela minimální, ale přesto patrný a taktéž je delší 

v případě pálení na nadhazovače (Aubrecht, 2017).  

Fáze nápřahu dopadla tak, že na nadhoz trvala po dobu 0,088 s a na nadhazovací stroj 

po dobu 0,094 s. Rozdíl je velice zanedbatelný a to 0,006 s. U baseballu je průměrná 

délka v případě nadhazovacího stroje 0,500 s a u nadhazovače 0,144 s (Aubrecht, 2017). 

Což je o něco větší rozdíl než v našem případě.  

Poslední fází je fáze samotného švihu, která hráčkám trvala 0,144 s na nadhoz a 0,156 s 

na nadhazovací stroj. Samotný švih je tedy o 0,014 s delší v případě odpalování na 

nadhazovací stroj. V baseballu si opět můžeme povšimnout podobných výsledků, 

jelikož v případě odpalů na nadhazovací stroj šlo o délku 0,276 s a na nadhazovače o 

délku 0,237 s (Aubrecht, 2017).  
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Nejdelší fází v softbalu je v případě našeho měřená nákrok a hned poté samotný švih, a 

to v obou dvou případech na nadhoz i na stroj.  

Tabulka 8 - Porovnání výsledků výzkumů softbal/baseball  

  
Zahájení (s) Nákrok (s) Nápřah (s) Švih (s) 

S B S B S B S B 

Nadhazovací 
stroj 

0,035 X 0,357 0,44 0,094 0,5 0,156 0,276 

Nadhazovač -0,026 X 0,341 0,45 0,088 0,467 0,144 0,237 

Rozdíly 
hodnot 

0,061 - 0,016 0,01 0,006 0,033 0,012 0,039 

% - - 4,69 % 2,22 % 6,82 % 7,07 % 8,33 % 16,46% 

 (S=softbal; B=baseball) 

Prohlédneme-li si tabulku č. 8, můžeme si ještě podrobněji všimnout rozdílů mezi 

výsledky výzkumu u baseballu a softbalu. U procentuálních výsledků si můžeme 

všinout hodnot, o kolik je pomalejší pohyb pálkařů a pálkařek v případě odpalování na 

nadhazovací stroj. Největšího rozdílu si můžeme všimnout u baseballu, a to v případě 

fáze švihu, kdy je rozdíl až 16,46 %. U softbalu je největší rozdíl v téže fázi, tedy ve 

fázi švihu, ale je téměř o polovinu menší než v baseballu, konkrétně 8,33 %. Druhou 

nejvíce výraznou odlišností je u fáze nápřahu, a to jak u baseballu (7,07 %), tak u 

softbalu (6,82 %). U baseballu vidíme u této fáze opět větší zpomalení než u baseballu. 

Naopak u fáze nákroku si můžeme povšimnout větších odlišností u softbalu (4,69 %), 

než u baseballu (2,22 %). 

 Prostřednictvím svého výzkumu, jsem potvrdila fakt, který tvrdili autoři podobných 

studií a výzkumů přede mnou. Například ve výzkumu Carbocha (2014) je ovedeno, že 

zahájení pohybu je o 0,05 s delší v případě opravdového podání oproti nadhazovacímu 

stroji. Stjně tak hovoří i o nápřahu, kde časový údaj v případě stroje je 0,59 s a v případě 

opravdového podání je výrazně kratší a to, 0,49 s. Zde si můžeme povšimnout, že u 

tenisu jsou tyto výsledky proměnlivé, nicméně výsledkem je taktéž odlišnost v časování 

na nadhazovací stroj a opravdové podání.  

Podobné výsledky má i Renshaw (2007), který také podotýká odlišnosti ve fázi zahájení 

u kriketových hráčů, jelikož jsou-li kriketoví hráči postaveni proti nadhazovacímu 
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stroji, tak zahajují svůj pohyb dříve než na reálný nadhoz. Výsledky jsou tudíž podobné 

jako v našem výzkumu.  

Podobně to vidí i Shim et al. (2006), kterému se mimo jiné zdá, že hráči využívají 

vizuální informaci o rychlosti rakety dříve, než vůbec kontaktuje míč, proto si také 

mohou dovolit zahájit pohyb na opravdového hráče o něco později než v případě stroje, 

kde jim tento vizuální kontakt chybí. Stejně tak Pinder et al. (2009) nalezl díky svému 

výzkumu informaci, o pozdějším zahájení pohybu hráčů kriketu v případě odpalování 

proti nadhazovacímu stroji, jelikož hráči potřebují vstřebat informaci o letícím míči.  

V návaznosti na tyto myšlenky si i já myslím, že výsledek mého výzkumu, který 

ukazuje menší zpoždění v časování pálkařek na nadhazovací stroj, je nejspíše 

následkem nedostatečných informací o pohybu a poloze míče v případě odpalování na 

nadhazovací stroj. Pálkařky mají jen zlomek sekundy na to, aby vysledovaly polohu 

míče, a to v případě vložení míče do stroje. Následuje už jen přímý let míče směrem 

k nim, což evidentně není dostačující. Pálkařkám více svědčí, mohou-li sledovat celý 

pohyb nadhazovače a tím vyhodnotit i kdy zhruba se k nim míč dostane a v lepším 

případě i jeho polohu. I přes tyto výsledky bych ale nadhazovací stroj z tréninku 

nevyřazovala úplně. Jak se píše ve studii týkající se především kriketu, tak každý pálkař 

potřebuje získat i určitý objem odpálených míčů a tento objem nelze získat jen 

prostřednictvím svého nadhazovače. Nic se ale nesmí přehánět a neměli bychom 

zaměňovat kvantitu s kvalitou (Pinder & Kerhervé, 2011). Proto by stroj neměl být 

z tréninku úplně vyřazen, ale jen by mělo být sníženo jeho nadměrné využívání. 

Nadhazovací stroj může i významně ulehčit nadhazovačům z našeho týmu, čímž 

můžeme předejít jejich zranění (Pinder & Kerhervé, 2011).  

  



43 

 

7. Závěr  

Výsledkem mé práce je nalezení nepatrné odlišnosti časování pálkařek v případě, kdy 

odpalují proti stroji anebo proti nadhazovači. Můžeme si všimnout odlišností už u 

jednotlivých fází. Výsledné hodnoty zahajovací fáze jsou -0,026 s proti nadhazovači a 

0,035 s proti nadhazovacímu stroji. U nákroku je hodnota u nadhozu 0,341 s a u stroje 

0,357 s. V případě nápřahu je časový údaj 0,088 s proti nadhazovači a 0,094 s proti 

nadhazovacímu stroji. A u poslední fáze švihu je tomu u nadhozu 0,144 s a u 

nadhazovacího stroje 0,156 s. Můžeme si tudíž všimnout, že u všech fází jsou časové 

údaje delší v případě odpalování proti nadhazovacímu stroji. Rozdíly mezi jednotlivými 

údaji ale nejsou zas tak veliké, přesto nám ale ledacos naznačují. I takto malé rozdíly 

mohou hrát důležitou roli ve výsledném pohybu pálkařek. Proto by se měli trenéři nad 

častým používáním nadhazovacího stroje zamyslet. Nechci tím naznačit, že by měl být 

nadhazovací stroj z tréninku vyřazen. Jak jsem již zmínila, díky nadhazovacímu stroji 

hráčky získají na pálkařském objemu a mohou zapracovat na své technice a reakci na již 

letící míč. Důležitá role tohoto stroje je i v šetření svých nadhazovačů. Nadhazovače 

může zastoupit v situaci, kdy potřebujeme trénovat odpal nějakého konkrétního 

nadhozu zejména, co se týče umisťování míčů, málokterý nadhazovač takovou stabilitu 

v umísťování míčů má. Ale i přes to, by se používání nadhazovacího stroje nemělo 

přehánět. Jak říká Pinder (2011) nesmíme zaměňovat kvalitu za kvantitu. Ideální 

řešením by bylo, jen trochu omezit používání nadhazovacího stroje v tréninku, a hlavně 

si tento fakt, že se pálkařky časují trochu jinak, uvědomit a pracovat s ním.  
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