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Abstrakt 
 

Název:       Porovnání průběhu softballového švihu při odpalu na nadhoz, modifikované 

tossy a stativ 

 

Cíle:  Cílem práce je analýza kinematického záznamu pohybu softballového odpalu a 

zjištění rozdílů v načasování pohybu při provedení na standardní softballový 

nadhoz, nadhoz z kolmého a šikmého tossu a při odpalu ze stativu. 

 

 

Metody:   Informace jsou sbírány pomocí videozáznamů, které zachycují data o provedení 

švihů deseti probandů na 4 různé typy nadhozů. Pořízený záznam z videokamery 

je podroben rozboru v počítačovém programu Dartfish, který umožňuje 

zpomalenou analýzu pohybových dovedností.  

      

Výsledky: V závislosti na proměnné letícího míče se prodlužuje doba nákroku i nápřahu. 

Proměnná zahrnuje čas letícího míče od okamžiku vypuštění míče z ruky 

nadhazovače do jeho kontaktu s pálkou, přičemž nejdelšího nákroku dosahují 

pálkaři na stojící míč umístěný na stativu. Na živý nadhoz se zkracuje doba 

nákroku, nápřahu i švihu v důsledku kratší reakční doby a menšího času na 

provedení švihového pohybu.  

 

Klíčová slova: softball, odpalování, nadhoz, časování 
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Abstract 
 

    Title:       Comparisons of movements during a softball swing from a pitcher, from the 

modified tosses and the batting tee 

 

Objectives:  The aim of the research is analyses of kinematic record of softball swing and its 

differences in timming mechanics durring four tipes of pitch. There are standart 

softball live pitching, training vertical toss, toss from 45 degrees and the batting 

tee. 

 

Methods:  The informations are completing by videocamera which is scanning swings of 

ten hitters during 4 different pitches. The data will be analyzed in computer 

program Darstfish, that allows to slow version view.  

 

 

Results:   According to a variability of a flying ball extands time of step forward and 

backswing, according to length of a flying ball in the air, whereas the longest step 

forward reach the batters on a standing ball situated on a tripod. On a living pitch 

the time of step forward, backswing and swing shortens due to shorten reaction 

time and shorter time to realize the swinging movement. 

 

Keywords: softball, hitting, softball pitch, timming  
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1. Úvod 

Softball je pálkovací hra, která umožňuje hráčům využití širokého spektra pohybových 

schopností i dovedností v různých herních situacích. Všestranný charakter hry dává hráčům 

možnost prosadit se jak v poli, tak i na pálce, což jsou dvě naprosto odlišné sportovní 

aktivity. Kromě dovedností, jako je odhad na letící míč, chytání, házení nebo odpalování se 

musí hráč umět rychle a dobře rozhodovat. Proměnná odpáleného míče v kombinaci s běžci 

na metách dala softballu dnes již osvojený přívlastek „nejrychlejší šachy světa“. 

 

Odpalování v softballu patří k nejdůležitějším a zároveň nejtěžším dovednostem potřebným 

pro hru. V poslední době se v tréninku začaly hojně používat moderní technologie, jako jsou 

nahrávací zařízení, která umožňují bezprostřední přehrání obrazového záznamu ve 

zpomalené podobě. Trenér tak může dávat hráči okamžitou zpětnou vazbu. Kromě snahy o 

perfektní zvládnutí švihového pohybu po technické stránce se hráči spolu s trenéry soustředí 

na pohyb nadhazovačů, u kterých se snaží najít čitelné pohybové vzorce u různých typů 

nadhozů. Souboj pálkaře a nadhazovače tak v posledních letech dostal díky využívání 

moderních technologií nový náboj a podnět pro zlepšování se na obou stranách.  

 

Elitní hráči dnes již mají na příklad v rámci reprezentačních týmů možnost trénovat 

odpalování diferencovaně s individuálním přístupem trenérů, avšak na klubové úrovni 

probíhá nácvik odpalování plošně a je proto ve snaze trenérů nalézt nejlepší možný způsob 

pro efektivní nácvik pálkařských dovedností u svých svěřenců. V zimní přípravě trénuje 

většina týmů v prostorově omezených podmínkách, jako jsou tělocvičny, kde z technických 

důvodů často nelze nacvičovat pálkařské dovednosti jinak než drillovým cvičením. To nám 

v omezeném prostoru umožňují modifikované nadhozy, jako je kolmý toss, šikmý toss nebo 

odpalování ze stativu.  

Správné načasování švihu je u kolmého i šikmého tossu zásadní, a proto si myslím, že jejich 

nácvik má pozitivní transfer na odpalování proti živému nadhozu. Stativ je pomůcka, která 

se využívá na všech úrovních jako nástroj pro korekci švihu nebo nácviku správného 

zasažení míčů v těžkých polohách vůči pálkaři.  

 

Já hraji softball již několik let na nejvyšší úrovni a jako nadhazovače mě zajímají nové 

postupy v tréninku pálkařů, jelikož jsou to kromě mých několika spoluhráčů většinou moji 

soupeři. V této práci se tak budu věnovat porovnání analýzy kinematického záznamu 

odpalovacího pohybu deseti elitních pálkařů pořízené na šikmý toss, kolmý toss, stativ a 

živý nadhoz.  

V teoretické části přiblížím obecnou charakteristiku této hry a její specifika. Dále se budu 

věnovat problematice a technické stránce odpalování. V praktické části budu prezentovat 

naměřená data v přehledných tabulkách, které budu porovnávat mezi sebou a s již 

předchozími výzkumy na podobné téma.  
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Teoretická část 

2. Historie softballu 

 

2.1. Ve světě 

Softball je pálkovací hra, která má své kořeny v USA, kde se zrodila z již populárního 

baseballu. Uvádí se, že první zmínka o softballu pochází z roku 1887. Tehdy se na Den 

díkůvzdání v americkém Chicagu sešlo několik sportovců a spontánně zrealizovali utkání 

v baseballu pod střechou, s boxerskou rukavicí místo míče a násadou od koštěte místo pálky, 

čímž dali vzniknout novému sportu – později pojmenovanému softball. Tato hra vyvolala 

nečekané pozdvižení mezi diváky i mezi samotnými hráči a začala se dále šířit mezi lid 

středozápadních USA pod jmény „indoor baseball“, „kitten baseball“, „diamond ball“ a 

jinými alternativní názvy. V roce 1924 se ve spojitosti s touto nově vzniklou hrou poprvé 

objevuje termín softball, který se o 6 let později stává jejím oficiálním názvem. 

Softball se hrál napříč zemí v mnoha obměnách až do roku 1934, kdy společný výbor pro 

softball vytvořil první soubor pravidel. O rozšíření dnešní herní varianty se zasloužil Lewis 

Rober, který organizoval softballové turnaje jako tréninkový program pro hasiče 

v Minneapolis, a který prosazoval právě herní variantu s míčem o obvodu 12 palců a s 9 

polaři. V této době se již konají amatérské turnaje napříč celými Spojenými státy a softball 

si získává pevnou pozici ve světě sportu. Mezinárodní softballová federace (ISF) vznikla 

v roce 1952 (http://www.wbsc.org/softball/history-of-softball/). Mistrovství světa se 

pravidelně konají od roku 1965 u žen a 1966 u mužů.  

Jako největší úspěch a zadostiučinění je považováno zařazení ženského softballu do 

programu olympijských her v roce 1996 v Atlantě a jeho následné znovuzařazení do 

programu LOH 2020.  

 

2.2. V Českých zemích 

Na našem území se playgroundball – předchůdce softballu, objevil poprvé v roce 1919, kdy 

jej v Plzni představil profesor Machotka, vedoucí sportovních kurzů pro tehdejší vojenskou 

YMCU (Young Men's Christian Association – křesťanské sdružení mladých lidí).  

V počátku 20. let 20. století se playgroundball dostává na vysoké školy a také do povědomí 

sokolů, kteří při události sokolského sletu 1920 hrají exhibiční utkání.  

Playgroundball se na území tehdejšího Československa hrál hlavně díky několika málo 

nadšencům, kteří si tento americký sport zamilovali. Jeden z nich byl profesor Jerik Řepa, 

softball propagoval s velikou vášní od 30. až do 70. let 20. století.  

Různorodost hry a výklad pravidel vyřešil roku 1947 Jaroslav First přeložením oficiálních 

pravidel. V 50. letech proniká softball na Institut tělesné výchovy a sportu a vzniká první 

ucelený učební text pod jménem „Pálkovací hry“ (Süss, 2003). 

O novodobou historii sportu se zasloužil hlavně Aleš Hrabě – nynější člen síně slávy, který 

v roce 1963 založil sekci pálkované při OV ČSTV v Praze. Ta byla o 2 roky později 

povýšena na svaz softballu a baseballu MV ČSTV. V roce 1976 byl založen svaz softballu a 

baseballu ČÚV ČSTV, jehož předsedou se stal právě Aleš Hrabě. Milníkem pro softball a 

baseball se stává rok 1992, kdy dochází k oddělení těchto 2 sportů a v roce 1993 vzniká 

Česká softballová asociace. Dnes je Česká republika několikanásobným mistrem Evropy a 

na světové úrovni patří dlouhodobě mezi 10 nejlepších týmů světa 
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(https://www.ceskatelevize.cz/sport/micove-sporty/253475-trnita-pout-ceskeho-baseballu-a-

softballu-trva-padesat-let/). 

 

3. Pravidla softballu 

„Na rozdíl od baseballu hrají softball muži i ženy. Ve světě se pod názvem softball skrývají 

dvě podobné sportovní hry – fastpich softball a slowpitch softball. V principu jsou téměř 

totožné, liší se především provedením nadhozu. Pravidla slowpitch softballu jsou více 

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

hrát společně. Naproti tomu je fastpich softball svou povahou hra spíše sportovní “ (Süss, 

2003, str. 12). V této práci budu provádět výzkum pouze se specializovanými fastpich 

softballisty a celá práce se zabývá pouze fastpitch softballem. 

 

V softballu proti sobě hrají 2 devítičlenná družstva, která se snaží získat během utkání více 

bodů než soupeř. Družstva se střídají v obraně a v útoku, přičemž řádná hrací doba je 7 

směn. Během jedné směny je každé družstvo jednou v útoku a jednou v obraně.  Útočící 

družstvo nastupuje na pálku v předem určeném pořadí a snaží se pálkou odpálit míč, který 

nadhodí nadhazovač bránícího družstva. Úspěšným odpalem zaujímá pálkař pozici běžce, 

který má za úkol získat bod oběhnutím všech 4 met. Obránci se snaží pálkaře a případné 

běžce vyoutovat a zamezit tak jejich postupu na metách. Po 3 úspěšných outech se role 

obrací a bránící družstvo jde pálit (Liss & Východský, 2014). 

 

Pálkař má několik možností, jak se dostat na první metu nebo se pokusit o získání dalších 

met podle svého uvážení. 

 

1. Pálkař odpálí míč tak, že obrana není schopna zahrát out. 

2. Pokud nadhazovač hodí 4 bally (nesprávné nadhozy) a pálkař nešvihne, dostane 

pálkař metu zdarma. 

3. Pokud nadhazovač zasáhne nadhozem pálkaře, dostává pálkař metu zdarma.  

4. Prošvihne-li pálkař 3. strike a zadák míč nechytí nebo se míč před chycením 

dotkne země, získává pálkař první metu, pokud na ni doběhne dřív, než na ni zadák 

stihne hodit míč. 

 

Devět polařů má naopak za úkol zamezit postupu běžců vyoutováním, kterého lze dosáhnout 

také několika pravidly povolenými způsoby.  

  

 1. Chycením odpalu ze vzduchu před dopadem na zem. 

 2. Zašlápnutí mety se zpracovaným míčem dříve, než se na ni dostane běžec 

v případě nuceného postupu. 

 3. Polař se dotkne běžce, který je mimo metu, míčem nebo rukavicí s míčem. 

 4. Nadhozením 3. dobrého nadhozu, který pálkař neodpálí 

(Liss & Východský, 2014). 

 

3.1. Hřiště 

„Hřiště se dělí na pole a zámezí. Pole je část hřiště mezi pomezními čarami protínajícími se 

v pravém úhlu ve vrcholu domácí mety. Hřiště musí být rovná plocha bez překážek s 

minimální vzdáleností mezi domácí metou a plotem ve vnějším poli 76,2 m (67,06 m u žen)“ 
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(Liss & Východský, 2014). Plocha mimo tuto 90° výseč se nazývá zámezí a míč odpálený 

do této části prostoru se nazývá foul ball. Hrací plocha se pak dělí na vnitřní a vnější pole, 

která většinou navzájem vymezuje přechod z antukového povrchu na souvislý trávník. 

Součástí vnitřního pole jsou 4 mety – domácí, první, druhá a třetí meta, které jsou od sebe 

vzdáleny 18,29 m.  

Místo, ze kterého nadhazovač nadhazuje, definuje pátá – nadhazovací meta, která je od 

středu domácí mety vzdálená 14,02 m (u žen 13,11 m). 

Nechycený nadhoz pak většinou končí u plotu za domácí metou, který se nazývá backstop a 

od středu domácí mety je vzdálený 7,62 – 9,14 m (Liss & Východský, 2014). 

 

Obr. č. 1: Softballové hřiště (https://sportsaspire.com/softball-field-diagram). 

 

4. Činnosti hráčů v obraně  

Softball je kolektivní sport, avšak každý z 9 hráčů v poli má svojí vlastní funkci. V zadním 

poli jsou 3 zadní polaři, ve vnitřním poli jsou 4 vnitřní polaři, nadhazovač a zadák. 

 

4.1. Zadní pole 

Zadní polaři jsou zpravidla hráči s nejlepším příhozem na delší vzdálenost, jelikož se snaží 

co nejrychleji a nejpřesněji dopravit míč ke spoluhráči do vnitřního pole. Do zadního pole 

může projít míč po zemi, který se chytá v pohybu vpřed s rukavicí u země, nebo ho zadní 

polař zaklekává. Zakleknutím míče ztrácí zadní polař cenný čas a používá ho pouze 

v případě, kdy hrozí nečekaný odskok míče před hráčem v důsledku nerovného terénu. 

Pokud do zadního pole letí míč vzduchem, je prvotní snahou zadního polaře vyhodnotit 
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trajektorii míče, na jejímž základě se snaží dostat rukavicí pod míč, a zahrát tak out 

chycením ze vzduchu. Z kondičních faktorů je při této činnosti důležitá akcelerace. Hráč má 

na přemístění pod míč časově omezené možnosti a většinou překonává krátký úsek o 

maximální délce několika desítek metrů s nulovou počáteční rychlostí. Dalším důležitým 

faktorem při chytání míče je schopnost orientační koordinace. Hráč musí mít v plné 

rychlosti neustále přehled o své vlastní poloze vzhledem k aktuální poloze míče a být 

zorientován v prostoru, jelikož v plné rychlosti hrozí srážka s vlastním spoluhráčem nebo 

náraz do plotu. Impulzní sílu využívá zadní polař při příhozu do vnitřního pole. Smyslem 

příhozu je hodit míč s co největší počáteční rychlostí a s co nejkratší trajektorií letu. 

V případě příhozu na delší vzdálenost tak hráči často volí příhoz s jedním nebo více odrazy 

od země před chytajícím hráčem. 

 

4.2. Vnitřní pole 

 

Ve vnitřním poli se hráči snaží chytit míč a co nejrychleji a nejpřesněji jej přihodit na 

příslušnou metu nebo spoluhráči, podle jejich uvážení na základě pohybu běžců. Příhozy 

hráčů ve vnitřním poli jsou často přizpůsobovány v závislosti na délce příhozu, která je 

oproti vnějšímu poli výrazně kratší. Při těchto modifikacích příhozů hraje větší roli zápěstí, 

jelikož se hráči snaží o příhoz s co nejkratší dobou nápřahu.  

Vnitřní polař musí co nejrychleji zareagovat na míč a po chycení zahájit rozehru na 

kteréhokoli spoluhráče, nebo se pokusit sám tečovat běžce. Proto je pro vnitřního polaře 

nejdůležitější kondiční faktor rychlost ve formě hbitosti. „Hbitost je specifická forma 

rychlosti, jejíž podstatou je vysoká frekvence pohybu s prudkým zrychlením a zpomalením, 

změny směru, obraty, boční pohyby apod.“ (Perič, 2010, str. 80).  

Přesnou a rychlou rozehrou dávají obránci běžcům minimální prostor k ukradnutí mety nebo 

k získání dalších met nad rámec umožněného posunu odpalem.   

 

4.3. Nadhazovač a zadák 

Nadhazovač je nejdůležitější postavou ve hře a úspěšnost obrany závisí velikou mírou na 

jeho výkonu. Tento výkon spolu s nadhazovačem spoluutváří zadák, který je za domácí 

metou a chytá nadhozy. Tato dvojice hráčů se nazývána osou nebo baterií. Každá rozehra 

začíná nadhozem a její výsledek vždy závisí na kvalitě a výběru nadhozu. Zadák určuje druh 

a umístění nadhozu pomocí signálů s ohledem na herní situaci a dovednost pálkaře. Zadák 

by měl z pohledu domácí mety řídit rozehry ve vnitřním poli a rozhodovat, kdo bude chytat 

odpal, pokud ho mohou chytit dva nebo více polařů. Zadák také určuje, na jakou metu se 

bude po chycení odpalu házet, pokud není situace zcela jasná (Süss, 2003). Měl by 

disponovat silovou vytrvalostí především v dolních končetinách pro udržení specifického 

střehu po celou dobu zápasu. Jelikož se zadák může aktivně podílet na rozehrách ve 

vnitřním poli příhozem po chyceném nadhozu – hlavně při pokusech o krádež mety, měl by 

mít také schopnost rychlého a přesného příhozu s krátkým nápřahem.  

 

5. Nadhazování  
 
Úspěšný nadhoz je složený z několika na sebe navazujících pohybů. Začíná zaujetím 

postoje, z kterého je nadhazovač připravený zahájit nadhoz, a končí vypuštěním míče 

z ruky. Nadhoz zahajuje nadhazovač odrazem směrem k pálkaři z přední nohy, která je před 

nadhozem v kontaktu s nadhazovací metou. Po spojení rukou a zaujetím postoje nesmí 

nadhazovač provést žádný pohyb, který nesouvisí s nadhozem. Při otáčivém pohybu 
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nadhozu provádí nadhazovač právě jednu otočku paží a během dokončení otočky musí být 

ruka níže než bok a zápěstí nesmí být dále od těla než loket (Liss & Východský, 2014). 

Snahou nadhazovače je hodit míč co nejrychleji nebo s co nejúčinnější rotací. Pro 

rozčasování pálkaře se také používá cílené zpomalení nadhozu (change-up) nebo pomalejší 

varianta nadhozu s rotací (off speed).  

Vhledem k relativně krátké vzdálenosti mezi domácí a nadhazovací metou je pro pálkaře 

větší problém vysoká rychlost než samotná rotace. Díky kombinaci vysoké rychlosti a dobře 

zvládnuté rotace jsou elitní světoví nadhazovači jen těžko překonáváni i nejlepšími pálkaři. 

K dosažení co nejkratší reakční doby pálkaře využívají nadhazovači také pravidly umožněný 

skok, kterým se snaží překonat co největší vzdálenost směrem k pálkaři. 

 

5.1. Mužský a ženský styl  

Ve fastpitch softballe můžeme nadhazovací styl rozdělit na ženský a mužský na základě 

pojetí skoku. Pravidla do nedávna omezovala ženy ve výskoku do vzduchu a přikazovala 

dodržení kontaktu odrazové nohy se zemí po celou dobu nadhozu. Za ženský způsob je tak 

většinou považováno to, když se nadhazovač odráží z pravé nohy a dopadne na levou.  

Mužské pojetí je to, kdy se nadhazovač odrazí z pravé nohy, dopadne na pravou, z té se ještě 

odrazí a až poté dopadne na levou nohu (Korčák, 2014). Dnes již většina mužských 

nadhazovačů používá právě mužské pojetí skoku, neboť dopad a následný odraz z odrazové 

nohy umožňuje delší letovou fázi a nadhazovač se tak dostane blíž k pálkaři. Z hlediska 

rychlosti dává nadhazovač pálkaři menší čas na reakci, jelikož míč překonává kratší 

vzdálenost. Tento styl s sebou ale nese i nevýhody v podobě nabourání plynulosti pohybu. 

Čím větší důraz klade nadhazovač na první dopad odrazové nohy a následného znovu-

odražení, tím víc ztrácí rychlost, neboť dochází k přerušení plynulé rotace paže o 360°. 

Nadhazovač tak musí sám najít ideální poměr mezi překonanou vzdáleností a plynulostí 

pohybu, přičemž tato plynulost přináší větší výslednou rychlost paže.  

 

5.2. Výběr talentů 

Pro výběr talentů vhodných pro nadhazování jsou nejdůležitějšími kritérii tělesná výška a 

silové vlastnosti – především síla výbušná. Z psychologického hlediska se snažíme najít 

cílevědomého jedince s ochotou trénovat víc a usilovněji než ostatní spoluhráči. Kvalitní 

nadhazovač by měl disponovat silovou vytrvalostí, která mu zajistí provádění nadhozů ve 

vysokém tempu při maximálním úsilí po celou dobu zápasu. Jelikož je nadhazování 

komplexní pohyb náročný na koordinaci, je důležitá i celková obratnost a zejména 

schopnost spojování pohybů. Softballový nadhoz se skládá z několika samostatných pohybů 

dolních i horních končetin, které jsou propojeny v celek a utváří tak jeden plynulý pohyb.  

Oproti ostatním hráčům jsou u nadhazovače zvýšené nároky na psychickou stálost a 

odolnost, zejména ve vypjatých okamžicích v závěrech zápasu, kdy konečný výsledek závisí 

na několika posledních nadhozech a na nadhazovači tak leží „tíha okamžiku“. Většina 

nadhazovačů se těmto situacím naučí čelit postupem času s odehranými zápasy a 

nasbíranými zkušenostmi. Nadhazovač, který se nenaučí odolávat psychicky náročným 

situacím nebo k tomu není psychicky uzpůsoben, je ve výsledku tímto faktorem limitován a 

nikdy nedosáhne nejvyšší úrovně výkonnosti (Süss, 2003). 
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6. Odpalování v softballu 

Odpalování v softballu je technicky–koordinačně náročná činnost, vyžadující správné 

časování pálkaře a dokonalou koordinaci zraku a pohybu. Cílem této činnosti je pálkou 

zasáhnout nadhozený míč v ideální poloze a ve správném načasování. 

 

Pálení v softballu je specifická činnost, jejíž dokonalé zvládnutí je považováno za jednu 

z nejtěžších dovedností v oblasti sportovních her. To je dáno hlavně velmi krátkou reakční 

dobou pálkaře na míč, přičemž pálkař musí vyhodnotit trajektorii a následně zahájit pohyb 

odpalu se správným načasováním a navedením pálky na míč. Umocňujícím faktorem je pak 

válcovitý tvar pálky, který umožňuje ideální odpálení míče pouze zasažením míče středem 

pálky. Velikost míče je větší než v baseballu, a proto dochází během hry k více kontaktům 

pálky s míčem a k rozehrám v poli.   

Pálkař musí současně se zahájením pohybu vyhodnotit cílovou polohu míče v poloze 

odpalu, jelikož rotace míče výrazně ovlivňuje jeho trajektorii během letové fáze. Pro 

zvládnutí této činnosti je kromě tréninku vyžadována i hráčská praxe a zkušenost, jelikož 

během zápasů májí hráči možnost čelit nadhozům nadhozeným s maximálním úsilím, a tudíž 

s největšími rychlostními a technickými parametry.  

 

Aby byl odpal úspěšný, je nutné vybrat k odpálení dobrý nadhoz – ideálně strike. Pokud 

pálkař prošvihne a míč nezasáhne, nadhoz se počítá jako strike bez ohledu na jeho polohu 

nad metou. Pokud míč nebo jeho část projde strike zónou, nadhoz se počítá jako strike. 

Pokud pálkař kontaktuje pálkou míč, který se poté ocitne mimo hrací plochu nebo v zámezí, 

vyhlásí rozhodčí foul ball. Foul ball se počítá jako strike. Pokud má pálkař 2 striky, počet 

foul ballů není omezen. Pokud pálkař neodpálí nebo nekontaktuje 3. strike, je vyoutován. 

Nadhoz, který neprolétne strike zonou a pálkař se ho nepokusí odpálit, se považuje za ball. 

Pokud hodí nadhazovač 4. ball a pálkař neprošvihne ani se nepokusí nadhoz odpálit, získává 

pálkař 1. metu (Liss & Východský, 2014). 

 

6.1. Kritéria odpalu 

Za úspěšný odpal považujeme odpal, který polaři nejsou schopni chytit ze vzduchu nebo 

zahrát out rozehrou při maximálním vyvinutém úsilí. Po odpálení míče rozhoduje o 

úspěšnosti nadhozu několik faktorů. Důležitými kritérii jsou razance a umístění odpalu a 

technická vyspělost polařů. Velikou roli hraje i náhoda, jelikož i sebelepší odpal může letět 

přímo na polaře, který může míč chytit ze vzduchu nebo má po chycení míče dost času na 

rozehru ve vnitřním poli. Naopak špatně zasáhnutý a pomalý odpal může letět do prostoru, 

kde se zrovna nenachází žádný polař, a pálkař tak může získat první metu nebo další dle 

svého uvážení. Aby měl odpal co největší razanci, tedy počáteční rychlost, je nutné 

zasáhnout míč sweet spotem. Sweet spot je část pálky, která se dá definovat několika 

způsoby: 

 místo, které po zasáhnutí míče přenese do pálkařovy ruky nejméně vibrací; 

 místo, které vytváří maximální rychlost odpáleného míče; 

 místo, odkud je maximum energie švihu přeneseno do míče 

(https://www.acs.psu.edu/drussell/bats/sweetspot.html). 

 

https://www.acs.psu.edu/drussell/bats/sweetspot.html
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6.2. Strike zóna 

„Strike zóna je prostor nad jakoukoli částí domácí mety mezi spodní linií hrudní kosti 

(hrudníku) a spodní linií kolenního kloubu pálkaře v jeho přirozeném pálkařském postavení. 

Přirozené pálkařské postavení je postavení pálkaře, které zaujme po vypuštění nadhozeného 

míče a kdy se rozhoduje švihnout nebo nešvihnout nadhoz“ (Liss & Východský, 2014). 

Rozhodčí prohlásí za strike každý správně nadhozený míč, který celý nebo alespoň jeho část 

proletí cílem (strike zonou), aniž by se předtím dotknul země, a aniž se ho pálkař pokusí 

odpálit. Nadhoz je považovaný za strike, pokud je horní linie míče na úrovni nebo pod 

úrovní linie hrudní kosti pálkaře nebo je spodní linie míče na úrovni nebo nad úrovní spodní 

linie kolenního kloubu pálkaře (Liss & Východský, 2014). 

 
Obr. č 2: Strike zóna (http://www.nywsl.com/pitching-strike-zone-clarification-2018/). 

 

Nadhazovač se snaží házet nadhozy, které pálkař vyhodnotí jako strike, ale v místě nad 

metou jsou díky rotaci již mimo strike zónu a pro pálkaře je tak obtížné tyto míče dobře 

odpálit. S rostoucí kvalitou pálkaře roste jeho schopnost správně vyhodnocovat trajektorii 

nadhozených míčů a tím nutí nadhazovače házet více striků, které se dají snáze odpálit.  

„Tento pomyslný souboj nadhazovače a pálkaře tvoří základní fragment v baseballe a 

softballe. O tom, jak je v těchto sportech obtížné úspěšně odpálit, svědčí i fakt, že statistická 

úspěšnost odpalu nedosahuje ani u mimořádně vyspělých hráčů hranice 40%“ (Aubrecht, 

2017). 

 

6.3. Reakční doba 

V softballu i v baseballu mají pálkaři, kteří čelí nejlepším nadhazovačům, méně než půl 

vteřiny na vyhodnocení a případné odpálení nadhozu. Aby byl hráč schopný provést úspěšný 

odpal, je nutné začít s pohybem ještě dřív, než nadhazovač vypustí míč z ruky. V průběhu 

letové fáze pak pálkař vyhodnocuje trajektorii míče, na jejímž základě se rozhoduje, zda 

pohyb dokončí a pokusí se odpálit míč, nebo zda pohyb zastaví.  

 

Přesnou reakční dobu lze zjistit poměrně jednoduchým výpočtem. Pomocí radaru, který 

umístíme za pálkaře v pomyslné prodloužené lajně nadhozu, zjistíme rychlost nadhozu. 

Získaná data v kilometrech za hodinu převedeme na metry za sekundu. Změříme délku 
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skoku nadhazovače a odečteme ji od vzdálenosti mezi nadhazovací a domácí metou. 

Získáme tak vzdálenost v metrech, kterou překonává míč a jeho rychlost v metrech za 

sekundu.  

 

Budu vycházet z hypotézy, že nadhazovač skočí 3 metry a rychlost míče bude 120 km/h. 

Vzdálenost nadhazovací a domácí mety mínus délka skoku se rovná 11 metrům, které 

překonává míč rychlostí 33,3 m/s. Z toho vyplývá, že míč překoná vzdálenost z ruky 

nadhazovače k pálkaři za 0,33 sekundy (Korčák, 2014).  

To je výsledná reakční doba pálkaře na nadhoz. Víme, že zpracování signálu ze zrakových 

receptorů a následná svalová kontrakce trvá asi 150 ms, což znamená, že pálkař má v tomto 

případě pouze 183 ms na rozhodnutí a případné provedení švihu 

(http://www.zsf.jcu.cz/cs/katedra/katedra-klinickych-a-preklinickychoboru/import/manual-

frvs/10_reflexy.pdf). Pálkař tak začíná pohyb ještě dřív, než nadhazovač vypustí míč z ruky 

a po následném vyhodnocení rozhoduje o zastavení či pokračování švihu. Dle Aubrechta 

(2017) můžeme u zkušenějších hráčů sledovat dřívější zahájení pohybu než u méně  

zkušených pálkařů. Pálkař tak získá více času na samotné načasování odpalu, avšak méně 

zkušení hráči mají při dřívějším zahájení pohybu problém se zastavením švihu v případě 

ballu. 

 
Obr. č. 3: Úchop pálky (http://www.tigersoftball.co.uk/coachbat.php). 

 

V baseballu dosahují nejrychlejší nadhozy hranice 160 km/h, přičemž nadhazovací meta je 

od domácí mety vzdálena 18 metrů. Při této rychlosti, kterou dokážou vyvinout nejlepší 

nadhazovači, je reakční doba pálkaře 0,413 ms, avšak díky delší letové fázi jsou 

nadhazovači schopni více ovlivnit letovou trajektorii míče pomocí rotace.   

 

6.4. Biomechanický popis 

Softballové odpalování je pohybová dovednost, jejíž provedení závisí na individuálním 

zvládnutí jednotlivými hráči. Provedení se může lišit také na základě herní situace nebo 

pokynů trenéra. I přesto můžeme při popisu švihu v plném rozsahu pohybu vždy pozorovat 

stejné ukazatele pro jednotlivé fáze softballového odpalu. Popis těchto fází budeme 

popisovat na pravorukém pálkaři, přičemž jednotlivé fáze odpalu levorukého pálkaře jsou 

stejné.První věc, kterou by se měl začátečník naučit, je výchozí postavení a správné držení 

pálky. 

 

http://www.zsf.jcu.cz/cs/katedra/katedra-klinickych-a-preklinickychoboru/import/manual-frvs/10_reflexy.pdf
http://www.zsf.jcu.cz/cs/katedra/katedra-klinickych-a-preklinickychoboru/import/manual-frvs/10_reflexy.pdf
http://www.tigersoftball.co.uk/coachbat.php
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6.4.1. Držení pálky 

Pálku je vhodné uchopit v místě rozmezí konce dlaně a začátku prstů a sevřít ji tak pevně, 

aby se v prstech neprotáčela ani neviklala. Stisk zpevníme v momentě, kdy zahajujeme 

odpalovací pohyb. Při kontaktu pálky s míčem by měl být stisk nejpevnější a zajistit pálkaři 

co možná největší přenesení energie z pálky na míč. 

Bazální klouby obou rukou by měly být v jedné linii nebo se k ní blížit. Lokty by měly být 

drženy u těla v ostrém úhlu. 

 

I když je toto držení zpočátku nepřirozené, umožňuje lepší provedení švihu,  

jelikož v momentě zasáhnutí míče jsou obě zápěstí rovně – v prodloužení předloktí 

(Morgan, 2018). 

 

6.4.2. Základní postoj 

Zaujetím základního postoje v boxu dává pálkař najevo, že je připravený odpálit. Pálkař stojí 

vůči nadhazovači otočený levým bokem. Postoj by měl být pálkaři pohodlný a přirozený. 

Nohy jsou rozkročené minimálně na šíři ramen a váha na nohou je rovnoměrně rozložená. 

Nohy jsou v kolenou mírně pokrčené a trup je nakloněn mírně vpřed, čímž se víc váhy 

přesouvá do špiček chodidel. Pálku svírá pálkař pevně, ale ne křečovitě, oběma rukama ve 

výši ramen a rukojeť směřuje šikmo k domácí metě. Hlava je mírně natočena k levému 

rameni a sleduje nadhazovače (https://softball.cz/download/2006/odpalovani.pdf). 

Pálkař by měl zaujmout postavení v boxu takové, aby byl schopný dobře odpálit míč nad 

vnitřní i vnější hranou mety. Nesmí stát příliš blízko ani daleko. Za ideální postavení se 

obvykle považuje to, když pálkař v základním postavení v boxu dosáhne koncem pálky, 

kterou drží v obou rukách, doprostřed domácí mety.  

 

6.4.3. Pohybové fáze a zapojení svalstva 

 

6.4.3.1. Negativní fáze 

Negativní pohyby jsou pohyby pálkaře, které pálkař provádí jako samotnou přípravu na 

aktivní pohyb – švih. Podstatou této fáze je zpětný pohyb ramen a paží, zpětná rotace páteře 

a boků spolu s částečným přenesením váhy na zadní nohu. Tato fáze může být také 

nazývána jako fáze kumulování energie, kterou pálkař přenese do samotného švihu v další 

fázi pohybu (Welch at al., 1995). 

Obr. č. 4: Pozice zápěstí v odpalu (Morgan, 2018) 

https://softball.cz/download/2006/odpalovani.pdf
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Jako první se dostávají do pohybu ramena a paže směrem dozadu od domácí mety, přičemž 

přední loket a rameno se dostávají lehce pod počáteční úroveň a zadní rameno se 

zadním loktem se mírně zvedají S pohybem ramen a paží se dostává do pohybu trup spolu s 

boky, které mírně rotují směrem vzad od nadhazovače. 

Podle Van Suchse (2013) můžeme tuto fázi rozdělit do několika na sobě závislých pohybů, 

které na sebe buď plynule navazují nebo probíhají současně. 

 
Obr. č. 5: Negativní fáze odpalu (Van Suchs, 2013, str. 18, upraveno). 

Zpětný pohyb ramen 

Z anatomického hlediska pozorujeme při zpětném pohybu ramen a paží rozdílné svalové 

zapojení na levé a pravé polovině těla v důsledku odlišné pohybové činnosti obou paží.  

Addukci levého ramene, které je blíže k nadhazovači, ovládají primárně svaly pectoralis 

major za pomoci coracobrachialis anterior, latissimus dorsi a teres major posterior. Po 

zahájení addukce se aktivují horní vlákna musculus trapizius a rameno se mírně pokrčí a 

přitáhne k tělu. K dokončení úplné addukce je zapotřebí zapojení svalů serratus anterior a 

z důvodu intenzivní addukce na konci nápřahu jsou zapojeny svaly rotátorové manžety teres 

minor a musculus infraspinatus. 

 

Na rozdíl od levého ramene provádí pravé rameno abdukci – pohyb směrem od nadhazovače 

a mírně vzhůru vůči tělu. Za tento pohyb, který dostává pravé rameno do ideální pozice pro 

zahájení švihu, jsou primárně zodpovědné svaly: musculus supraspinatus a musculus 

deltoideus medialis. U některých hráčů je pravá lopatka spolu s ramenem mírně vytažena 

vzhůru od těla kontrakcí horních vláken musculus trapezius.  

 

Nyní je v ramenou a pažích kumulována energie a kontrakcí antagonistických svalových 

partií Latissimus Dorsi, Teres Major, Serratus Anterior a Pectoralis Major je zajištěn 

energetický potenciál pro maximální provedení švihového pohybu (Van Suchs, 2013). 

Jelikož je odpalování komplexní pohyb a na jeho provedení se podílí všechny tělesné 

segmenty, dochází současně ke kumulaci energie i v ostatních částech těla. 

 

Zpětná rotace trupu 
Spolu s rameny se dostávají do pohybu také jednotlivé segmenty horní části těla, zahrnující 

hrudník a trup. Jedná se o zpětný pohyb s mírnou rotací páteře zpět od nadhazovače. Při 

zpětné rotaci páteře jsou na levé polovině těla nejvíce zapojeny šikmé břišní svaly (musculus 

abdominis obliquus externus) a drobné svaly okolo páteře, souhrnně označované jako 

rotátory páteře (Van Suchs, 2013).  
 

Jelikož je softballové odpalování jednostranná zátěž, dochází při švihu k několikanásobně 

většímu zatížení těchto svalů na pravé polovině těla u pravorukých pálkařů a na levé 
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polovině těla u levorukých pálkařů. Vzhledem k jednostrannosti zatížení a rotačnímu 

charakteru švihového pohybu mají pálkaři většinou větší mobilitu a rotační rozsah trupu 

pouze na jednu stranu (při otáčivém pohybu kolem podélné osy těla). Tato disbalance může 

mít za následek různé formy bolesti zad nebo zranění, jako je například vyhřezlá ploténka 

v bederní části páteře.  

Jako vhodná a nejpřirozenější varianta pro zmírnění negativních efektů jednostranného 

zatížení se jeví provedení 30–100 kompenzačních odpalů na slabší stranu pálkaře po každém 

tréninku (Lopez, 2015). 

 

Počáteční výkrok 
Se zpětnými pohyby ramen a paží a rotačními pohyby trupu a pánve dochází k počátečnímu 

výkroku přední nohy a k částečnému přenesení váhy na zadní nohu. 

Tomuto nákroku se také říká časovací nákrok, nebo „timing step“. Jeho provedení je 

individuální a liší se délkou nákroku i výškou a úhlem vtažení kolene směrem dovnitř od 

nadhazovače u jednotlivých pálkařů. S tímto nákrokem a přenesením váhy dozadu dochází 

zároveň k mírnému vtažení boků směrem od nadhazovače a k jejich vnitřní rotaci.  

Při přenosu váhy na zadní nohu jsou na dolní končetině zapojeny všechny veliké svalové 

skupiny. Ke kumulaci energie dochází v extensorech kyčelního kloubu (gluteus maximus, 

semimembranosus, semitendinosus a biceps femoris caput longum), v extensorech kolenního 

kloubu (rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedialis) a 

v plantárních flexorech hlezenního kloubu (musculus gastrocnemius a musculus soleus) 

(Van Suchs, 2013). 

 

 

 

Natažení zápěstí   
Posledním pohybem, kterým je zakončena přípravná fáze švihu, je natažení zápěstí, přičemž 

se pálka dostává do konečné pozice v přípravné fázi a pálkař je připravený k zahájení 

švihového pohybu proti míči. 

U pravé paže, která je dál od nadhazovače, dochází k pronaci zápěstí a k mírnému zvednutí 

loketního kloubu směrem vzhůru, čímž v paži vzniká energetický potenciál pro přenesení 

síly do pálky proti míči. Tento pohyb zajišťují hlavně svaly na předloktí (pronator teres a 

pronator quadratus). 

 

U levé paže dochází k mírné extenzi v loketním kloubu směrem vzad od nadhazovače. Levá 

paže nepřenáší do pálky tolik energie jako pravá paže, ale slouží více ke správnému 

navedení pálky proti míči (Van Suchs, 2013). 

 

6.4.3.2. Zahajovací fáze 

Podle Van Suchse (2013) můžeme zahajovací švihovou fázi opět rozdělit do několika 

současně probíhajících pohybů, které se navzájem ovlivňují. Tato fáze začíná dokončením 

počátečního výkroku, kdy se přední noha vrací zpět na zem, a natažením paží a zápěstí. 

Zahajovací fáze zahrnuje všechny následující pohyby až do kontaktu pálky s míčem.  
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Obr. č. 6: Zahajovací fáze odpalu (Van Suchs, 2013, str. 23, upraveno). 

 

Dokončení počátečního výkroku a otevření boků 
Dokončení počátečního výkroku a zahájení rotačního pohybu boků směrem k nadhazovači 

je způsobené společnou kontrakcí vnějších a vnitřních kyčelních rotátorů na levém boku. 

Vnější rotátory kyčle jsou musculus superior gemellus, piriformis, obturator internus, 

inferior gemellus, obturator externus, quadratus femoris, gluteus medius a maximus. Jejich 

vnitřní antagonisté jsou gluteus minimus a medius a tensor fascia latae. 

 

Dopadem přední nohy na zem se aktivují vnější rotátory kyčle na pravé polovině těla, které 

zahajují rotaci pravého boku, čímž dochází k otevření boků směrem k nadhazovači. Spolu 

s vytočením zadní nohy, které je definováno extensí kyčelního a kolenního kloubu a 

plantární flexí hlezenního kloubu, dochází k uvolnění nakumulované energie, která je přes 

pánev přenášena do horní poloviny těla (Van Suchs, 2013). 

 

Dopředná rotace páteře 
Spolu s otevřením boků se na pravé polovině těla aktivují šikmé břišní svaly (musculus 

abdominis obliquus externus) a drobné svaly okolo páteře souhrnně označované jako 

rotátory páteře. Dopřednou rotací trupu směrem k nadhazovači se zvyšuje otáčivá energie, 

která je přenášena do ramen, paží a následně do pálky (Van Suchs, 2013). 

 

Tažení pálky vpřed 
Levá paže je tažena vpřed stejnou skupinou svalů, která dosáhla napětí při zpětném pohybu 

levého ramene ve fázi přípravy. U levé paže dochází po zahájení tažení směrem vpřed do 

směru míče k extenzi v loketním kloubu za pomoci extenzorů paže (musculus triceps brachii 

a musculus anconeus). 
 

Počáteční vedení pálky pravou paží je definováno spadnutím a vedením loketního kloubu 

podél těla a mírnou supinací předloktí, které vytlačuje dlaň směrem vzhůru. Tažením rukou 

vpřed a aktivním pohybem pravého ramene směrem do vedení švihu se pálka dostává do 

polohy, kdy barel směřuje proti míči a hlava pálky se stává příjemcem všech odstředivých sil 

vytvořených tělem v důsledku otáčivého pohybu (Aubrecht 2017). Na tomto pohybu pravého 

loketního kloubu se podílejí svaly latissimus dorsi a teres major. Supinaci zápěstí zajišťuje 

biceps brachii a supinatus. 

Při vytlačení pravého ramena do směru švihu jsou aktivní hlavně svaly pectoralis major, 

serratus anterior, deltoideus anterior a coracobrahialis. Pálka je nyní v ideální pozici pro 
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kontakt s míčem. Loket pravé ruky provádí taktéž extenzi a paže jsou v loketním kloubu při 

kontaktu s míčem téměř natažené (Van Suchs, 2013). 

 

Nasměrování pálky zápěstím 
Nyní je explozivní energie, která byla vyprodukovaná otáčivým pohybem těla, přenesena do 

pálky. Aby byl odpal úspěšný, je potřeba pálku správně nasměrovat přímo proti letícímu 

míči. Jako poslední článek složitého mechanismu pohybů využívá pálkař své zápěstí 

k dosažení pevného úchopu a k nasměrování barelu pálky do středu letícího míče. 

S vytahováním paží do směru švihu proti letícímu míči se zápěstí dostává do neutrální 

polohy a zaujímá pozici „prodlouženého předloktí“. V této fázi pohybu jsou klouby zápěstí 

nejsilnější a je proto žádoucí zasáhnout míč v této poloze. 

Svaly v dlaních, které zajišťují pevný úchop pálky, jsou: flexor digiti minimi brevis, 

opponens digiti minimi, opponens pollicis, flexor pollicis brevis, adductor pollicis, interossei 

palmares a první interossei dorsalis. 

Na předloktí zajišťují tuto funkci primárně tyto svaly: flexor pollicis longus, flexor 

digitorum superficialis a profundus (Van Suchs, 2013). 

 

 6.4.3.3. Fáze došvihu – Fallow through 

Tato fáze zahrnuje pálkařovy pohyby od zasáhnutí míče do plynulého dokončení švihového 

pohybu. Po zásahu míče pokračují a doznívají rotační pohyby trupu a pánve. Spolu 

s pokračující rotací dochází k převrácení předloktí a zápěstí. Pálka pokračuje v otáčivém 

pohybu kolem osy těla a spolu s ní se přetáčí ramena. Boky i trup se otevírají k nadhazovači 

a důsledkem kinetické energie se mírně přetáčí. Zadní noha se vytáčí směrem k nadhazovači 

a v obou kyčlích dochází k mediální – vnitřní rotaci (Van Suchs, 2013). 

 
Obr. č. 7: Fáze došvihu (Van Suchs, 2013, str. 65, upraveno). 
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7. Předešlý výzkum 

 

Již v minulosti vzniklo několik výzkumů, které se zabývají porovnáváním švihů v různých 

situacích. Například Aubrecht (2017) zkoumal rozdíly načasování v pohybu na živý nadhoz, 

nadhazovací stroj a stativ. Ukázalo se, že nadhazovací stroj výrazně ovlivňuje pálkařské 

načasování, jelikož signál k zahájení pálkařského pohybu je pálkaři vyslán hlavně na 

základě zrakového pozorování pohybu nadhazovače. U nadhazovacího stroje tak pálkař jen 

těžko odhaduje přesný moment vypuštění míče a nemůže tak přirozeně začít švihový pohyb. 

Podobný výzkum bez přítomnosti stativu dělala také Šmejkalová (2018). Výsledky práce u 

obou autorů vykazují stejné tendence v prodlužování časovacího nákroku i samotného švihu 

oproti živému nadhozu.  

Podobných výsledků dosáhli také autoři zabývající se reakcí na míč letící z podávajícího 

míče v tenise. Například Carboch et al. (2014) dospěli k závěrům, že podávající stroje by se 

měly v tenise používat jen zřídka, jelikož absence protivníkova pohybu zapříčiňuje odlišné 

časování zahájení pohybu a následně negativně ovlivňuje následující fáze švihu. 

Absolvování větších tréninkových jednotek s využitím podávacích nebo nadhazovacích 

strojů může narušit zažité pohybové vzorce a způsobit negativní pohybový transfer v tenisu i 

baseballu.  

U stativu pak kromě pohybu nadhazovače odpadá i proměnná letícího míče, což by mělo 

pálkaři umožnit maximální soustředěnost na provedení precizní techniky švihu. V softballe 

se stativ používá hlavně u začínajících pálkařů, kdy je odpalování na živý nadhoz spíše 

metoda pokus – omyl. Pálkař zde není limitován časem letícího míče, a proto se i za pomocí 

trenéra může zastavit nebo vrátit v klíčových momentech švihu a pracovat na ladění 

techniky.  

Dle výsledků Aubrechta (2017) je u stativu stejně jako u nadhazovacího stroje delší doba 

nákroku oproti živému nadhozu, avšak samotný švihový pohyb se pak mnohem více 

přibližuje švihovému pohybu na živého nadhazovače.  

Pro softballové účely se nadhazovací stroj nepoužívá tolik jako v baseballu, ale využívají se 

spíše modifikované nadhozy z kratších vzdáleností, které jsou vhodné do omezených 

prostorů, jako jsou pálkařské klece nebo tělocvičny v zimní přípravě. V mé práci tedy budu 

sledovat změny v načasování při odpalu na živý nadhoz, stativ a na šikmý a kolmý toss, 

které simulují pohyb nadhazovače zapažením podávající ruky. Bude tedy zajímavé sledovat, 

jak se u deseti elitních pálkařů mění načasování u těchto modifikovaných tossů a stativu 

oproti živému nadhozu, a která z těchto Tréninkových metod povede k největší shodě se 

švihem proti živému nadhazovači.  
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Výzkumná část 

8. Cíle a úkoly 

8.1 Cíle 

Cílem práce je analýza kinematického záznamu pohybu softballového odpalu a zjištění 

rozdílů v načasování pohybu při provedení na standardní softballový nadhoz, nadhoz z 

kolmého tossu, šikmého tossu a při odpalu ze stativu. 

Následně jsou zkoumány odlišnosti v kritických místech mechaniky softballového švihu v 

těchto čtyřech různých provedeních, popřípadě jejich společné znaky. 

Výzkumná otázka: 

 

Jak se liší jednotlivé fáze odpalu na živý nadhoz a modifikované tréninkových nadhozy či 

stativ? 

 

8.2 Úkoly  

1) Shromáždit teoretické poznatky o biomechanice softballového odpalu a porovnat je s již 

dříve zjištěnými informacemi předešlých výzkumů. 

2) Stanovit kritická místa při provedení softballového odpalu. 

3) Vybrat vhodné probandy, kteří se výzkumu zúčastní.  

4) Vytvořit videozáznam všech variant odpalu u všech hráčů.  

5) Zpracovat a následně vyhodnotit data z videozáznamu. 

6) Porovnat jednotlivá provedení softballového odpalu a sestavit časovou sekvenci 

kritických míst pohybu.  

7) Porovnat data s podobnými realizovanými výzkumy.  

8) Prezentovat výsledky. 
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9. Metodologie 

 

9.1. Charakteristika souboru 

Sledovaný soubor byl sestaven z 10 probandů. Všichni hráči jsou členy softballových klubů 

České softballové extraligy a jejich softballová zkušenost je v průměru 12 let. Momentálně 

je 8 z nich členem české seniorské reprezentace. Průměrný věk probandů byl 24 let, 

hmotnost 92 kg a výška 187 cm. Jejich softballový švih odpovídá, i přes individuální 

projevy techniky, obecně známé a používané technice odpalu. Tři z testovaných pálkařů jsou 

levorucí a 7 je pravorukých. Žádný z účastníků testování nebyl ovlivněn nepříznivým 

zdravotním stavem či únavou a pro všechny hráče byly vytvořeny stejné podmínky. Na této 

skupině hráčů byl proveden celý výzkum. Každému z účastníků byla vysvětlena rizika a 

účely výzkumu a každý z nich podepsal informovaný souhlas (viz příloha 1). 
 

Tabulka 1. Soubor testovaných hráčů. 

 

Proband Věk 

 

Výška 

(cm) 

Hmotnost 

(kg) 

P/L Zkušenost 

(roky) 

Proband 1 27 176 102 P 18 

Proband 2 29 183 93 P 15 

Proband 3 25 175 85 P 15 

Proband 4 25 209 110 P 8 

Proband 5 23 201 95 P 8 

Proband 6 22 182 88 P 10 

Proband 7 25 186 86 L 14 

Proband 8 24 186 92 L 9 

Proband 9 20 190 78 L 11 

Proband 10 24 186 86 P 14 

 

9.2. Charakteristika a organizace výzkumu 

Provedený výzkum je případovou studií popisného charakteru, při níž sbíráme velké 

množství dat od deseti jedinců. Díky důkladnému prozkoumání malého množství případů 

můžeme lépe porozumět i případům podobným a převést, aplikovat výsledky i na jiné 

jedince (Hendl, 2005). 

Měření bylo prováděno v modelové situaci, kdy hráč odpaloval míč ze stativu, z kolmého 

tossu, šikmého tossu a nadhozený míč nadhazovačem. Měření probíhalo v odpoledních 

hodinách po rozcvičení (15 min + 10 min cvičné odpaly ze stativu). Pro měření rychlosti 

nadhozených míčů byl použit radar STALKER PRO II (Stalker, USA). Pro záznam pohybu 

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

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

domácí mety a nadhazovacího prkna, kde stál nadhazovač (obr. 8). Záznam z videokamery 

byl vyhodnocen pomocí počítačového programu Dartfish, který je vhodný pro analýzu 

pohybových dovedností. 
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Obr. č. 8: Schéma měření (Katsumata 2007, str. 31, upraveno) 

 

 
Obr. č. 9: Schéma měření 

 

 

Pro celý pohybový cyklus odpalovacího pohybu byly stanoveny jednotlivé fáze a kritická 

místa, podle nichž se provádělo srovnávání jednotlivých pokusů. Kritická místa jsou 

charakterizována jako místa v pohybové činnosti, která rozhodují o její úspěšnosti (Knudson 

& Morrison, 1997). Pro náš výzkum kritická místa byla: 

1. okamžik vypuštění míče z ruky nadhazovače/tossaře (počáteční nulový čas); 

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

kontakt s podložkou a pálkař tím zahájil časovací krok; 
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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. 

Při hodnocení odpalu ze stativu odpadá první kritický bod a jako nulový bod (první kritické 

místo) se bral okamžik započetí fáze přenášení hmotnosti.  

U všech deseti probandů bylo hodnoceno: 

a) pět odpalů ze stativu – míč stojící na podstavci; 

b) pět odpalů z kolmého tossu – míč je vyhozený vzhůru nad metou a pálkař jej zasahuje 

v mrtvém bodě; 

c) pět odpalů z šikmého tossu – míč je hozený z úhlu 45 stupňů na pálkařovo přední 

stehno a ten jej odpaluje v pozici nad metou; 

d) pět odpalů z nadhozu – nadhazovačem byl hráč seniorské extraligy a reprezentant ČR 

(201 cm, 96 kg, 23 let). Průměrná rychlost jeho nadhozů byla 105 km/h. 

Byla určena časová sekvence kritických míst každého pokusu u každého provedení. Dále byly 

tyto sekvence vyhodnoceny a porovnány. 
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10. Výsledky 

Od každého hráče (10) bylo hodnoceno 20 úspěšných odpalů (5 ze stativu, 5 z kolmého 

tossu, 5 ze šikmého tossu a 5 na nadhazujícího hráče). Bylo tedy vybráno celkem 200 

úspěšných odpalů (50 ze stativu, 50 z kolmého tossu, 50 ze šikmého tossu a 50 na 

nadhazujícího hráče). Za úspěšný odpal se považoval každý, který směřoval do výseče 

hřiště, a hráč provedl švih v plném rozsahu.  

Všechna získaná data jsou prezentována v příloze 3. Zde pro přehlednost předkládám již 

tabulky dle stanovených kritických míst odpalovacího pohybu – nákrok, nápřah, švih (vše 

uvedeno v sekundách) a délka nákroku (uvedeno v metrech). Výsledky jsou již průměry 

všech 5 pokusů každého probanda. 

 

10.1. Fáze nákroku 

Tabulka 2. Průměrné časy při provedení odpalu z pálkařského stativu, kolmého tossu, šikmého tossu a nadhozu ve fázi 

nákroku. 

nákrok (s) stativ kolmý šikmý nadhoz 

Proband 1 0,42 0,33 0,34 0,33 

Proband 2 0,44 0,43 0,46 0,39 

Proband 3 0,42 0,35 0,60 0,37 

Proband 4 0,45 0,35 0,42 0,41 

Proband 5 0,84 0,49 0,54 0,40 

Proband 6 0,72 0,43 0,55 0,41 

Proband 7 0,60 0,55 0,55 0,47 

Proband 8 0,38 0,34 0,40 0,37 

Proband 9 0,58 0,50 0,46 0,47 

Proband 10 0,61 0,50 0,48 0,48 
 

V tabulce můžeme pozorovat průměrné časy probandů ukazující délku časovacího kroku u 

jednotlivých typů nadhozů. Čas byl měřen od momentu zvednutí chodidla přední nohy až do 

momentu došlápnutí. Jak již bylo zmíněno, počáteční výkrok se u jednotlivých pálkařů liší 

délkou nákroku i výškou a úhlem vtažení kolene směrem dovnitř, což dokazují vysoce 

individuální časy. Nejdelšího času nákroku 0,546 s dosahovali pálkaři u stativu, což je o 

0,136 s více než u živého nadhozu. Průměrná hodnota délky nákroku u šikmého tossu byla 

0,480 s. K živému nadhozu se nejvíce přiblížily hodnoty naměřené u kolmého tossu, a sice 

0,429 s. Průměrná délka časovacího kroku na živý nadhoz byla 0,410 s. 

Jelikož u stativu odpadá proměnná letícího míče, má pálkař přirozeně větší tendenci si do 

odpalu agresivněji a více našlápnout, čímž se prodlužuje délka jeho trvání. 

 

10.2. Fáze nápřahu 

Tabulka 3. Časy při provedení odpalu z pálkařského stativu, kolmého tossu, šikmého tossu a nadhozu ve fázi nápřahu. 

 

nápřah (s) stativ kolmý šikmý nadhoz 

Proband 1 0,40 0,37 0,47 0,36 

Proband 2 0,43 0,43 0,50 0,37 
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Proband 3 0,38 0,41 0,66 0,38 

Proband 4 0,45 0,39 0,43 0,45 

Proband 5 0,79 0,50 0,53 0,40 

Proband 6 0,67 0,44 0,55 0,40 

Proband 7 0,51 0,58 0,58 0,46 

Proband 8 0,39 0,37 0,42 0,35 

Proband 9 0,54 0,52 0,56 0,46 

Proband 10 0,55 0,49 0,47 0,45 
 

Průměrné časy probandů v této tabulce ukazují průměrnou dobu nápřahu čili, kdy zahájil 

pálkař dopředný pohyb rukou proti míči. U této veličiny je zajímavé srovnání s časem 

nákroku. U stativu je průměrný čas nápřahu 0,511 s, což je hodnota menší než průměrný čas 

délky výkroku. Znamená to tedy, že dopředný pohyb rukou, který následuje ihned po 

ukončení nápřahové fáze, byl zahájen dříve o 0,035 s, než byl dokončen počáteční výkrok, 

což z hlediska přenášení sil nemusí být ideální. Dopředný pohyb by měl být zahájen 

v momentě dokončení počátečního výkroku (Van Suchs, 2013), což se dělo v případě živého 

nadhozu, u kterého jsou časy téměř totožné. V případě kolmého tossu začínala fáze nápřahu 

0,033 s po dokončení počátečního výkroku a u šikmého tossu začali pálkaři dopředný pohyb 

rukou později průměrně o 0,037 s. Můžeme tedy konstatovat, že u modifikovaných nadhozů 

je problém s načasováním pohybu rukou a došlapu, zatímco u živého nadhozu dochází 

k poměrně přesné souhře.  

 

10.3. Fáze švihu 

Tabulka 4. Časy při provedení odpalu z pálkařského stativu, kolmého tossu, šikmého tossu a nadhozu ve fázi švihu. 

 

švih (s) stativ kolmý šikmý nadhoz 

Proband 1 0,19 0,16 0,19 0,17 

Proband 2 0,17 0,16 0,16 0,16 

Proband 3 0,17 0,18 0,19 0,17 

Proband 4 0,24 0,17 0,20 0,14 

Proband 5 0,17 0,16 0,17 0,14 

Proband 6 0,18 0,16 0,18 0,16 

Proband 7 0,23 0,20 0,17 0,17 

Proband 8 0,14 0,14 0,14 0,13 

Proband 9 0,19 0,17 0,19 0,17 

Proband 10 0,16 0,16 0,17 0,14 
 

Fáze švihu trvala nejdéle u stativu (0,184 s), jelikož si může pálkař dovolit mohutnější švih 

díky absenci letícího míče. Naopak nejkratší doba švihu byla naměřena u živého nadhozu 

(0,155 s). U kolmého tossu trval švih 0,166 s a u šikmého tossu 0,176 s.   
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10.4. Délka nákroku 

Tabulka 5. Délky nákroku při provedení odpalu z pálkařského stativu, kolmého tossu, šikmého tossu a nadhozu. 

 

délka 
nákroku (m) 

 
stativ kolmý šikmý nadhoz 

Proband 1 0,03 0,04 0,01 0,08 

Proband 2 0,35 0,35 0,45 0,44 

Proband 3 0,16 0,14 0,16 0,18 

Proband 4 0,13 0,18 0,09 0,26 

Proband 5 0,19 0,12 0,14 0,11 

Proband 6 0,44 0,32 0,46 0,32 

Proband 7 0,26 0,30 0,42 0,53 

Proband 8 0,14 0,17 0,27 0,20 

Proband 9 0,23 0,23 0,23 0,29 

Proband 10 0,23 0,21 0,29 0,22 

 

 

Tabulka 5 vyjadřuje průměrnou délku nákroku v metrech a je pozoruhodné, jak se délka 

mění u jednotlivých typů nadhozů. Tyto hodnoty je zajímavé porovnat s časovými 

hodnotami z tabulky č. 1, kde je vyjádřená průměrná délka nákroku. Měření totiž 

nepotvrdilo vztah mezi délkou nákroku a jeho trváním, ale naopak vyšla najevo opačná 

tendence. Zatímco u stativu trval nákrok nejdelší dobu, jeho délka byla hned po kolmém 

tossu nejmenší a u živého nadhozu byla délka nákroku nejdelší ze všech typů nadhozu, 

přičemž jeho časové provedení bylo ze všech nadhozů nejkratší. 

Ukazuje se, že na letící míč reagují pálkaři rychlejším a delším nákrokem, zatímco u stativu 

je nákrok agresivnější, ale noha dopadá blíže místu základního postavení.  

 

10.5. Porovnání  

Tabulka 1. Popisné statistiky ve všech fázích odpalu ve vybraných cvičeních. 

 

nákrok (s) nápřah (s) švih (s) délka nákroku (m) 
N 

Mean 
Std. 

Deviation Mean 
Std. 

Deviation Mean 
Std. 

Deviation Mean 
Std. 

Deviation 

1 stativ 0,5460 0,15079 0,5110 0,13329 0,1840 0,03062 0,2160 0,11645 10 

2 kolmý 
toss 

0,4270 0,08070 0,4500 0,07024 0,1660 0,01578 0,2060 0,09686 10 

3 šikmý 
toss 

0,4800 0,08042 0,5170 0,07394 0,1760 0,01776 0,2520 0,15591 10 

4 nadhoz 0,4100 0,04967 0,4080 0,04341 0,1550 0,01581 0,2630 0,13992 10 
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Tabulka 7. Párové srovnání dat – fáze nákrok (s). 

(I)  
Nakrok(s) 

(J) 
Nakrok(s) 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.(a) 

95% Confidence 
Interval for 

Difference(a) 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

 
1        

stativ 

2 ,119(*) 0,035 0,048 0,001 0,237 

3 0,066 0,041 0,840 -0,071 0,203 

4 0,136 0,043 0,068 -0,008 0,280 

 
2 

kolmý 
toss 

1 -,119(*) 0,035 0,048 -0,237 -0,001 

3 -0,053 0,026 0,455 -0,142 0,036 

4 0,017 0,015 1,000 -0,033 0,067 

 
3        

šikmý 
toss 

1 -0,066 0,041 0,840 -0,203 0,071 

2 0,053 0,026 0,455 -0,036 0,142 

4 0,070 0,025 0,121 -0,014 0,154 

 
4     

nadhoz 

1 -0,136 0,043 0,068 -0,280 0,008 

2 -0,017 0,015 1,000 -0,067 0,033 

3 -0,070 0,025 0,121 -0,154 0,014 

Legenda: 1 – stativ, 2 – kolmý toss, 3 – šikmý toss, 4 – nadhoz 

 
Tabulka 8. Párové srovnání dat – fáze nápřah (s). 

(I)    
Nápřah 
(s) 

(J) 
Nápřah(s) 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.(a) 

95% Confidence 
Interval for 

Difference(a) 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

1         
stativ 

2 0,061 0,036 0,728 -0,059 0,181 

3 -0,006 0,045 1,000 -0,158 0,146 

4 0,103 0,040 0,181 -0,032 0,238 

2         
kolmý 
toss 

1 -0,061 0,036 0,728 -0,181 0,059 

3 -0,067 0,024 0,125 -0,148 0,014 

4 0,042 0,016 0,152 -0,011 0,095 

3         
šikmý 
toss 

1 0,006 0,045 1,000 -0,146 0,158 

2 0,067 0,024 0,125 -0,014 0,148 

4 ,109(*) 0,025 0,012 0,024 0,194 

4      
nadhoz 

1 -0,103 0,040 0,181 -0,238 0,032 

2 -0,042 0,016 0,152 -0,095 0,011 

3 -,109(*) 0,025 0,012 -0,194 -0,024 

Legenda: 1 – stativ, 2 – kolmý toss, 3 – šikmý toss, 4 – nadhoz 
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Tabulka 9. Párové srovnání dat – fáze švih (s). 

(I) Svih 
(s) 

(J) Svih 
(s) 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.(a) 

95% Confidence 
Interval for 

Difference(a) 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

1         
stativ 

2 0,018 0,007 0,194 -0,006 0,042 

3 0,008 0,008 1,000 -0,017 0,033 

4 0,029 0,009 0,077 -0,002 0,060 

2         
kolmý 
toss 

1 -0,018 0,007 0,194 -0,042 0,006 

3 -0,010 0,006 0,640 -0,029 0,009 

4 0,011 0,004 0,191 -0,004 0,026 

3         
šikmý 
toss 

1 -0,008 0,008 1,000 -0,033 0,017 

2 0,010 0,006 0,640 -0,009 0,029 

4 ,021(*) 0,005 0,024 0,003 0,039 

4      
nadhoz 

1 -0,029 0,009 0,077 -0,060 0,002 

2 -0,011 0,004 0,191 -0,026 0,004 

3 -,021(*) 0,005 0,024 -0,039 -0,003 

Legenda: 1 – stativ, 2 – kolmý toss, 3 – šikmý toss, 4 – nadhoz 

 

 
Tabulka 10. Párové srovnání – délka nákroku (m). 

(I) délka 
nákroku 
(m) 

(J) délka 
nákroku 
(m) 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.(a) 

95% Confidence 
Interval for 

Difference(a) 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound 

1         
stativ 

2 0,010 0,016 1,000 -0,045 0,065 

3 -0,036 0,023 0,922 -0,114 0,042 

4 -0,047 0,034 1,000 -0,163 0,069 

2         
kolmý 
toss 

1 -0,010 0,016 1,000 -0,065 0,045 

3 -0,046 0,023 0,482 -0,125 0,033 

4 -0,057 0,022 0,169 -0,130 0,016 

3         
šikmý 
toss 

1 0,036 0,023 0,922 -0,042 0,114 

2 0,046 0,023 0,482 -0,033 0,125 

4 -0,011 0,030 1,000 -0,111 0,089 

4      
nadhoz 

1 0,047 0,034 1,000 -0,069 0,163 

2 0,057 0,022 0,169 -0,016 0,130 

3 0,011 0,030 1,000 -0,089 0,111 

Legenda: 1 – stativ, 2 – kolmý toss, 3 – šikmý toss, 4 – nadhoz 

 

V tabulkách 7–10 jsou znázorněny údaje, které byly zjištěny pomocí programu SPSS. 

V našem případě se jednalo o více faktorovou analýzu rozptylu, kdy šlo o zjišťování rozdílů 
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průměrů mezi více skupinami.  Zjišťujeme, zda skupiny vytvořené klasifikačním faktorem 

jsou si podobné nebo zda jednotlivé průměry tvoří nějaké identifikovatelné shluky 

(homogenní podskupiny s podobnými hodnotami).  

V tabulkách 6–10 jsou u jednotlivých provedení uvedeny rozdíly průměrů, směrodatné 

odchylky, horní a dolní hranice a statistická významnost u každé ze 4 fází odpalovacího 

pohybu. Hladina významnosti testu byla zvolena na 0,05, čímž dostaneme 95% jistotu 

správného rozhodnutí.  

 

Opakované měření ANOVA (Bonferroni) ukázalo významný rozdíl ve fázi nákroku mezi 

stativem a kolmým tossem (F1,801, 16,209  = 7,183, p < 0,05), významný rozdíl ve fázi 

nápřahu (F3,27 = 5,098, p < 0,05) a ve fázi švihu (F3,27 = 6,865, p < 0,05) mezi šikmým 

tossem a nadhozem. 
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11.Diskuse  

Cílém této práce bylo porovnat a analyzovat kritická místa provedení softballového švihu na 

živý nadhoz, kolmý toss, šikmý toss a stativ. Data byla získána pomocí vysokorychlostní 

kamery a byla vyhodnocena v počítačovém programu Dartfish. Výzkumu se zúčastnilo 10 

zkušených pálkařů, přičemž každý z nich provedl 5 úspěšných odpalů na každý nadhoz a 

stativ. Data jsme zaznamenali do výsledkových tabulek a porovnali jednotlivé hodnoty mezi 

sebou. Výsledky nyní můžeme porovnat s již hotovými výzkumy jiných autorů. 

 

V tomto výzkumu jsme záměrně nepoužili nadhazovací stroj, jelikož se v softballovém 

prostředí nevyužívá v takové míře, jako v baseballu. Místo stroje jsme tak použili dva 

modifikované nadhozy, které jsou svým způsobem velice specifické. Tossař přirozeně 

naznačuje moment vypuštění míče zadním pohybem ruky a pálkař tak má všechny potřebné 

informace o momentu vypuštění stejně jako v případě živého nadhozu.  

Jedním z možných indikátorů rozpoznání zkušeného pálkaře je, že odpalovací pohyb zahájí 

ještě předtím, než nadhazovač vypustí míč z ruky. Pálkař totiž reaguje na pohyb 

nadhazovače, nikoli na letící míč. Studie Aubrechta (2017) ukázala, že méně zkušení pálkaři 

nezahájili švihový pohyb před, ale až po vypuštění míče z ruky nadhazovače. Zkušení 

pálkaři naopak začali pohyb vždy před vypuštěním míče z ruky nadhazovače. Tuto tendenci 

potvrzuje například Goulet et al. (1989), který tvrdí, že začínající tenisté sledují hlavně 

samotný míček a reagují na něj, zatímco zkušení hráči sledují spíše soupeřovu raketu a paži. 

Pro tenisty i pálkaře jsou informace o pohybu soupeře stěžejní, jelikož z nich dokážou vyčíst 

nebo odhadnout vývoj v následujících momentech. Shim et al. (2006) tvrdí, že různý pohyb 

předloktí a rakety předem odhaluje informace o budoucím charakteru a typu úderu. 

V softballu pak zkušený pálkař může odhadnout typ letícího nadhozu podle specifických 

znaků v pohybových vzorcích nadhazovačů.  

V mém výzkumu započalo pohyb ještě před vypuštěním míče z ruky nadhazovačem všech 

10 pálkařů, což dle předchozích výzkumů potvrzuje jejich kvalitu a zkušenost. Individuální 

rozdíl v časování pak můžeme sledovat u obou druhů tossů. U šikmého tossu začínali čtyři 

z deseti pálkařů pohyb až po vypuštění míče z ruky a u šesti došlo k zahájení pohybu před 

momentem vypuštění. U kolmého tossu byl poměr stejný, avšak hodnoty u obou tossů jsou u 

stejných pálkařů různé, což je velice zajímavé. Proband č. 10 tak například začal pohyb před 

vypuštěním míče z ruky u kolmého tossu a nadhozu, ovšem u šikmého tossu započal pohyb 

až po momentu vypuštění.  

 

Největších rozdílů v časování počátečního výkroku bylo dosaženo mezi stativem a živým 

nadhozem. Na rozdíl od Aubrechta (2017), který zkoumal švihový pohyb u hráčů baseballu, 

byl časový rozdíl v tomto výzkumu daleko větší. Rozdíl časovacího nákroku mezi stativem a 

živým nadhozem je u Aubrechta 0,010 s, zatímco v mé práci je rozdíl 0,136 s. Tento rozdíl 

je dán tím, že při průměrné rychlosti živého nadhozu 100 km/h na 14 metrů má pálkař menší 

čas na provedení pohybu, než na baseballovou vzdálenost s průměrnou rychlostí nadhozu 

112 km/h, kterou nadhazoval nadhazovač ve výzkumu Aubrechta (2017). Časy u stativu se 

totiž velice podobají (Aubrecht 0,568 s, Joska 0,546 s) a rozdíl je tak v kratší letové fázi 

míče u živého nadhozu v softballu, který pálkaře nutí ke kratšímu a rychlejšímu švihovému 

pohybu.  

Podle Katsumaty (2007) je protnutí letové fáze pálky s letovou fází míče v jednom momentu 

nejdůležitějším kritériem pro úspěšný odpal, a proto je i délka časovacího nákroku částečně 

definována proměnou letícího míče stejně jako ostatní pohyby v odpalu.  

Při odpalu na stativ tato proměnná odpadá a pálkař se tak může soustředit pouze na 

samostatné provedení švihu bez vlivu okolních faktorů. Stativ je také využívanou 



 35 

tréninkovou pomůckou pro zlepšení správného zasáhnutí míče ve slabých místech pálkaře, 

jelikož umožňuje odpálit libovolné množství míčů ve kterékoli lokaci. Kromě délky nákroku 

se tak oproti živému nadhozu přirozeně prodloužila i fáze nápřahu a švihu. Stejných 

výsledků dosáhl také Aubrecht (2017). 

 

Časování pálkařů na kolmý toss lze obecně považovat za nejvíce podobné časování na živý 

nadhoz a časování na šikmý toss se více přibližuje hodnotám naměřeným u stativu, což je 

pro mě překvapivé. Z mechanického hlediska totiž průběh odhodu a letu míče u šikmého 

tossu více připomíná průběh pohybu míče u živého nadhozu. Zkoumáme-li však dobu míče 

stráveného ve vzduchu, je průměrný čas od vypuštění míče z ruky do kontaktu s pálkou u 

kolmého tossu 0,576 s a u šikmého 0,662 s. To nám ukazuje, že doba trvání letícího míče se 

u kolmého tossu více blíží k hodnotám u živého nadhozu, který je v průměru 0,420 s. 

Všechny 3 měřené hodnoty tak u šikmého tossu dosahují větších hodnot než u kolmého 

tossu a u kolmého tossu jsou hodnoty větší než u živého nadhozu. Vidíme tak klesající 

tendenci časových hodnot v kritických místech odpalu, které jsou závislé na času míče 

stráveného ve vzduchu mezi vypuštěním z ruky nadhazovače a zásahem pálkou. 

  



 36 

12. Závěr 

Softballové odpalování je v pálkovacích hrách nejlépe měřitelnou dovedností. Dle statistik 

lze snadno srovnat úspěšnost pálkařů, a proto je rozvoj této dovednosti v tréninku stěžejní. 

V mé bakalářské práci jsem zkoumal rozdílné pohybové chování deseti pálkařů na 4 různé 

typy nadhozů, které se nejčastěji využívají v tréninku napříč věkovým spektrem, ve 

stanovených kritických momentech. 

 

Položili jsme si výzkumnou otázku:  Jak se liší jednotlivé fáze odpalu na živý nadhoz a 

modifikované tréninkových nadhozy či stativ?  

Jednotlivé fáze odpalu se liší především změnou chování pálkaře v časování pohybů. Jelikož 

pálkař sleduje letící míč a vyhodnocuje jeho rychlost i lokaci, docházelo ke změnám 

v časování jednotlivých fázích odpalu a jejich návaznosti na sebe. Při odpalování na stativ 

měli pálkaři průměrně o 0,136 s. delší fázi výkroku než u živého nadhozu, jelikož je 

nelimitovala žádná proměnná letícího míče, zatímco u živého nadhozu jsou pálkaři nuceni 

přizpůsobit pálkařský pohyb podle rychlosti letícího míče. Naměřená data obecně potvrdila, 

že pálkaři prodlužují jednotlivé fáze odpalu v závislosti na reakční době na letící míč. Bylo 

by zajímavé sledovat, jak se pálkaři chovají při odpalování na kolmý a šikmý toss, pokud by 

se sjednotila doba míče ve vzduchu od vypuštění z ruky po kontakt s pálkou. Pálkař by sice 

reagoval na jinou trajektorii míče, avšak reakční doba by byla stejná. V našem měření byla 

ale reakční doba na míč větší u šikmého tossu, čemuž také odpovídají naměřená data, která 

potvrzují prodloužení jednotlivých fází odpalu oproti kolmému tossu.  

 

Z uvedených dat jsem zjistil, že pálkaři mají tendenci prodlužovat všechny švihové pohyby 

s klesající letovou dobou míče. Nejvyšších časových hodnot pálkaři dosahovali při 

odpalování na stativ (vyjma hodnot u nápřahu, který byl u šikmého tossu o 0,006 s delší než 

u stativu) a nejkratších hodnot dosahovali u živého nadhozu, kde byla reakční doba na míč 

nejkratší. Statisticky významný rozdíl jsme zaznamenali ve fázi nákroku mezi stativem a 

kolmým tossem, dále ve fázi nápřahu a švihu mezi šikmým tossem a nadhozem. 

Kromě časování jsme také měřili délku výkroku v metrech, avšak naměřená data ukázala, že 

délka nákroku je vysoce individuální a nemá přímou spojitost s typem nadhozu.  

U všech pálkařů se potvrdila teze, že zkušený hráč zahajuje pohyb na živý nadhoz dřív, než 

nadhazovač vypustí míč z ruky, čímž se potvrzuje několik dřívějších studií na toto téma 

z baseballu (Aubrecht 2017) nebo tenisu (Carboch et al. 2014). 

 

Práce s technikou využívající vysokorychlostního záznamu pro mě byla přínosem a při 

vyhodnocování dat jsem byl překvapený, jak se jednotlivé pálkařské styly od sebe liší. 

Zároveň mě překvapila stálost některých pohybových vzorců u vybraných probandů. 

Obecně se dá říct, že opravdu elitní pálkaři měli pohybové stereotypy stálejší v čase a u 

mladších pálkařů docházelo k větším výkyvům ve stylu.  
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Příloha č. 1 
INFORMOVANÝ SOUHLAS 

Vážený pane,  

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně 

závaznými právními předpisy, jakož jsou zejména Helsinská deklarace přijatá 18. světovým 

zdravotnickým shromážděním v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 

2013), dále Zákonem o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména 

ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluvou o lidských právech a 

biomedicíně č. 96/2001 Sbírka mezinárodních smluv (jsou-li aplikovatelné) Vás žádám o 

souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci bakalářské práce s názvem: 

„Pozorování průběhu baseballového švihu při odpalu na nadhoz a nadhazovací stroj“ 

prováděné na UK FTVS. Cílem projektu je analýza kinematického záznamu pohybu 

softballového odpalu a jeho rozdíly v mechanice při provedení na standardní softballový 

nadhoz, z kolmého a šikmého tossu a při odpalu ze stativu. 

Analýza bude prováděna na vzorku 10 hráčů softballu ve věku 20–35 let, z nichž každý je 

aktivním hráčem nejvyšší české soutěže v softballu. 

 

Každý z hráčů bude natočen při odpalu: 

1) ze stativu 5x, 

2) ze standardního zápasového nadhozu 5x, 

3) z kolmého tossu 5x , 

4) z šikmého tossu 5x. 

V následné analýze se budou zkoumat rozlišnosti ve stěžejních místech mechaniky 

softballového švihu v těchto čtyřech různých variantách provedení. 

Testování bude prováděno ve dvou jednorázových částech. V každé části bude nahráno 5 

pálkařů na čtyřech stanovištích a na každém z nich provede pálkař 5 platných švihů. 

Dohromady bude jedna testovací část trvat cca 90 minut. Prosím tedy probandy o vyhrazení 

tohoto časového úseku na provedení analýzy. 

Testování se nezúčastníte, pokud budete mít akutní onemocnění, úraz nebo budete 

v rekonvalescenci po onemocnění či úrazu. Jako odborný dozor bude na pracovišti přítomný 

Tomáš Kusý – předseda Softballového klubu Joudrs, hlavní trenér mužské i ženské 

seniorské reprezentace ČR. Jedná se o neinvazivní metodu výzkumu, nebudou využity žádné 

invazivní techniky. Měření bude probíhat po tradičním rozcvičení všech probandů a za 

standardních tréninkových i bezpečnostních podmínek. Rizika prováděného výzkumu 

nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto 

typu výzkumu. Získaná data budou zpracovávána a bezpečně uchována v anonymní podobě 

a publikována v bakalářské práci, případně v odborných časopisech, monografiích a 

prezentována na konferencích, případně budou využita při další výzkumné práci na UK 

FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána. 

V případě použití fotografií v BP a případných publikacích bude anonymizace osob na 

videozáznamu provedena začerněním/rozmazáním obličejů či částí těla a znaků, které by 

mohly vést k identifikaci jedince. Záznam budu nahrávat já – Marek Joska a sledovat jej 

budu s vedoucí práce Mgr. Petrou Pravečkovou, Ph.D. Videozáznam nebude zveřejněn a 

bude uchováván na externím disku do té doby, než budou data vyhodnocena, poté bude 

záznam smazán.  

Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. 

S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v bakalářské práci 

nebo na e-mail adrese: joskamarek@centrum.cz 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine
http://www.slg.cz/umluva-o-lidskych-pravech-a-biomedicine


 

V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita. 
 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Marek Joska.    

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: Marek Joska.               

Podpis:........................  
 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí 

ve výše uvedeném projektu, že jsem měl(a) možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny 

relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem 

dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast 

ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolat bez represí, a to písemně Etické komisi 

UK FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu. 
 

Místo, datum .................... 

Jméno a příjmení účastníka  ................................................  Podpis: .................................... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Příloha č. 2 
Povolení etické komise 

 

 

 



 

Příloha č. 3 
Hrubá data 

 

  nákrok došlap švih kontakt délka 1 délka 2 

Stativ s s s s m m 

Proband 1 0:00 0,46 0,42 0,63 0,65 0,72 

Proband 1 0:00 0,42 0,41 0,61 0,66 0,72 

Proband 1 0:00 0,43 0,43 0,61 0,67 0,65 

Proband 1 0:00 0,41 0,385 0,58 0,66 0,7 

Proband 1 0:00 0,375 0,35 0,52 0,7 0,68 

Proband 9 0:00 0,48 0,475 0,635 0,54 0,86 

Proband 9 0:00 0,45 0,44 0,61 0,49 0,87 

Proband 9 0:00 0,395 0,39 0,55 0,52 0,88 

Proband 9 0:00 0,415 0,405 0,575 0,51 0,88 

Proband 9 0:00 0,435 0,42 0,6 0,54 0,86 

Proband 6 0:00 0,405 0,375 0,535 0,72 0,87 

Proband 6 0:00 0,43 0,39 0,565 0,68 0,85 

Proband 6 0:00 0,39 0,34 0,515 0,74 0,87 

Proband 6 0:00 0,465 0,435 0,6 0,64 0,79 

Proband 6 0:00 0,415 0,36 0,535 0,72 0,9 

Proband 10 0:00 0,445 0,425 0,66 0,72 0,83 

Proband 10 0:00 0,465 0,48 0,73 0,67 0,8 

Proband 10 0:00 0,465 0,49 0,725 0,74 0,86 

Proband 10 0:00 0,47 0,445 0,71 0,69 0,83 

Proband 10 0:00 0,405 0,425 0,63 0,72 0,86 

Proband 5 0:00 0,89 0,83 1,025 0,75 0,91 

Proband 5 0:00 0,87 0,8 0,98 0,75 0,92 

Proband 5 0:00 0,8 0,79 0,965 0,72 0,94 

Proband 5 0:00 0,815 0,76 0,94 0,7 0,9 

Proband 5 0:00 0,82 0,765 0,905 0,7 0,9 

Proband 8 0:00 0,805 0,75 0,925 0,6 1,05 

Proband 8 0:00 0,645 0,595 0,765 0,6 1,05 

Proband 8 0:00 0,755 0,72 0,905 0,59 1,01 

Proband 8 0:00 0,76 0,7 0,885 0,58 0,96 

Proband 8 0:00 0,62 0,56 0,74 0,54 1,02 

Proband 4 0:00 0,57 0,475 0,735 0,78 0,93 

Proband 4 0:00 0,555 0,465 0,685 0,71 1,01 

Proband 4 0:00 0,59 0,515 0,735 0,73 1,02 

Proband 4 0:00 0,58 0,48 0,695 0,73 0,99 

Proband 4 0:00 0,695 0,61 0,85 0,69 0,98 

Proband 3 0:00 0,375 0,36 0,52 0,87 1,01 

Proband 3 0:00 0,365 0,38 0,515 0,85 0,98 

Proband 3 0:00 0,38 0,39 0,515 0,79 0,96 

Proband 3 0:00 0,375 0,4 0,54 0,89 1,01 



 

Proband 3 0:00 0,385 0,4 0,525 0,81 0,95 

Proband 2 0:00 0,585 0,54 0,73 0,62 0,86 

Proband 2 0:00 0,58 0,53 0,72 0,67 0,93 

Proband 2 0:00 0,545 0,51 0,675 0,65 0,85 

Proband 2 0:00 0,53 0,495 0,7 0,7 0,91 

Proband 2 0:00 0,635 0,605 0,81 0,66 0,89 

Proband 7 0:00 0,645 0,58 0,75 0,79 1,01 

Proband 7 0:00 0,61 0,56 0,735 0,73 0,95 

Proband 7 0:00 0,565 0,53 0,68 0,72 0,99 

Proband 7 0:00 0,585 0,54 0,69 0,74 0,99 

Proband 7 0:00 0,62 0,56 0,73 0,73 0,92 

 

 
 

  nákrok došlap švih kontakt délka 1 délka 2 

Kolmý toss s s s s m m 

Proband 1 0,045 0,365 0,435 0,58 0,7 0,73 

Proband 1 0,065 0,385 0,41 0,585 0,71 0,72 

Proband 1 0,095 0,46 0,49 0,645 0,69 0,72 

Proband 1 0,08 0,435 0,48 0,635 0,71 0,74 

Proband 1 0,2 0,48 0,51 0,67 0,71 0,82 

Proband 9 0,02 0,515 0,49 0,645 0,6 0,9 

Proband 9 0,06 0,475 0,5 0,655 0,55 0,86 

Proband 9 0,075 0,465 0,49 0,645 0,53 0,87 

Proband 9 0,09 0,51 0,495 0,655 0,56 0,95 

Proband 9 0,085 0,5 0,51 0,66 0,52 0,93 

Proband 6 0 0,345 0,42 0,58 0,7 0,88 

Proband 6 0,025 0,38 0,47 0,64 0,75 0,9 

Proband 6 0,02 0,36 0,46 0,64 0,74 0,85 

Proband 6 0,015 0,425 0,385 0,575 0,72 0,8 

Proband 6 0,05 0,355 0,42 0,635 0,69 0,87 

Proband 10 0,08 0,42 0,47 0,645 0,71 0.98 

Proband 10 0,075 0,46 0,485 0,655 0,73 0,99 

Proband 10 0,12 0,415 0,475 0,645 0,77 0,92 

Proband 10 0,8 0,43 0,465 0,64 0,82 0,98 

Proband 10 0,04 0,4 0,45 0,605 0,85 0,91 

Proband 5 -0,01 0,45 0,48 0,615 0,68 0,85 

Proband 5 -0,08 0,455 0,48 0,635 0,69 0,79 

Proband 5 -0,05 0,47 0,465 0,635 0,72 0,86 

Proband 5 -0,01 0,445 0,45 0,61 0,74 0,82 

Proband 5 0,005 0,47 0,465 0,62 0,68 0,81 

Proband 8 0,11 0,48 0,505 0,665 0,63 0,89 

Proband 8 0,06 0,49 0,505 0,65 0,65 0,95 

Proband 8 0,07 0,5 0,49 0,645 0,57 0,94 



 

Proband 8 0,04 0,505 0,51 0,68 0,59 0,94 

Proband 8 0,04 0,475 0,505 0,685 0,59 0,91 

Proband 4 -0,345 0,33 0,35 0,54 0,63 0,99 

Proband 4 -0,28 0,245 0,285 0,49 0,66 0,96 

Proband 4 -0,26 0,24 0,31 0,545 0,67 0,99 

Proband 4 -0,175 0,39 0,41 0,59 0,66 0,95 

Proband 4 -0,255 0,245 0,23 0,405 0,73 0,97 

Proband 3 -0,07 0,28 0,295 0,44 0,76 0,91 

Proband 3 -0,05 0,325 0,35 0,485 0,75 0,91 

Proband 3 0,005 0,365 0,405 0,535 0,74 0,94 

Proband 3 -0,01 0,305 0,33 0,465 0,78 0,096 

Proband 3 0,05 0,345 0,37 0,505 0,76 0,93 

Proband 2 -0,07 0,36 0,39 0,57 0,67 0,89 

Proband 2 -0,08 0,38 0,41 0,575 0,067 0,85 

Proband 2 -0,13 0,385 0,41 0,595 0,65 0,91 

Proband 2 -0,12 0,39 0,395 0,56 0,67 0,84 

Proband 2 -0,265 0,3 0,35 0,52 0,65 0,97 

Proband 7 -0,33 0,27 0,275 0,46 0,68 0,92 

Proband 7 -0,235 0,3 0,31 0,475 0,67 0,9 

Proband 7 -0,22 0,295 0,26 0,42 0,69 0,88 

Proband 7 -0,125 0,29 0,28 0,435 0,67 0,87 

Proband 7 -0,135 0,315 0,295 0,44 0,69 0,89 

 

 

  nákrok došlap švih kontakt délka 1 délka 2 

Šikmý toss s s s s m m 

Proband 1 0,06 0,43 0,455 0,67 0,68 0,73 

Proband 1 0,03 0,33 0,535 0,705 0,67 0,67 

Proband 1 0 0,385 0,525 0,705 0,62 0,6 

Proband 1 0,05 0,36 0,48 0,665 0,66 0,63 

Proband 1 0,06 0,4 0,53 0,725 0,63 0,66 

Proband 9 0,005 0,425 0,45 0,595 0,54 1,02 

Proband 9 -0,03 0,415 0,455 0,615 0.51 0,92 

Proband 9 -0,065 0,41 0,45 0,615 0,51 1 

Proband 9 -0,035 0,445 0,475 0,64 0,57 1,01 

Proband 9 -0,05 0.450 0,47 0,62 0,55 0,98 

Proband 6 -0,04 0,47 0,465 0,665 0,68 0,92 

Proband 6 -0,21 0,39 0,49 0,66 0,7 0,91 

Proband 6 -0,22 0,39 0,485 0,695 0,71 0,085 

Proband 6 -0,175 0,43 0,5 0,675 0,76 0,87 

Proband 6 -0,165 0,49 0,55 0,72 0,74 0,86 

Proband 10 0,05 0,425 0,445 0,65 0,69 0,81 

Proband 10 0,02 0,37 0,41 0,6 0,7 0,84 

Proband 10 0,025 0,49 0,5 0,69 0,78 0,85 



 

Proband 10 0,045 0,49 0,485 0,66 0,76 0,83 

Proband 10 0,035 0,495 0,505 0,72 0,74 0,79 

Proband 5 -0,105 0,44 0,46 0,635 0,67 0,86 

Proband 5 -0,07 0,455 0,475 0,635 0,78 0,92 

Proband 5 -0,04 0,515 0,49 0,675 0,71 0,9 

Proband 5 0,005 0,495 0,48 0,65 0,71 0,84 

Proband 5 -0,085 0,48 0,465 0,635 0,74 0,8 

Proband 8 -0,09 0,465 0,455 0,64 0,56 0,98 

Proband 8 -0,115 0,47 0,47 0,66 0,49 1,01 

Proband 8 -0,07 0,5 0,515 0,675 0,51 1,05 

Proband 8 -0,065 0,51 0,51 0,695 0,58 1,08 

Proband 8 0 0,47 0,455 0,635 0,64 0,96 

Proband 4 -0,11 0,48 0,515 0,695 0,63 0,96 

Proband 4 -0,1 0,47 0,5 0,7 0,61 0,95 

Proband 4 -0,035 0,52 0,54 0,625 0.66 1,16 

Proband 4 -0,07 0,44 0,48 0,685 0,59 1,04 

Proband 4 -0,085 0,445 0,47 0,635 0,63 1,112 

Proband 3 0,105 0,51 0,515 0,66 0,79 1,05 

Proband 3 0,085 0,48 0,49 0,635 0,75 1,08 

Proband 3 0,115 0,495 0,52 0,66 0,76 1 

Proband 3 0,12 0,51 0,53 0,675 0,79 1,08 

Proband 3 0,045 0,45 0,535 0,665 0,75 1 

Proband 2 -0,1 0,044 0,49 0,68 0,62 0,83 

Proband 2 -0,09 0,435 0,475 0,635 0,63 0,84 

Proband 2 -0,07 0,46 0,47 0,645 0,65 0,89 

Proband 2 -0,085 0,455 0,46 0,65 0,67 0,88 

Proband 2 -0,08 0,5 0,475 0,695 0,66 0,95 

Proband 7 0,065 0,56 0,535 0,695 0,67 1 

Proband 7 0,05 0,53 0,555 0,735 0,73 1,04 

Proband 7 0,115 0,61 0,58 0,735 0,71 1 

Proband 7 0,06 0,52 0,49 0,655 0,73 1,01 

Proband 7 0,07 0,55 0,525 0,7 0,67 0,093 

 

 

  nákrok došlap švih kontakt délka 1 délka 2 

Živý nadhoz s s s s m m 

Proband 1 -0,05 0,27 0,305 0,48 0.64 0,74 

Proband 1 -0,055 0,3 0,315 0,48 0,76 0,81 

Proband 1 -0,06 0,265 0,3 0,475 0,65 0,74 

Proband 1 -0,03 0,27 0,29 0,47 0,68 0,75 

Proband 1 -0,1 0,26 0,31 0,46 0,68 0,75 

Proband 9 -0,1 0,031 0,29 0,445 0,55 0,95 

Proband 9 -0,115 0,335 0,3 0,465 0,55 0,111 

Proband 9 -0,055 0,295 0,28 0,425 0,57 0,99 



 

Proband 9 -0,8 0,295 0,275 0,44 0,56 1,03 

Proband 9 -0,09 0,28 0,27 0,435 0,57 1,05 

Proband 6 -0,165 0,3 0,305 0,475 0,72 0,87 

Proband 6 -0,09 0,28 0,295 0,46 0,71 0,88 

Proband 6 -0,08 0,0295 0,28 0,445 0,68 0,87 

Proband 6 -0,04 0,27 0,285 0,465 0,69 0,89 

Proband 6 -0,055 0,275 0,285 0,46 0,67 0,87 

Proband 10 -0,085 0,285 0,33 0,47 0,74 1,02 

Proband 10 -0,11 0,27 0,345 0,465 0,78 1,03 

Proband 10 -0,12 0,275 0,295 0,445 0,77 1,04 

Proband 10 -0,185 0,26 0,3 0,435 0,8 1,05 

Proband 10 -0,19 0,26 0,3 0,44 0,78 1,04 

Proband 5 -110 0,35 0,325 0,465 0,8 0,93 

Proband 5 -0,04 0,32 0,32 0,48 0,86 1 

Proband 5 -0,055 0,33 0,325 0,455 0,86 0,94 

Proband 5 -0,65 0,32 0,35 0,48 0,82 0,92 

Proband 5 -0,6 0,335 0,34 0,475 0,85 0,94 

Proband 8 -0,105 0,305 0,275 0,46 0,67 0,96 

Proband 8 -0,08 0,32 0,3 0,45 0,65 0,99 

Proband 8 -0,09 0,325 0,31 0,485 0,61 0,95 

Proband 8 -0,065 0,315 0,315 0,455 0,65 0,93 

Proband 8 -0,135 0,31 0,305 0,475 0,57 0,94 

Proband 4 -0,265 0,215 0,21 0,375 0,63 1,12 

Proband 4 -0,285 0,245 0,215 0,4 0,68 1,17 

Proband 4 -0,255 0,22 0,21 0,04 0,063 1,18 

Proband 4 -0,21 0,24 0,24 0,39 0,68 1,24 

Proband 4 -0,2 0,23 0,215 0,395 0,064 1,119 

Proband 3 -0,06 0,295 0,265 0,4 0,79 0,94 

Proband 3 -0,11 0,275 0,25 0,38 0,81 0,99 

Proband 3 -0,08 0,25 0,26 0,39 0,081 1,02 

Proband 3 -0,15 0,225 0,22 0,36 0,77 1,03 

Proband 3 -0,105 0,275 0,255 0,39 0,8 1 

Proband 2 -0,18 0,22 0,235 0,405 0,85 1,08 

Proband 2 -0,245 0,205 0,19 0,365 0,83 1,04 

Proband 2 -0,026 0,2 0,195 0,355 0,73 1,07 

Proband 2 -0,3 0,225 0,21 0,38 0,74 1,07 

Proband 2 -0,295 0,215 0,21 0,38 0,68 1 

Proband 7 -0,15 0,3 0,255 0,41 0,75 0,98 

Proband 7 -0,185 0,285 0,26 0,41 0,75 0,94 

Proband 7 -0,22 0,28 0,27 0,415 0,74 0,97 

Proband 7 -0,21 0,295 0,265 0,4 0,74 1 

Proband 7 -0,145 0,31 0,31 0,435 0,73 0,93 

 

 


