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ABSTRAKT 

 

Název bakalářské práce:      

  Diagnostika úrovně reakční schopnosti zápasníků v thajském boxu  

 

Cíl práce:  

  Hlavním cílem této bakalářské práce je diagnostika úrovně reakční 

schopnosti zápasníků v thajském boxu, kteří se věnují tomuto bojovému 

sportu několik let na profesionální úrovni. Dílčím cílem bakalářské práce je 

zjistit souvislost diagnostikované reakční doby s úspěšností zápasníka za 

poslední tři roky. 

 

Metody:    

   Jedná se o kvantitativní výzkum, kdy pro získání výsledků byl použit 

Vienna test systém - determinační test (krátká forma s adaptivním zadáním 

podnětů), který je určený pro diagnostiku reakční schopnosti. V našem 

případě je zkoumána výběrová reakční schopnost. Dále jsou porovnány 

výsledky reakční schopnosti se zápasnickou úspěšností. Souvislost mezi 

reakční dobou a koeficientem úspěšnosti je vypočítána pomocí korelačního 

koeficientu. 

      

Výsledky:   

   Bylo zjištěno, že u profesionálních zápasníků thajského boxu na základě 

měření, které bylo prováděno pomocí Vienna test systému, byla 

diagnostikována úroveň reakční schopnosti v hlavní proměnné jako lepší 

průměr ve srovnání s běžnou oblastní průměru standardní škály. Vedlejší 

proměnné vyšly jako slabší průměr, až podprůměr. Dále bylo zjištěno, že 

nejvíce chyb zápasníci dělají na akustické podněty. V poslední řadě se 

vyvrátila hypotézu, která tvrdí, že zápasníci s lepší zápasnickou bilancí 

budou mít také lepší reakční dobu. 

 

Klíčová slova:  

 Reakční schopnost, reakční čas, rychlost, thajský box, Vienna test, 

výběrová reakce  



 

 

ABSTRACT 

 

Tittle:      

  Diagnosis of reaction level of fighters  in Thai boxing 

 

Objectives:   

  The main aim of this bachelor thesis is to diagnose the level of reaction 

ability of fighters in Thai boxing, who have been engaged in this combat 

sport for several years on a professional level. Partial aim of this bachelor 

thesis is to find out the connection of the diagnosed reaction time with the 

success of the fighters in the last three years.  

 

Methods:    

   In the quantitative research where the Vienna test system- determination 

test (short form with adaptive input of stimuli) was used for obtaining 

results. In our case, we investigate selective reaction ability. We compare 

results of reaction ability with fighting success. The correlation between the 

reaction time and the success factor is calculated using the correlation 

coefficient. 

      

Results:    

   Based on measurements, made by using the Vienna test system, we found 

out, that professional Thai boxing fighters, were diagnosed as having a 

response rate in the main variable as a better average compared to the 

standard area average of the standard scale. Minor variables came out as a 

weaker average to below average. We also found, that the most mistakes 

wrestlers make on acoustic stimuli. Lastly, we disproved the hypothesis that 

the wrestlers with a better wrestling balance will also have a better reaction 

time. 

 

Key words:   

Reaction ability, Reaction time, Speed, Thai boxing, Vienna test, 

Selective reaction 
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ÚVOD 
 

 Při výběru tématu pro tuto bakalářskou práci jsem se byl poradit na katedře 

technických a úpolových sportů a souvislost s thajským boxem byla jasnou volbou. 

Tomuto sportu se věnuji aktivně již několik let a je velkou součástí mého života. Na 

sociálních sítích a na různých internetových portálech můžeme sledovat zápasnickou 

přípravu těch nejlepší zápasníků na světě. Často se tam objevují různé netradiční 

tréninky pro rozvoj reakční schopnosti a tak mě zajímalo, jakou úroveň mají naši 

nejlepší zápasníci. Po konzultaci jsme vybrali diagnostiku reakční schopnosti u 

profesionálních zápasníků thajského boxu a následné porovnání výsledků s jejich 

zápasnickou historií. Pro testování jsem vybral deset zápasníků, kteří patří mezi 

nejznámější u nás, a pro aktuálnější výsledky práce budu pracovat se zápasnickou 

historií pouze za poslední tři roky.  

Cílem této bakalářské práce je diagnostika reakční schopnosti u zápasníků za 

pomoci Vienna test systému, kde pracuji s determinačním testem – krátkou formou 

s adaptivním zadáním podnětů (akustické a vizuální). Dále pracuji se zápasnickou 

bilancí, kterou mi každý zápasník sdělí na předem připravený formulář. Po získání 

výsledků z testování a zápasnické bilance, můžeme tyto dvě složky porovnat.  

V první části práce, která je čistě teoretická, přibližuji základní informace o 

bojových sportech a přímo o thajským boxu. Dále konkrétně rozepisuji celkovou 

strukturu sportovního výkonu v thajském boxu, kde najdeme somatické, kondiční, 

technické, taktické a psychické faktory. Nás nejvíce zajímají faktory kondiční, jelikož 

v této složce najdeme jednotlivé schopnosti. Reakční schopnost je součástí rychlostní 

schopnosti, a proto jí budu věnovat nejvíce pozornosti. 

Druhá část práce je praktická, kde půjde o zpracování zjištěných údajů. Jak již 

výše uvádím, pro práci používám determinační test s adaptivní formou testu ve Vienna 

test systému. V tomto testu probandi musí v časovém úseku co nejrychleji reagovat na 

různé podněty (vizuální a sluchové). Při závěru práce se budu zabývat výsledky a 

zpracováním dat a závěrečným porovnáním se zápasnickou bilancí.        
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 BOJOVÉ SPORTY 

1.1.1 Charakteristika 

Pavelka a Stich (2012) charakterizují bojové umění jako vše, co se dotýká 

vedení války či způsobu boje. Především tedy pohybové systémy, které se vyvinuly ze 

starých způsobů boje. V minulosti se boji nedalo vyhnout a boj byl nedílnou součástí 

evoluce (např. lov pro získání potravy, nebo ubránit své území, apod.). Kvůli existenci 

společenských rozdílů bít znamenalo být. Být válečníkem bylo lepší společenské 

postavení, které bylo nad běžnou populací, válečník byl hrdina. V pozdějších dobách, 

kdy už boj tváří v tvář nebyl nevyhnutelný, se bojová umění postupem začaly provádět 

jako součást životní cesty, stala se z nich součást sportu, měla význam sebeobrany, nebo 

se udržovala kvůli zachování tradice a kulturního dědictví. 

 

1.2 THAJSKÝ BOX 

1.2.1 Charakteristika 

 

 Thajský box, neboli muay-thai je plně kontaktní, bojový sport, který se často 

také nazývá jako bojový sport osmi končetin. Jedná se paže včetně loktů a nohy včetně 

kolen. Zápas se odehrává v ringu mezi šestnácti provazy ve stoje, kde zápasník může 

využít kombinace zmíněných končetin. K tomuto sportu patří několik neodlučitelných 

tradic, které je uctivé dodržovat. Mezi tyto tradice patří rituální tanec wai-kru, kterým 

dáváme najevo respekt a poděkování svému trenérovi a žádáme boha o sílu a ochranu 

do zápasu. Zároveň tímto rituálem vyjadřujeme i respekt soupeři. K tradicím patří i 

nastupování v tzn. mongolu, který by nám měl přinést štěstí do boje. A stejný význam 

mají i ručně upletené „panungy“, jedná se o spletené provázky, které jsou uvázány na 

paži bojovníka. 

 

 Před začátkem každého zápasu by měl zápasník provést tradiční rituál s názvem 

vai-kru (tzn. vyhánění strachu ze srdce). Hlavním cílem tohoto rituálu je bojovníka 

připravit na zápas, a aby se plně soustředil na nadcházející souboj s protivníkem. Po 

ukončení rituálu oba zápasníci zamíří do svého rohu, které jsou na protilehlé straně 

ringu. V rohu dostávají poslední pokyny od trenérů před zápasem. Samotný zápas je pak 
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rozložen, pokud neskončí před limitem, na pět kol po třech minutách s přestávkami o 

délce jedné minuty a dvaceti sekund (Pavelka a Stich, 2012). 

 

 Časové rozmezí zápasu se v součastné době může lišit podle výkonnostních 

kategorií. Běžné zápasy trvají obvykle tři kola po třech minutách, amatérské zápasy tři 

kola po dvou minutách a titulové zápasy z pravidla pět kol po třech minutách. 

 

1.2.2 Historie Thajského boxu 

 

Vývoj tohoto bojového umění není zcela jednoznačný a máme několik pohledů 

na jeho vznik.  

První pohled o vzniku podle Draegera a Smitha (1995) je takový, že svět zná 

thajský box z článku cestovatelů a turistů. Umění thajského boxu se údajně datuje od 

roku 1560, kdy byl siamský král Naresuen zajat Barmánci a pak dostal šanci osvobodit 

se. Tato šance znamenala porazit barmského šampiona, následníka trůnu, což se mu 

podařilo a od té doby se stal box thajským národním sportem. Tento příběh nemusí být 

zcela přesný, ale zdá se, že pravdivé jádro má, protože se box stal národním sportem 

dvě století před barmským spálením knih v r. 1767. Původ je pravděpodobně ještě starší 

a zdá se, že se podobně jako barmský box, se odvozuje od čínského boxu doplněného 

některými indickými vlivy. 

 

Druhý pohled podle Rebace (1994) tvrdí, že historie thajského boxu je spojena 

se stěhováním kmene Thai, což v překladu znamená „svobodní“, ve 12. a 13. století 

našeho letopočtu z provincií Jiangxi, Sinchan a Hubei v jižní Číně na dnešní území 

Thajska. Stěhování národu nabralo na intenzitě ve 13. Století kvůli útlaku mongolských 

tlup přicházejících ze severu. Některé prameny proto tvrdí, že původ thajského boxu má 

kořeny v čínském boxu (kung-fu), později však zaznamenal velké změny. Existují také 

názory, že thajský box vznikl během neustálých bojů kmenů Thajců se sousedícími 

Barmánci, Khméry a Vietnamci, což asi můžeme přijmout jako nejpravděpodobnější 

domněnku, protože potřeba válečného umění byla v těchto pohnutých dobách thajských 

dějin zřejmě výrazná.  

V jedné staré thajské legendě se zmiňuje jméno bojovníka Nhai-Khon-Don, 

který byl vzat Barmánci do zajetí, ale poté si sám neozbrojen dokázal vybojovat 
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svobodu vítězstvím nad 12 barmskými bojovníky s meči. Na jeho počest se každý rok 

koná turnaj v thajském boxu.  

Nejstarší historický dokument, který se zmiňuje o muay-thai, neboli thajský box, 

pochází z roku 1560 a líčí souboj mezi thajským princem Neresuonem a barmským 

následníkem trůnu. Tento dokument odpovídá tvrzení od Draegara a Smitha (1995). 

Zápas prý trval několik hodin a nakonec skončil smrtí barmského bojovníka, takže 

Barmánci po ztrátě svého vůdce ustoupili od svého plánu zaútočit na Thajsko. 

 

„Za vlády „krále tygra“ si začali bojovníci obvazovat ruce a předloktí pásky 

z koňské žíně. Mělo to dvojí důvod – chránit bojovníka a zároveň způsobit větší 

poranění protivníkovi. Později se začalo užívat konopných provazů a naškrobených 

bavlněných pásků. Pro speciální zápasy a se souhlasem obou bojovníků se smíchalo 

roztříštěné sklo s lepidlem a namazalo se na provazy na rukách. Změny, které tento 

sport prodělal v posledních desetiletích, již byly především technického charakteru. 

Například bojovníci vždy nosili nějaký druh suspensoru, kterým si chránili slabiny, 

protože kop do těchto míst byl až do 30. let 20. století naprosto legální. Zpočátku se 

bojovníci chránili kůrou ze stromu či mořskou lasturou, kterou si přivazovali na tělo. 

Později se začal používat malý trojúhelníkový polštářek, modrý nebo červený, aby se 

zase bojovníci vrátili k původní ideji lastury. 

Ve 30. letech minulého století proběhly veliké změny. Modifikovala se pravidla; 

nesmělo se už používat konopných provazů a místo nich se mělo bojovat s koženými 

rukavicemi. Nemalý vliv na tuto změnu měla i rostoucí obliba západního způsobu boxu. 

Dále se vytvořily hmotnostní kategorie, které jsou také založeny na mezinárodním 

způsobu dělení do kategorií. Tyto a jiné změny (zavedení 5 kol na zápas) způsobilo, že 

někteří bojovníci opustili tento sport.  

Thajský box se během let hodně změnil, avšak i přes tyto změny, thajský box 

neztratil nic ze své exotičnosti a mystiky.“ (Pavelka a Stich, 2012) 
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1.2.3 Struktura sportovního výkonu v thajském boxu 

 

Sportovní výkon je vyžadován ve všech sportovních odvětvích a není pouze cílem, 

ale také výsledkem celé přípravy sportovce. Zároveň to je finální výsledek jeho 

činnosti, který je integrálním projevem vnitřních předpokladů sportovce a zároveň je 

ovlivněn také působením vnějších činitelů (Kutáč, 2013). 

„Sportovní výkon je jednou z hlavních kategorií (základních pojmů) sportu a 

sportovního tréninku. K němu se soustřeďuje pozornost sportovců, trenéru a dalších 

odborníků. Pro tréninku, v němž se výkon především buduje, má jeho hlubší poznání 

zásadní význam“ (Dovalil a kolektiv, 2012, s. 11). 

Typ úpolových individuálních výkonů, kam zajisté patří i thajský box, je 

charakteristický tím, že úkol řešený v těchto výkonech spočívá v překonávání soupeře 

fyzickou, technickou a taktickou převahou. Počet pohybových dovedností je velký a 

jejich struktura je převážně složitá, navíc jde především o tvůrčí kombinace struktury, a 

proto je jejich variabilita velká. Typické je tedy taktické myšlení v závislosti na 

anticipaci záměrů soupeře (Choutka, 1972). 

Dle Dovalila (2012) se sportovní výkon uskutečňuje prostřednictvím sportovní 

činnosti, tedy činnosti pohybové, která je zaměřené na dosažení maximálního výkonu. 

Tato činnost je v průběhu tréninku osvojována a zdokonalována jako sportovní 

dovednost, která se chápe jako tréninkem získaný komplex výkonových předpokladů 

sportovce řešit správně a účinně úkoly dané sportovní specializace. To se navenek 

projevuje účelnou koordinací pohybové činnosti, kterou vnitřně zajišťují odpovídající 

neurofyziologické mechanismy a energetický metabolismus. V množině proměnných, 

které výkon ovlivňují a vytvářejí, tvoří strukturu sportovního výkonu pět faktorů, které 

se vzájemně ovlivňují. Dovalil (2012) a Choutka (1972) uvádějí tyto faktory jako: 

 Faktory somatické, které zahrnují konstituční znaky jedince a vztahují se k 

příslušnému sportovnímu výkonu. Výška, váha, tělesný typ, délkové rozměry 

apod. 

 Faktory kondiční, což je soubor pohybových schopností. 

 Faktory techniky, které souvisejí se specifickými sportovními dovednostmi a 

jejich technickým provedením. 

 Faktory taktiky, „jako součást tvořivého jednání sportovce („činnostní 

myšlení“, paměť, vzorce jednání jako taktické řešení)“ (Dovalil, 2012, s. 17) 
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 Faktory psychické, které zahrnují kognitivní, emoční a motivační procesy. Ty 

jsou uplatňované v řízení a regulaci jednání a také vycházející z osobnosti 

sportovce.  

 

 

Obrázek 1 - Struktura sportovního výkonu (Dovalil, 2012) 
 

1.2.4 Faktory sportovního výkonu v thajském boxu 

 

Jednotlivé faktory se v thajském boxu od ostatních sportů neliší, pouze jejich 

obsah je odlišný. „Sportovní výkon je podmíněn určitým množstvím faktorů, které 

mají různé uspořádání, působí v různé intenzitě a ve svém souhrnu vyúsťují ve vyšší 

či nižší úroveň konečného výsledku. V tomto smyslu je sportovní výkon určitým více 

či méně (podle povahy výkonu) proměnlivým komplexem.“ (Choutka, 1976) 

 

 Somatické faktory 

o Tělesná výška a hmotnost těla 

o Délkové rozměry a poměry 
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o Složení těla 

o Tělesný typ 

 Kondiční faktory 

o Silové schopností 

o Vytrvalostní schopnosti 

o Koordinační schopnosti 

o Rychlostní schopnosti 

 Technické faktory 

 Taktické faktory 

 Psychické faktory 

1.2.5 Faktory somatické 

 

Somatické faktory jsou relativně stálé a do určité míry geneticky podmíněné 

činitele, které v řadě sportů hrají významnou roli. Tyto faktory se týkají podpůrného 

systému, tj. kostry, svalstva, vazů a šlach, a z velké části vytvářejí biomechanické 

podmínky konkrétních sportovních činností. Dílčími somatickými faktory mohou být 

délky tělesných segmentů (např. paží) a jejich vzájemné proporce. Tyto dílčí faktory 

mohou být výhodou v thajském boxu. Výška těla do značné míry souvisí s tělesnou 

hmotností a procentem tuku sportovců. Čím vyšší tělo, tím většinou znamená i vyšší 

hmotnost těla. Kvůli tomu některé sporty (např. vzpírání, zápas, box, judo a thajský 

box) zavádějí hmotnosti kategorie, které jsou pro každý sport individuální. Roli může 

hrát i rozložení tělesné hmoty podle segmentů (Dovalil a kol., 2012). 

  

Somatické faktory 

o Tělesná hmotnost a výška 

o Složení těla 

o Tělesný typ 

o Délkové rozměry 

Podle Dovalila (Dovalil a kol, 2012 s. 21) se obecně jako dobrý somatický 

předpoklad k motorickým výkonům jeví somatotyp ektomorfních mezomorfů 

s převažující mezomorfní komponentou a minimální endomorfií. Endomorfní 

mezomorfové vynikají obvykle v silových výkonech, vysoký stupeň izomorfie není 

naopak podmínkou pro výkony rychlostní a vytrvalostní. 
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Jak již bylo uvedeno, thajský box patří mezi sporty, které jsou rozdělené do 

jednotlivých hmotnostních kategorií. Vetší výška a s tím pravděpodobně i větší 

hmotnost by hrála zápasníkovy tzn. do karet. Právě proto uplatňujeme rozdělení do 

jednotlivých váhových kategorií a nemůžeme tady hovořit obecně o ideální výšce nebo 

váze zápasníka. U nás toto rozdělení má na starosti C.M.T.A. (Česká Muaythai 

Associace, z.s.), která se řídí nadřazenou organizací IFMA (International Federation of 

Muaythais Amateur). 

 

Rozdělení váhových kategorií: (Rules & Regulations IFMA, 2019) 

Muži    Ženy 

o 51kg   45kg 

o 54kg   48kg 

o 57kg   51kg 

o 60kg   54kg 

o 63,5kg   57kg 

o 67kg   60kg 

o 71kg   63,5kg 

o 75kg   67kg 

o 81kg   71kg 

o 86kg   75kg 

o 91kg   75kg+ 

o 91kg+ 

 

 

1.2.6 Faktory kondiční 

 

„Za kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti. 

V každé pohybové činnosti, která tvoří obsah sportovních výkonů, lze identifikovat 

projevy „síly“, „vytrvalosti“, „rychlosti“, aj., jejich poměr se podle pohybových úkolů 

liší. Předpokládá se, že jde o projevy pohybových schopností člověka, o nichž vypovídají 

určité charakteristiky pohybů (např. jejich trvání, rychlost, překonávaný odpor, složitost 

pohybu, přesnost provedení apod.).“ (Dovalil a kol. 2012, s. 22-23) 
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Podle Měkoty a Novosada (2005) kondiční schopnosti, též schopnosti kondičně-

energetické, jsou determinovány převážně faktory a procesy energetickými a řadí se 

sem schopnosti vytrvalostní, silové a zčásti i rychlostní.   

Rychlostní schopnost řadí spíše do skupiny „hybridních“ schopností, kondičně-

koordinační, protože žádný pohyb nemůže existovat bez podkladu strukturálního, 

energetického i řídícího, vyznačuje pojmenování jen typ schopnosti, rozložení 

dominujících akceptů (Szopa, 1995). 

„Cílem kondiční přípravy je rozvíjet pohybové schopnosti pro potřeby 

sportovního výkonu. Ve většině sportovních disciplín je výkon v soutěži velmi úzce spjat 

s rozvojem pohybových schopností. Kondiční příprava zajišťuje tento rozvoj ve dvou 

oblastech: 

1. Vytvoření široké pohybové základny, která slouží jako východisko pro 

2. rozvoj specifických pohybových schopností, které jsou zásadní pro danou 

specializaci. 

Ty zabezpečují v souladu s technicko-taktickými dovednostmi provedení 

sportovního výkonu na požadované úrovni.“ (Perič, 2010, s. 77) 

Rozdělení kondičních faktorů podle Dovalila (2012) 

 Silové schopnosti 

 Vytrvalostní schopnosti 

 Koordinační pohybové schopnosti 

 Rychlostní schopnosti 

 

1.2.7 Silové schopnosti 

 
Podle Periče (2010) jsou silové schopnosti definovány jako schopnost překonávat, 

nebo udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí. Svalová kontrakce znamená stah svalu. 

 

Komplex silových schopností, který zkráceně označujeme termínem „síla“, tvoří 

významnou část fyzické zdatnosti. Rozvoj této síly je vždy podstatnou součástí 
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kondičního tréninku, i když ve sportovní disciplíně převládá jiná motorická schopnost. 

Podstatu síly a zdůvodnění jejího členění i prostředků a metod rozvoje umožňují 

vysvětlit nové vědecké poznatky (Měkota a Novosad, 2005). 

„Přes nespornou bohatost poznatků neexistuje zcela shoda v pojetí, ani výkladu (i 

tréninku silových schopností. Vyplývá to z faktu, že ve sportu je třeba kromě klasických 

představ o síle jako mohutnosti svalového stahu (s ohledem na velikost odporu) brát 

v úvahu často také rychlost svalového stahu při působení na odpor a také trvání pohybu 

či počet opakování v čase. (Dovalil a kol. 2012, s. 26) Podle toho rozlišujeme několik 

silových schopností: 

 

 Síla absolutní (maximální)  

- nejvyšší možný odpor 

- v thajském boxu silové údery a kopy, kterými chceme atakovat soupeře. Využití 

najdeme i v přetlačování soupeře v klinči. 

 Síla rychlá a výbušná (explozivní) 

- Překonání nemaximálního odporu téměř maximální rychlostí 

- V thajském boxu rychlý úder, nebo celá kombinace v maximální rychlosti, kdy 

se snažíme například potrestat chybu soupeře (když dá ruce dolu, odkryje bradu 

apod.).  

 Síla vytrvalostní 

- Překonání nemaximálního odporu opakováním pohybu dlouhodoběji, udržení 

odporu dlouhodobě 

- V thajském boxu hraje roli během celého zápasu. Zápasník musí udržet silovou 

práci na určité úrovni, tak aby byl schopen pracovat během celého zápasu. 
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1.2.8 Vytrvalostní schopnosti 

 

 Zápas v thajském boxu je charakteristický na 3-5kol po třech minutách 

s krátkými intervaly odpočinku. V jednotlivých kolech nám pracuje tedy krátkodobá a 

střednědobá vytrvalost.  Celý zápas potom řadíme do oblasti dlouhodobé vytrvalosti, 

jelikož se přiblížíme skoro k 20minutám intenzivního výkonu. 

„Mnohé sportovní výkony se uskutečňují po delší dobu – od několika minut až po 

hodiny bz přerušení nebo s dílčími pauzami. V závislosti na požadovaném čase (době 

utkání, závodu, dílce tratě aj.) se mění intenzita činnosti, výkon je limitován únavou. 

Komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co 

nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase, tj. v podstatě odolávat únavě, se zjednodušeně 

označuje pojmem vytrvalost.“ (Dovalil a kol. 2012, s. 29) 

 

Druhy vytrvalosti dle Periče a Dovalila (2010) 

a) Podle účasti svalových skupin 

 Celková – zapojení více jak 2/3 svalstva 

 Lokální – zapojení méně než 1/3 svalstva 

b) Podle typu svalové kontrakce 

 Dynamická – v pohybu 

 Statická – bez pohybu  

c) Podle délky trvání 

 Dlouhodobá – délka 8-10min + 

 Střednědobá – délka 3-8min 

 Krátkodobá – délka 2-3min 

 Rychlostní – délka do 20s 

d) S ohledem na podíl energie uvolněné aerobně nebo anaerobně 

 Aerobní 

 Anaerobní 

e) Je-li vytrvalost spojena s rozvojem jiné pohybové schopnosti, mluvíme např. o 

silové vytrvalosti, rychlostní vytrvalosti 
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1.2.9 Koordinační schopnosti 

 

„Koordinační schopnosti (často nazývané také schopnosti obratnostní) zaujímají 

mezi ostatními pohybovými schopnostmi zvláštní místo. To vyplývá ze značně 

různorodých projevů a zejména z jejich postavení vzhledem k ostatním pohybovým 

schopnostem, jsou v pozici jakéhosi „mostu“ mezi nimi.“ (Perič, 2010, s. 116) 

 

 Prostorově orientační schopnost 

V thajském boxu do přípravy patří i vysoká úroveň schopnosti prostorové orientace. 

Během zápasu totiž dochází k neustálým změnám postavení zápasníků, kteří si snaží 

pořád držet orientaci v prostoru ringu (nejdéle držet střed ringu). 

 

 Rytmická schopnost 

Dochází k rytmickému udržování tempa během zápasu (provádění kombinací 

v určitém rytmu) Během přípravy do tréninkové jednotky pravidelně zařazujeme 

rytmická cvičení (Pravidelné kopy apod.) 

 

 Kinesteticko-diferenciační schopnost 

Schopnosti řídící pohyb v prostoru a čase. Různorodé koordinační pohybové 

schopnosti ovlivňující sportovní výkon zápasníka. 

 

 Reakční schopnost 

V thajském boxu je schopnost reakce typická pro rychlé reagování na určitý podnět 

od soupeře.  Například pokud přebíráme kombinaci, nebo pokud soupeř udělá optickou 

chybu. Samozřejmě musíme reagovat i na podněty akustické, které nám dává trenér 

v průběhu zápasu. 

Schopnost zahájit (účelný) pohyb na daný (jednoduchý nebo složitý) podnět v co 

nejkratším čase. Indikátorem je reakční doba. (Měkota a Novosad, 2005) 

 

 Rovnovážná schopnost 

Během zápasu využíváme, tzn. statickou a dynamickou rovnováhu. O statické 

rovnováze mluvíme při obraně, kdy potřebujeme pevný postoj bez změn polohy těla. 

Dynamickou schopnost využíváme naopak při útočné činnosti v zápase. Při kopech a 

úderech, kdy dochází naopak ke změnám polohy těla. 
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 Maximální souhra všech uvedených koordinačních schopností představuje 

východisko pro co nejefektivnější a maximální zvládnutí bojové techniky v zápase. 

1.2.10  Rychlostní schopnosti 

 
„Rychlostní schopnosti se podílejí na výsledném výkonu v mnoha sportovních 

disciplínách. Některé jsou na nich přímo závislé – sprinty v atletice, dráhové cyklistice 

apod. Velký vliv mají ve většině sportovních her, kde se často odehrávají sprinterské 

souboje o míč mezi dvěma soupeři, význam mají i ve skokanských a vrhačských 

disciplinách a v úpolových sportech.  

Jsou definovány jako schopnost vyvíjet činnost s maximální intenzitou. Chápeme 

je jako schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20s), a to bez odporu nebo 

jen s malým odporem (přibližně 20-25% maxima). Je charakteristická převážným 

zapojení ATP-CP zóny.“ (Perič, 2010, s. 93) 

Rychlost má velmi významnou úlohu ve výkonech, kde sportovec musí reagovat 

na vnější podněty, nejen psychickými projevy, ale i pohybem. Jedná se například o 

rohování, zápas, šerm, judo, thajský box a celkově téměř všechny úpolové sporty. 

Způsoby rychlostních projevů jsou velmi rozmanité (Choutka, 1972). Dále Choutka 

popisuje závislost rychlosti na jednotlivých faktorech. Vrozená funkční rychlost, která 

spočívá v rychlosti nervových procesů, na určitém stupni rozvoje síly funkčních 

svalových skupin, na koordinaci příslušných pohybových struktur, na rychlosti myšlení 

a na optimálním volním úsilí. Všechny tyto faktory mohou ovlivnit výsledky 

determinačního testu, který zkoumáme výběrovou reakční schopnost profesionálních 

zápasníků thajského boxu. 

Podle Hájka (2012) „je rychlost pohybu jako motorická schopnost 

v antropomotorice definována jako schopnost provést pohyb (komplex pohybů, 

pohybovou činnost) v co nejkratším časovém úseku. Jedná se o pohybovou činnost 

krátkodobého charakteru (do 20 s), která není příliš složitá a koordinačně náročná, 

nevyžaduje překonání většího odporu a je vykonávána ve vysoké intenzitě.“ Tato 

definice z velké části odpovídá požadavkům, které v následující praktické části jsou 

vyžadovány od testujících zápasníků. 

Podle Kováře (1989) je možné rozlišovat rychlostní schopnosti na: 

 „Reakční rychlostní schopnosti: 
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o při druhu podnětu: zrakového (vizuálního), zvukového (audiálního) či 

dotykového (taktilního) 

o při typu odpovědi: jednoduché či složité 

 Akční rychlostní schopnosti (realizační): 

o při jednorázovém provedení či při opakovaném provedení 

o jednoduchého pohybu či pohybu složitějšího 

o smíšené (komplexního charakteru) 

 silově rychlostní schopnosti 

 vytrvalostně rychlostní schopnosti 

 koordinačně rychlostní schopnosti“ (Kovář, 1989) 

 

Dělení podle Dovalila a kol. (2012) je trošku od Kováře (1989) rozličné. A to 

následovně: 

 Rychlost reakční 

o V thajském boxu se snažíme co nejrychleji reagovat na vzniklé situace 

během zápasu, kdy reakci zahajujeme na základě vzniklého podnětu od 

soupeře. Schopnost co nejrychleji reagovat. 

 Rychlost acyklická 

o Jednotlivé údery a kopy, kterými se snažíme zasáhnout soupeře 

o Schopnost nejvyšší rychlosti jednotlivých pohybů 

 Rychlost cyklická   

o Útočíme na soupeře opakovaně stejným úderem, kopem nebo stejnou 

kombinací 

o Schopnost daná vysokou frekvencí, která opakuje stejný pohyb 

 Rychlost komplexní 

o Schopnost, která je daná kombinací cyklických i acyklických pohybů 

včetně reakce 

o V thajském boxu reagujeme na vzniklou situaci od soupeře, a co 

nejrychleji reagujeme a vracíme celou kombinací úderů. 

 

Základní dělení podle Čelikovskýho a kol. (1990) odpovídá stejnému jako u Kováře 

(1989) 

 Reakční rychlostní schopnost 

 Akční (realizační) rychlostní schopnost. 
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1.3 RYCHLOST REAKCE 

Rychlost reakce je v následující praktické části jeden z nejdůležitější faktorů, jelikož 

všichni testující se snaží v co nejkratší době reagovat na jednotlivé podněty. 

„Pod pojmem rychlost reakce rozumíme schopnost v co nejkratším časovém úseku 

reagovat pohybem na určitý podnět. Její doba je dána od vzniku podnětu do zahájení 

pohybu (od startovního výstřelu do prvního pohnutí závodníka). Pohyb zahajujeme na 

základě vzniku podnětu. Ten můžu být dělen podle typu: taktilní (dotykový – např. při 

úpolových sportech), optický (vznik podnětu vidíme – střelba na skeet) nebo akustický 

(sluchový – startovní výstřel v atletice). Druhou možností dělení je počet podnětů a 

odpovědí na ně. Zde hovoříme o reakci jednoduché a složité výběrové.“ (Perič, 2010, s. 

97) 

Podle Měkoty a Novosada (2005) „je schopnost reakce psychofyzický výkonnostní 

předpoklad, který jedinci umožňuje na podráždění (znamení, signál) reagovat s určitou 

rychlostí.“ Podle druhu podnětu a zapojení analyzátoru obvykle reaguje sportovec na 

akustický, optický, taktilní a kinestetický signál. V tréninku je nezbytné rozlišit 

jednoduchou a výběrovou reakci. 

„Podněty (signály), na něž člověk reaguje, i podmínky, ve kterých se objeví, jsou 

velmi pestré. Obvykle přicházejí z vnějšku, často z pohybujících se objektů. Modality 

podnětů jsou také různé: vizuální, akustické, taktilní či kinestetické, stejně tak jako 

pohybové odpovědi: pohyb končetiny, hlavy, čelisti nebo přemístění celého těla.“ 

(Měkota a Novosad, 2005, s. 65). Vizuální a akustické podněty jsou součástí testování, 

které je podrobně rozepsáno v druhé části bakalářské práce 2 Praktická část. Zápasníci 

reagují na barevné (vizuální) podněty a na zvukové (akustické) podněty. Na každý 

podnět musí reagovat odpovídající odpovědí, proto se jedná o výběrovou, neboli 

složitou reakci, která je rozepsána hned v následující straně. 

„Rozvoj rychlosti reakce, zejména složité, je dosti obtížný a trvá delší dobu. 

V každém případě je specifický pro daný druh sportu a přenos není dosud prokázán. 

Základem rozvoje rychlosti složité reakce je praktické zdokonalování a zrychlování 

všech dílčích komponent, Značnou roli v něm hrají jednak metody analytického 

charakteru, rozvíjející každou z komponent, jednak celkové zkušenosti, které nesmírně 

zrychlují zejména rozhodující fází reakce. U vyspělých a zkušených sportovců dochází 

nejen ke zrychlení reakce, ale i k jejímu zkvalitnění. V určitých případech se tyto 

zkušenosti mění až v tzv. anticipaci, tj. reakci s předstihem. Mechanismus anticipace 
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spočívá v automatizaci procesů, tvořících výběrovou reakci na základě 

mnohonásobného opakování. 

Rychlost složité reakce je vážným činitelem v úpolových individuálních a kolektivních 

výkonech, neboť podstatnou měrou zvyšuje jejich úroveň. V takovém sportovním 

výkonu, jako např. šermu, tvoří jednu z jeho nejdůležitějších komponent.“ 

(Choutka, 1972, s. 58-59) 

 

Podle Periče a Dovalila (2010), Choutky (1972) a Hájka (2012) dělíme rychlost reakce 

podle typu odpovědi na dvě složky. Na jednoduchou a složitou. 

1. Reakce jednoduchá – spočívá v tom, že máme pouze jeden podnět, na který 

reagujeme pouze jednou odpovědí. 

„Na neměnný, přesně určený podnět (signál) následuje přesně stanovená 

neměnící se pohybová odpověď (plavecký či sprinterský start na výstřel). Doba 

jednoduché reakce je silně podmíněna geneticky, a proto její zlepšení pomocí 

tréninku je možné v poměrně malém rozsahu. V literatuře uváděné hodnoty doby 

jednoduché reakce se značně liší (Grosser, 1991). Potvrzují se rozdíly mezi delší 

dobou jednoduché reakce u nesportovců a kratší dobou u sportovců (0,25-0,10 

s).“ (Měkota a Novosad, 2005, s. 133) 

 

Nás bude zajímat především druhá varianta – složitá výběrová reakce, jelikož právě 

na tuto reakční schopnost testujeme naše probandy za pomoci testovacího systému 

Vienna test (VTS8), Determinační test, který testovací systém obsahuje, diagnostikuje 

schopnost rychle a přesně reagovat na různorodé podněty (vizuální, sluchové) pod 

časovým tlakem a v senzorické zátěži. 

 

2. Reakce složitá / výběrová – spočívá v tom, že máme více druhů podnětů, anebo 

více možností odpovědí na něj. V determinačním testu, kde testujeme zápasníky 

na výběrovou reakci, máme několik druhů podnětů a různé odpovědi. Objevují 

se barevné podněty na obrazovce, ke kterým je potřeba přiřadit správnou reakci 

(barevné tlačítko) na reakčním panelu, akustické podněty (vysoký a hluboký 

tón), které mají také rozdílné tlačítka a mohou se objevovat i bílé čtverce, na 

které se pro změnu odpovídá reakcí dolních končetin. 

„Nejjednodušší variantou tohoto druhu rychlosti reakce je jeden podnět a 

několik málo možností odpovědí na něj. Např. v zápasu. Zápasník má jen jeden 

podnět – moment útoku soupeře, možných reakcí je několik – zabránit útoku, 
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provést kontratechniku, reagovat pohybem (ústup), snažit se udržet postoj apod. 

Velmi složitou alternativou je několik podnětů, na které jsou různé odpovědi. 

Zde je doba reakce již výrazně delší (0,3-0,4 s). Příkladem je situace 2-0 (dva 

útočníci proti brankáři) ve sportovních hrách, kdy brankář musí reagovat na 

možnost několika podnětů (často jdoucích velmi rychle po sobě), jako jsou 

střelba, přihrávka, a na základě nich se teprve rozhodovat (chytat, přesunout se, 

udělat výpad apod.).“ (Perič, Dovalil 2010, s. 97) 

Měkota a Novosad (2005, s. 133) popisují výběrovou reakci „jako reakci 

na rozličné očekávané nebo nečekané podněty – signály (pohyb soupeře, let 

míče, změna vnějších podmínek apod.), na které sportovec reaguje některou ze 

zvládnutých a známých pohybových činností. Rozhodnutí pro výběr určité 

vhodné pohybové odpovědi na podnět je ovlivněno zásobou pohybových 

dovedností (sportovních a herních činností), které byly získány soustavným 

učením a tréninkem. 

Rozhodnutí o způsobu pohybové odpovědi a rychlost jejího provedení 

jsou úzce spojeny s anticipací. Sportovní výkony spojené s rychlostí výběrové 

reakce jsou ovlivněny individuálními zkušenostmi, které umožňují předvídat 

další průběh pohybových činností zaměřených k dosažení maximálního 

sportovního výkonu. Náležitý rozvoj anticipace sportovce umožňuje zvolit 

pohybovou činnost dle analýzy situace (situační anticipace) a vlastního 

rozhodnutí (anticipace pohybového jednání).“ 

 

„Anticipace – psychický proces, pomocí kterého je odhadován další průběh a 

konečný výsledek pohybu podle jeho zahájení a náznaků určité situace.“ 

(Měkota a Novosad, 2005, s. 134) 

 

Obrázek 2 - Členění rychlostní schopností (Novosad, 2002) 
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Časové ohraničení činnosti se váže na dobu mezi vydáním podnětu a skončením 

celého aktu. Začátek vlastní akce (započetí vlastního pohybu je zpožděn o tzv. reakční 

dobu (dobu latence), která udává trvání přenosu signálu od receptoru k efektoru. Tento 

časový interval slouží také obvykle jako kritérium pro posouzení a nepřímý odhad 

úrovně reakční rychlostní schopnosti (viz obr. 3). Definujeme ji jako schopnost 

odpovídat na daný podnět či zahájit pohyb v co nejkratším časovém úseku. V praxi se 

obvykle setkáváme s tím, že je hodnoceno trvání činnosti, ve kterém doba reakce 

představuje první, jen velmi krátký časový úsek, nicméně výsledky ukazují, že jde o 

specifickou dispozici – reakční rychlostní schopnost, která významně nesouvisí 

s následnou rychlostí vlastního pohybového projevu (s akční rychlostní schopností.) 

(Čelikovský a kol., 1990, s. 99)  

 

 

Obrázek 3 - Následnost reakční a akční (realizační) rychlostní schopnosti při celkovém hodnocení 

pohybového projevu (Čelikovský, 1990) 

 
 

1.3.1 Diagnostika reakce 

 

Testy reakční rychlostní schopnosti 

„Posuzování úrovně této schopnosti se děje na základě měření reakční doby (doby 

reakce, latence), tzn. časového intervalu, který uplyne mezi signálem k činnosti a jejím 

skutečným započetím. Přesné měření je možní jen ve standardních podmínkách pomocí 

přístroje, tzv. reaktometru.“ (Čelikovský, 1990, s. 103) 

„Použité reaktometry jsou obvykle konstruovány na principu měření velmi krátkých 

časových dějů (řádově několik milisekund) za pomoci elektrického chronoskopu (stopek) 

či elektrického pulsního čítače ovládaného spínacím zařízením. Podle zvoleného typu 

podnětu a požadované odpovědi (reakce) mohou pak být reaktometry různě složité. Od 

jednoduchých pro měření prosté reakce na jednoduchý podnět (např. stisk tlačítka 
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v okamžiku rozsvícení žárovky apod.) až po složité s naprogramovanou indikací různých 

signálů a výčtem různých výběrových odpovědí.“ (Čelikovský a kol., 1990, s. 103) 

Výsledky se vyjadřují v milisekundách a při testování složitých pohybových 

reakcí registrujeme také chyby (Měkota a Blahuš, 1983). V případě determinačního 

testu se registrují správné odpovědi, chyby, vynechané reakce a medián reakční doby 

v milisekundách. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

2.1 CÍL, ÚKOLY, HYPOTÉZY 

2.1.1 Cíl práce 

 

Cílem bakalářské práce je diagnostikovat aktuální úroveň reakční schopnosti 

zápasníků v thajském boxu a zjistit, zda má souvislost s jejich zápasnickou bilancí.  

V práci je testováno deset probandů, kteří patří mezi elitní zápasníky české scény 

thajského boxu, a díky sdělení zápasnické bilance od každého z nich, je možnost 

porovnat výsledek testování reakční schopnosti se sdělenou bilancí a dojít tak 

k výsledku, zda spolu tyto dvě složky souvisí.  

Kvůli omezenému počtu testujících, jde pouze o pilotní typ studie, jejímž cílem je 

ověření metodiky, proveditelnosti širšího výzkumu v terénu. 

 

2.1.2 Úkoly práce 

 

 Nastudování odborné literatury 

 Výběr probandů 

 Výběr metody testování ve Vienna test systému 

 Zácvik metody 

 Vytvoření stabilního zázemí pro testování 

 Provedení měření s probandy 

 Sdělení zápasnické bilance od probandů 

 Vyhodnocení a porovnání získaných dat 

 Zveřejnění všech získaných dat v bakalářské práci 

 

2.1.3 Výzkumné otázky a hypotézy 

 

 VO1: Jaká je úroveň reakční schopnosti profesionálních zápasníků thajského 

boxu? 

 VO2: Na kterých konkrétních požadovaných reakcí udělají probandi nejméně a 

nejvíce chyb?  
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 Hypotéza 1: Předpokládáme, že zápasníci s lepší zápasnickou bilancí budou mít 

také lepší medián reakční doby 

 

2.2 METODIKA VÝZKUMU 

Po schválení výzkumu etickou komisí na UK FTVS, která vydala informační 

souhlas pro testované probandy a po vytvoření stabilního zázemí pro testování, bylo 

skrze sociální sítě osloveno deset vybraných profesionálních zápasníků thajského boxu. 

Se všemi byl domluven termín testování, který se konal vždy na stejném místě 

v boxerské tělocvičně klubu Aplik Muay thai, Fitness R.A.P. factory, a to kvůli stejným 

podmínkám pro všechny testující. Jiné prostředí by mohlo ovlivnit výsledek testování. 

Při setkání byl všem řádně vysvětlen záměr výzkumu a následný průběh testování, který 

poté absolvovali. Všem probandům ještě před testováním byl předložený informační 

souhlas (viz příloha), který si důkladně přečetli a následně zcela dobrovolně podepsali. 

Krom tohoto souhlasu jim byl ještě předložený jeden předem připravený papír, na který 

sdělili svojí zápasnickou bilanci a také dobrovolně podepsali. Koeficient úspěšnosti, 

vytvořený ze zápasnické bilance, je porovnán s mediánem reakční doby a slouží k 

ověření pravdivost hypotézy 1. Dále podle vytvořených tabulek z měření jsou určené 

konkrétní reakce, na kterých probandi dělali nejvíce a nejméně chyb, čímž si odpovíme 

na VO2. 

 

 

 

 

2.2.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

 

Testováno bylo 10 profesionálních zápasníků thajského boxu, kteří patří mezi 

nejlepší zápasníky na české půdě. Věkové rozmezí probandů je od 18 do 33 let 

s průměrným věkem 25,5let. Kritérium pro výběr bylo aktivní působení v posledních 3 

letech, kdy jsme jejich zápasnickou bilanci zaznamenali. Všichni vybraní probandi mají 

zkušenost s thajským boxem minimálně 5 let a od roku 2017 měli alespoň 8 zápasů.  

 V níže uvedené tabulce 1 je zobrazený věk probandů a počet zápasů od roku 

2017 s rozepsanou zápasnickou bilancí (výhry / prohry), kterou sdělil každý jednotlivec 

písemně. 

 



29 

 

Proband věk (roky) počet zápasů výhry prohry 

1 28 8 4 4 

2 24 11 7 4 

3 20 16 13 3 

4 18 13 11 3 

5 33 22 14 8 

6 28 14 6 8 

7 27 16 10 6 

8 23 24 21 3 

9 26 22 15 7 

10 28 18 10 8 

Průměr 25,5 16,4 11,1 5,4 
Tabulka 1 - věk a počet zápasů zkoumaného vzorku 

 

2.2.2 Použité metody – Vienna test systém 

Vienna test systém (VTS), který byl založený rakouskou společností Schuhfried, 

která vznikla roku 1947, je univerzální systém pro zkoumání přístrojové 

psychodiagnostiky. Tato společnost se řadí mezi elitu v rámci psychologické 

diagnostiky a to jak v evropském, tak světovém měřítku. Centrála společnosti sídlí 

v rakouském Mödlingu.  

Systém je současně využívám na stovkách univerzit a výzkumných institucí po 

celém světě, využívají jej také nemocnice, armády, dopravní a letecké společnosti a 

další. V celém světě pro představu používá VTS 2 600 zdravotnických zařízeních 

(kliniky, nemocnice, rehabilitační centra), 1 350 pracovišť dopravní psychologie, 530 

univerzit, 250 leteckých center, 13 armádních institucí a mnoho dalších zařízeních. 

(Schuhfried, 2011). V České republice VTS využívá například Centrum dopravního 

výzkumu, Ústřední vojenská nemocnice, vysoké školy (ČVUT, FTVS, ČZÚ), úřady 

práce a mnohé další. (Wagnerová, 2011) 

Jak již bylo zmíněno, jedná se o přístrojovou psychodiagnostiku, která nabízí 

široké spektrum testů (více než 80 různých testových metod) a díky tomu pokryje 

prakticky každou oblast psychodiagnostiky, jako je např.  

 Klinická psychologie a neuropsychologie 



30 

 

 Psychologie práce, řízení lidských zdrojů 

 Sportovní psychologie 

 Pedagogická psychologie 

 Dopravní psychologie, silniční doprava 

 Letecká doprava 

VTS obsahuje velké množství různých testových metod, které se může rozčlenit na 

několik různých částí (Schuhfried, 2011):  

 Inteligenční testy 

 Speciální testy inteligence 

 Testy speciálních schopností 

 Osobnostní dotazníky 

 Speciální osobnostní testy 

 Objektivní testy osobnosti 

 Testy postojů a zájmů 

 Klinické testy  

 Programy umožňující vytvářet vlastní testy 

 Expertní testové situace. 

Jednotlivé testy se od sebe liší a mají různé podoby. Některé z nich při administraci 

využívají převedenou tradiční formu „tužka-papíř“ (např. Revenovy IQ testy, Stroopův 

test pozornosti, Eysenckovy osobnostní dotazníky). Dále v systému nalezneme testy, 

které nahrazují dříve používané jednoúčelové přístroje (např. Determinační test, či test 

reakčního času). (Wagnerová, 2011) Právě determinační test je využívaný při našem 

výzkumu bakalářské práce (viz kapitola 2.2.3 Determinační test).  

Nezbytnou součástí VTS je hardware, který byl poskytnutý na UK FTVS a bez 

kterého by systém nešel spustit. Dále jsou potřeba jednotlivá vstupní zařízení, která 

připojíme k počítači, na kterém máme spuštěný systém. Některé testy vyžadují užití 

právě zmíněných periferních vstupních zařízení a v našem případě pro determinační test 

se jedná o reakční panel (viz obrázek 4), nášlapné pedály (viz obrázek 5) a připojené 

sluchové zařízení do reakčního panelu, pro rozeznání zvukových podnětů.
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Obrázek 4 - reakční panel 

 

Reakční panel – klávesnice s pěti barevnými tlačítky, číselnými tlačítky od 0 do 9, dvě 

obdélníková tlačítka (šedé a černé) a dva joysticky. V determinačním testu se využívají 

pouze barevná a obdélníková tlačítka. 

 

 

Obrázek 5 - nášlapné pedály 

Nášlapné pedály – Slouží pro diagnostiku koordinace a motoriky nohou. L jako levý a R 

jako pravý pedál. Pedály mají pouze dvě polohy (pasivní a aktivní), které ovládáme 

přitlačením vlastní končetiny. 
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Před začátkem testu, musí dojít k zacvičovací fázi, kdy jsou podány instrukce 

probandovi, co bude v průběhu testu dělat. Po vysvětlení všech nezbytných, je možné 

přejít k tréninkové fázi, kde si testovaná osoba zkouší všechna připojená vstupní 

zařízení a snaží se správně reagovat na podněty na obrazovce. Po tréninkové fázi, kdy je 

testujícím probandům vše jasné, se přestupuje k samotnému testování. Na konci 

každého měření dostává testující ihned zpětnou vazbu, neboť program hned vygeneruje 

výsledek, který společně vyhodnotíme. Hodnoty, které nám v rámci testování vyjdou, 

lze porovnávat s celým výzkumným souborem nebo výzkumným vzorkem dle 

jednotlivých charakteristik. Výsledky pak lze srovnávat v T-skórech (T), Z-skórech (Z) 

a percentilech (PR).  

2.2.3 Determinační test 

 

Determinační test (DT) je zaměřený na sledování reakcí testovaného probanda 

v zátěžové situaci s měřenou stresovou tolerancí, dále probíhá měření reakční doby a 

zaznamenává deficity pozornosti. Úkolem testujícího je rychle a co nejpřesněji, bez 

zbytečných chyb, reagovat na vizuální a akustické podněty přesně stanovených 

způsobem (stisknutím odpovídajícího tlačítka, nebo přitlačením pedálu), který byl jasně 

vysvětlený v tréninkové fázi testu. Na probanda jsou kladeny tyto požadavky 

v oblastech (Neuwirth, 2007):  

 Schopnost rozlišovat barvy a zvuky 

 Schopnost zapamatovat si příslušné charakteristiky související 

s podněty, odpověďmi a pravidel pro jejich přiřazení 

 Výběr relevantní odpovědi v souladu s pravidly pro její 

přiřazení předloženými v instrukcích na počátku testu, či 

naučenými v průběhu testování 

 Motorické schopnosti – ovládání tlačítek a pedálů 

 

Obsahem DT je šestnáct možných forem testu, které jsou označeny od S1 až po 

S16, avšak devět z nich se využívá jen pro klinický výzkum (testy typu S7 až S15).  

Jednotlivé formy testu se liší např. v délce trvání, v délce přestávek mezi podněty, v 

počtu a v druhu předkládaných podnětů a reakčním modem. V závislosti na testové 

formě se pohybuje velikost rozsahu vzorku (vzorek reprezentativních norem). 
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 DT měří schopnost reakce na určité podněty pod zátěží. Jelikož je ke každému 

podnětu přirazena jedna odpověď, požadavek na uvedenou schopnost není příliš 

vysoký. Hlavním faktorem složitosti testu je především vytrvalost, rychlost a schopnost 

proměnlivých reakcí na měnící se vizuální a akustické podněty. Reakce probanda musí 

být plynulá, rychlá a zároveň přesná a bez zbytečných chyb. Podněty v testu, na které 

musí reagovat, jsou barevná kolečka, odpovídající barevným tlačítkům na reakčním 

panelu – červená, žlutá, zelená, modrá a bílá (viz obrázek 4). Zvukový signál (vysoký a 

hluboký tón), na který odpovídáme dvěma obdélníkovými tlačítky uprostřed reakčního 

panelu, kdy šedé horní tlačítko patří k vysokému tónu a spodní černé tlačítko patří 

k hlubokému tónu (viz obrázek 4). Poslední podnět, který je spojen s nášlapnými pedály 

(viz obrázek 5), jsou čtvercová bílá pole v levém a pravém dolním rohu, na které 

reagujeme levým nebo pravým sešlápnutím pedálu. 

 

Doba testu trvá od 6 do 15 minut, podle vybraného typu testu. Rychlost testu se 

adaptuje na výkon testujícího probanda, díky tomu se tempo prezentování podnětů 

pohybuje na hranici výkonnosti testujícího vzorku a je tedy dosahováno reaktivní 

stresové tolerance. Po ukončení testu, nám systém nabídne vyhodnocení, ve kterém 

najdeme medián reakční doby, počet správných odpovědí, počet chybných odpovědí, 

počet vynechaných odpovědí, počet podnětů celkem a počet reakce. Dále v hodnocení 

najdeme také tabulku (matici odpovědí), kde jsou zaznamenány konkrétní reakce, 

regresivní přímku reakční doby a profil, který zařazuje výsledné hodnoty (správné, 

chybné a vynechané podněty) do zvoleného vzorku. Všechny zmíněný pojmy, které 

nám vyhodnotí systém, více rozebereme na další straně. 

 

Administrovat determinační test z časového hlediska lze třemi možnými 

způsoby. Šucha, Rehnová, Kořán, Černochová (2013) rozdělují DT na adaptivní mód 

(rychlost prezentace je upravena dle úrovně výkonu testované osoby), akční mód 

(rychlost prezentace je bez časového limitu) a reakční mód (rychlost prezentace je dána 

pevným časovým limitem). Hlediska administrace z časového hlediska (Neuwirth 2007) 

1) modus reakce – Podněty jsou prezentovány přesně v určenou dobu 

2) modus akce – nový podnět se zobrazí až po reakci předchozího podnětu 

3) modus adaptivní – tempo prezentace podnětů se přizpůsobuje rychlosti probanda 
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Forma testování obsahuje DT-S1 (adaptivní krátká forma testu), který 

vyhodnocuje následující: 

 počet správných odpovědí - Tato hlavní proměnná uvádí počet všech správných 

reakcí, které následovaly nejpozději do začátku přespříštího podnětu. Měří 

schopnost probanda adekvátně a rychle reagovat při řetězcích reakcí také v 

oblasti vlastní osobní hranice zátěže. 

 počet chybných odpovědí - Tato vedlejší proměnná ukazuje tendenci k 

záměnám. Chybné reakce vznikají, když se probandovi nepodaří v situaci zátěže 

učinit adekvátní reakci za současného působení konkurujících irelevantních 

podnětů. Kvůli tomu je tato proměnná v úzkém vztahu k funkci pozornosti. 

 počet vynechaných odpovědí - Tato vedlejší proměnná popisuje přerušení reakcí 

při časovém tlaku.  Osoby s vysokými hodnotami této proměnné patrně nebudou 

schopné při provádění úkolu pod časovým tlakem udržet pozornost a mají sklon 

v zátěžové situaci rezignovat. 

 počet podnětů – Tento ukazatel nám říká celkový počet podnětů, které se během 

testování zobrazilo. 

 medián reakční doby – Průměr reakční doby na všechny podněty, který se počítá 

od prezentace podnětu, po stisknutí tlačítka na reakčním panelu 

 Matici odpovědí – V této tabulce jsou zaznamenány všechny konkrétní reakce, a 

jak ne ně testující proband reagoval. 

 Regresivní přímka reakční doby – Tato přímka nás informuje o průběhu reakční 

doby během celého testování. Je zaznamenána v milisekundách. 

 V poslední řadě systém vyhodnotí profil, kde jsou správné, chybné a vynechané 

reakce na podněty, který porovnává se zvoleným vzorkem. 

 

Podle Neuwirtha (2007) se vnitřní konzistence hlavních proměnných u všech forem 

testu pohybuje mezi r=0,98 a r=0,99. 

 

2.3 PRŮBĚH VÝZKUMU A ZPRACOVÁNÍ DAT 

 

Po stanovení všech základních podmínek pro výzkum, bylo osloveno deset 

testovaných probandů skrze sociální sítě, nebo při osobním setkání. Všem byl důkladně 

vysvětlen záměr práce, a že se mohou zúčastnit zcela dobrovolně a účast na testování 
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odmítnout. Pro testování bylo vytvořeno pevné zázemí v boxerské tělocvičně Aplik 

Muay thai, Fitness R.A.P. Factory na adrese (Mráčkova 3090/2), kde byl výzkum 

schválen. Pevné zázemí snižuje vliv vnějších faktorů na průběh testu a na celkový 

výsledek testujícího. Pro setkání s probandy, byl předem připravený informační souhlas 

a formulář pro sdělení zápasnické bilance (viz příloha). Oba formuláře byly každým 

jednotlivcem vyplněny a podepsány zcela dobrovolně. Poté následovala krátká 

instruktáž jak zacházet se systémem a spouštění testu. Všem byl spuštěný stejný test a to 

DT/S1, neboli determinační test s krátkou formou s adaptivním zadáním podnětů (viz 

obrázek 6). Po zahájení testování, již při průpravné fázi měření, každý proband pracoval 

zcela sám. Jelikož nešlo o masiv testujících vzorků a na každého bylo poměrně dost 

času, mohl se s každým jednotlivcem probrat výsledek testu. 

 

 

Obrázek 6 - zadání DT/S1 

 

Jednotlivé výsledky testu, které již byly zmíněny v kapitole 2.2.3 Determinační 

test, byly zpracovány v programu Microsoft Excel. Dále výsledky z měření VTS DT/S1 

všech testujících probandů jsou zaznamenány v tabulce 2, kde nalezneme hrubé 

hodnoty počtu podnětů, počtu reakcí, správných, chybných a vynechaných reakcí a 

medián reakční doby. U všech hodnot jsme vypočítali průměr všech deseti testujících. 

Medián reakční doby použijme dále pro porovnání se zápasnickou bilancí a pro ověření 

hypotézy 1. Správné, chybné a vynechané hodnoty budou porovnávány v profilech 

s kalibrovaným vzorkem 'Reprezentativní vzorek', kde máme znázorněnou oblast 

průměru standardní škály. Pro zodpovězení VO2:“Na kterých konkrétních 

požadovaných reakcí udělají probandi nejméně a nejvíce chyb?“ máme vytvořenou 

tabulku, kde je zaznamenána celková matice odpovědí všech reakčních podnětů. 
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Graficky je znázorněná na regresivní přímku reakční doby všech podnětů v průběhu 

testu u všech testujících probandů. A v poslední řadě jsou naměřené výsledky 

porovnány s výsledky z jiné bakalářské práce „Kognitivní funkce spojené s výkonem 

v MMA“(Toman 2017), kde byla použita stejná forma testování probandů a to pomocí 

VTS – DT/S1.  

 

 

 

 Tabulka 2 – výsledky DT/S1 

 

3 Výsledky 

V níže uvedené tabulce 3 jsou zpracované údaje z formuláře „sdělení zápasnické 

bilance“, který nám poskytnul každý testovaný proband. 

Testující 

vzorek X -Počet zápasů V - Výhry 

P -

prohry 

K -koeficient 

úspěšnosti 

Výherní 

úspěšnost % 

Proband 1 8 4 4 0,50 50% 

Proband 2 11 7 4 0,64 64% 

Proband 3 16 13 3 0,81 81% 

Proband 4 13 11 3 0,85 85% 

Proband 5 22 14 8 0,64 64% 

Proband 6 14 6 8 0,43 43% 

Proband 7 16 10 6 0,63 63% 

Proband 8 24 21 3 0,88 88% 

Proband 9 22 15 7 0,68 68% 

Proband 10 18 10 8 0,56 56% 

Průměr 16,4 11,1 5,4 0,66 65,97% 
Tabulka 3 - zápasnická bilance 
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Ve sloupci X (Počet zápasů) je celkový počet zápasů od roku 2017 do června 

2019. Poté následují V (Výhry) a P (Prohry), které rozdělují celkový počet zápasů do 

těchto dvou sloupců. Další sloupcem je K (Koeficient úspěšnosti), který je vytvořený 

pro následující porovnávání s reakční dobou (ověření hypotézy 1). Vzoreček pro 

výpočet koeficientu je následující: K = V (Výhry) / X (Počet zápasů) a zaokrouhlení na 

dvě desetinná místa. Pro výpočet platí, že pokud se K = 1, znamená to sto procentní 

úspěšnost a pokud se K = 0, znamená to nulovou úspěšnost. V posledním sloupci je 

převedený koeficient na procentuální úspěšnost na jeden zápas. 

 

Testující vzorek 

Medián reakční doby 

(s) 

Proband 10 0,63 

Proband 1 0,66 

Proband 2 0,67 

Proband 8 0,67 

Proband 3 0,69 

Proband 7 0,70 

Proband 4 0,72 

Proband 6 0,76 

Proband 9 0,77 

Proband 5 0,82 
 Tabulka 5 - pořadí podle reakční doby 

 

Medián reakční doby Koeficient úspěšnosti 

Pořadí Testující vzorek Pořadí Testující vzorek 

1 Proband 10 1 Proband 8 

2 Proband 1 2 Proband 4 

3 Proband 2 3 Proband 3 

4 Proband 8 4 Proband 9 

5 Proband 3 5 Proband 2 

6 Proband 7 6 Proband 5 

7 Proband 4 7 Proband 7 

8 Proband 6 8 Proband 10 

9 Proband 9 9 Proband 1 

10 Proband 5 10 Proband 6 
      Tabulka 6 - porovnání T3 a T4 

 

V tabulce 4 a 5 jsou seřazená data sestupně od nejlepšího výsledku po nejhorší a 

slouží nám k porovnání pořadí v následující tabulce 6. Jelikož jde o pořadí sportovců, 

mohou být výsledky ordinálně seřazeny (tzn. nejlepšímu výsledku přiřadit číslo 1, dále 

pokračujeme 2, 3, 4,… až 10). V tabulce 6 bylo zjištěno, že tyto dvě proměnné na sobě 

Testující 

vzorek koeficient úspěšnosti 

Proband 8 0,88 

Proband 4 0,85 

Proband 3 0,81 

Proband 9 0,68 

Proband 2 0,64 

Proband 5 0,64 

Proband 7 0,63 

Proband 10 0,56 

Proband 1 0,50 

Proband 6 0,43 

Tabulka 4 - pořadí podle koeficientu 
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nejsou závislé a tím byla vyvrácena hypotéza 1, které zní „Předpokládáme, že zápasníci 

s lepší zápasnickou bilancí budou mít také lepší medián reakční doby“. Aby byla 

hypotéza platná, muselo by pořadí obou proměnných být stejné, nebo alespoň 

s minimálními změnami. Například probandi s číslem 10 a 1 jsou na prvních dvou 

místech ve sloupci „Medián reakční doby“, ale v druhém sloupci „Koeficient 

úspěšnosti“ jsou téměř poslední, což opět vyvrací stanovenou hypotézu 1. 

 

Testující vzorek Medián reakční doby (s) 

Testující 

vzorek 

koeficient 

úspěšnosti 

Proband 10 0,63 Proband 8 0,88 

Proband 1 0,66 Proband 4 0,85 

Proband 2 0,67 Proband 3 0,81 

Proband 8 0,67 Proband 9 0,68 

Proband 3 0,69 Proband 2 0,64 

Proband 7 0,70 Proband 5 0,64 

Proband 4 0,72 Proband 7 0,63 

Proband 6 0,76 Proband 10 0,56 

Proband 9 0,77 Proband 1 0,50 

Proband 5 0,82 Proband 6 0,43 

Korelační koeficient -0,94 

 

-0,94 
Tabulka 7 - korelační koeficient 

 

 

Pro úplné ověření byla v závěru použita funkce „PEARSON“ v Microsoft Excel. 

Jedná se o funkci, která vypočítá korelační koeficient dvou veličin, tzn. vzájemný vztah 

mezi nimi. Korelační koeficient může nabývat hodnot od -1 až po +1, kdy -1 značí zcela 

nepřímou závislost a +1 naopak zcela přímou. Náš výsledek -0,94, který je znázorněný 

v tabulce 7 a tedy potvrzuje výše zmíněné vyvrácení hypotézy 1. 
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 V níže uvedených profilech 1 až 10 je Percentil (PR) a T-hodnota (T) pro 

správné, chybné a vynechané reakce, které vyplývají ze srovnání s kalibrovaným 

vzorkem 'Reprezentativní vzorek'. Zvýrazněná oblast představuje běžnou oblast 

průměru standardní škály. 

 

 
Profil 1 - proband 1 

 

 
Profil 2 - proband 2 

 

 
Profil 3 - proband 3 

 

 
Profil 4 - proband 4 

 

 
Profil 5 - proband 5 
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Profil 6 - proband 6 

 
Profil 7 - proband 7 

 

 
Profil 8 - proband 8 

 

 
Profil 9 - proband 9 

 

 
Profil 10 - proband 10 
 

Všichni testující probandi se správnými reakcemi dostali do oblasti průměru 

standardní škály. Probandi 2 a 4 dosáhli výsledku, který je téměř na hranici průměrné 

standardní škály s nadprůměrnou, naopak na spodní hranici průměru leží proband 5. 

V oblasti chybných reakcí se do průměrné standardní škály nedostali pouze dva 

testující a to probandi 4 a 8. Na spodní hranicí průměrné škály leží ještě proband 5 a 10.  

Vynechané reakce dopadly nejhůře. Pod průměrnou standardní škálou je 7 z 10 

testovaných probandů, do průměru se dostali pouze probandi 4, 6 a 9.
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Proband / 

Podnět Bílá Žlutá Červená Zelená Modrá 

Pravá 

noha 

Levá 

noha 

Vysoký 

tón 

Hluboký 

tón 

Celkem 

chyb 

Proband 1 8 3 5 6 5 5 3 10 6 51 

Proband 2 2 1 0 0 3 1 2 16 12 37 

Proband 3 4 3 4 3 7 2 4 11 8 46 

Proband 4 1 4 1 6 5 4 2 12 12 47 

Proband 5 0 2 5 6 3 2 6 13 11 48 

Proband 6 3 1 5 8 6 3 2 7 2 37 

Proband 7 6 1 0 2 4 1 2 11 12 39 

Proband 8 3 6 4 7 9 4 5 19 9 66 

Proband 9 3 2 4 3 4 3 5 3 9 36 

Proband 10 2 1 3 6 4 28 3 5 5 57 

Celkem 32 24 31 47 50 53 34 107 86 464 

Podíl % 6,9 5,2 6,7 10,1 10,8 11,4 7,3 23,1 19 100 
Tabulka 8 – počet chyb 

 

Tabulka 8 slouží k zodpovězení VO2: „Na kterých konkrétních požadovaných 

reakcí udělají probandi nejméně a nejvíce chyb?“ Jednotlivé hodnoty byly získány 

z matice odpovědí z vyhodnocení DT/S1, kde byla sečtena hodnota vynechaných a 

chybných reakcí. Pro pochopení uvádím výslednou matici odpovědí probanda 1 (viz 

tabulka 9). Ke každé reakci bylo přiřazené procentuální číslo, které se počítalo 

z celkového počtu chyb všech testujících.  

Nejvíce chyb udělali probandi na vysokým tónu a to celkem 107 chyb, což tvoří 

23,1% z celkového počtu chyb, do kterého jsou zahrnuty všechny reakční podněty. Na 

druhém místě je hluboký tón a to s celkovým počtem 86 chyb, což tvoří 19%.  

Naopak nejméně chyb udělali na vizuálním podnětu žluté barvy, celkem 24 

chyb, což je pouze 5,2% z celkového počtu chyb a na druhém místě byla barva červená, 

která tvoří 6,7% chyb 

z celkového počtu. Odpověď 

na stanovenou výzkumnou 

otázku 2 je tedy taková, že 

nejvíce chyb probandi dělají 

na akustické podněty, více na 

vysoký tón a nejméně chyb 

na barevný vizuální podnět 

žluté barvy. 

      Tabulka 9 – matice odpovědí (proband 1)  
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V grafech 1 až 10 je znázorněná regresivní přímka reakční doby u všech 

probandů (P1 až P10) na všechny podněty v průběhu testu. Reakční doba je 

zaznamenána v milisekundách od 0 do 1800.  Modré tečky kolem přímky označují 

zaznamenanou rychlost reakce na každý podnět v průběhu testu a to ať už správný, či 

chybný. Pro červeně znázorněnou regresivní přímku platí to, že pokud stoupá, tak 

docházelo v průběhu testu ke zhoršení reakce a naopak pokud klesá, docházelo ke 

zlepšení reakce. 

 

 

 
Graf 1 - regresivní přímka (P1) 

 

 
Graf 2 - regresivní přímka (P2) 

 

 
Graf 3 - regresivní přímka (P3) 
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Graf 4 - regresivní přímka (P4) 

 

 
Graf 5 - regresivní přímka (P5) 

 

 
Graf 6 - regresivní přímka (P6) 

 

 
Graf 7 - regresivní přímka (P7) 
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Graf 8 - regresivní přímka (P8) 

 

 
Graf 9 - regresivní přímka (P9) 

 

 
Graf 10 - regresivní přímka (P10) 

 

 

Z výše uvedených grafů se dá povšimnout, že u probandů 2, 3 a 4 došlo 

k viditelnému zhoršení reakční doby v průběhu testu. U probandů 5, 7, 8 a 10 naopak 

došlo k viditelnému zlepšení. A u zbylých třech probandů nedocházelo ani ke zlepšení, 

ani ke zhoršení a jejich reakce byla po celý test téměř stejná (proband 1, 6 a 9). 
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V tabulce 10 jsou dále pro porovnání úrovně reakční schopnosti profesionálních 

zápasníků v thajském boxu srovnány výsledky s profesionálními, amatérskými a 

rekreačními zápasníky MMA, které jsou dostupné z bakalářské práce „Kognitivní 

funkce spojené s výkonem v MMA“(Toman 2017), kde byla použita stejná forma 

testování probandů a to pomocí VTS – DT/S1. V každé skupině bylo 7 testujících a věk 

ve všech skupinách byl v rozmezí 18 až 30 let, což odpovídá stejnému věku našich 

testujících probandů. Profesionální zápasníci MMA za sebou mají alespoň pět 

profesionálních zápasů, amatérští zápasníci mají alespoň pět amatérských zápasů a 

rekreační zápasníci provozují bojové sporty pouze rekreačně bez zápasnické zkušenosti.  

Jelikož nebyli všichni testující z tabulky 10 měřeni na stejném místě a za 

stejných podmínek, nemůžeme brát výsledek zcela objektivně a slouží pouze 

k přibližnému porovnání. Do tabulky 10 byl zařazen pouze celkový průměr jednotlivých 

hodnot každé skupiny. 

 

 

Tabulka 10 - porovnání výsledků 

 

 

Průměrné výsledky z tabulky 10 ukázaly, že nejhorší reakční dobu, byly naměřeny 

právě u zápasníků thajského boxu. Rozdíl mezi jednotlivými skupinami byl vždy o  

0,04s. Nejhorší reakční dobu nám kompenzuje počet správných odpovědí, který měli 

naopak nejlepší a to s výsledkem 245,8 správných reakcí. Na druhém místě se umístili 

profesionální zápasníci MMA s výsledkem 238,9 správných reakcí.  

Součtem chybných a vynechaných reakcí na tom byli naši testující opět nejlépe a to 

s výsledkem 46,4 špatných reakcí. U chybných a vynechaných reakcí platí, že čím 

menší hodnota, tím lepší výsledek. Na druhém místě v součtu chybných a vynechaných 
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reakcí byli opět profesionální zápasníci MMA s počtem 63,24, což je o 16,84 chybných 

nebo vynechaných reakcí více, než u profesionálních zápasníků thajského boxu.  

Celkový počet podnětů u thajských zápasníků byl 279,9 a počet reakcí 269, což 

dělá rozdíl pouze 10,9 mezi těmito hodnotami, který je nejmenší ve srovnání s ostatními 

skupiny. Na druhém místě byli profesionální zápasníci MMA, kteří na celkový počet 

292 podnětů reagovali 271 reakcemi, což dělá rozdíl 21.  
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4 Diskuze 

Cílem této práce byla diagnostika úrovně reakční schopnosti u profesionálních 

zápasníků v thajském boxu. Jedním z hlavních důvodů výběru tohoto tématu bylo moje 

vlastní aktivní zapojení v klubu, kde jsem potkával spoustu profesionálních zápasníků, 

kteří k nám občasně dojížděli na trénink. Jelikož existuje mnoho různých druhů tréninku 

pro rozvoj reakční schopnosti, zajímalo mě tedy, jak moc je důležité zapojovat tento 

druh tréninku do přípravy na zápas. Proto jsem zvolil diagnostiku úrovně reakční 

schopnosti ve sportu, ve kterém se pohybuji několik let. 

 

Výběr probandů, kteří byli zapojeni do výzkumu a následný postup průběhu 

testování je popsaný v kapitole 2. 2 Metodika výzkumu (Charakteristika zkoumaného 

vzorku, Použité metody – Vienna test systém, Determinační test) a 2. 3 Průběh 

výzkumu a zpracování dat. Všem byl spuštěn stejný typ testu a to determinační test, 

krátká forma s adaptivním zadáváním podnětů (DT/S1). Tento test slouží 

k vyhodnocení složité výběrové reakce, k čemuž je podle Čelikovskýho (1990) potřeba 

složitý reaktometr s naprogramovanou indikací různých signálů a výčtem různých 

výběrových odpovědí, tomu odpovídá právě náš Vienna Test Systém. 

 

Kvůli malému počtu testujících, což může být bráno jako limitující faktor výzkumu, 

šlo o pilotní typ studie, která slouží jako předběžná studie, pro případný rozsáhlejší 

kvantitativní výzkum. V případě navazující studie by bylo v prvním řadě vhodné oslovit 

větší počet zápasníků a v druhé řadě si stanovit větší charakteristiku zkoumaného 

vzorku. Například zkoumat testující vzorek ve váhovém rozmezí, podle jednotlivých 

váhových kategorií. Délku sportovní aktivity a věkové rozmezí bych ponechal takovou, 

jakou jsem stanovil na začátku práce. 

 

Pro případnou navazující studii bych také doporučil testování přesunout do 

laboratorního prostředí. Přestože bylo vytvořené pevné zázemí, které vedlo téměř ke 

stejným podmínkám a kde měli všichni testující probandi naprostý klid, pořád existuje 

několik vnějších podmínek, které ovlivnit na tomto místě nešly. Například tepelné a 

světelní podmínky, které by nám právě laboratoř mohla regulovat. Poté bych 

doporučoval měřit všechny ve stejný čas, například odpoledne po obědě, čímž by 

alespoň trochu bylo zajištěné podobné vnitřní rozpoložení probanda. Bohužel 

nedokážeme ovlivnit psychický a zdravotní stav probandů. Takovéto faktory nám 
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mohou ovlivňovat výsledek testu, proto je na místě všechny předem kontaktovat a zjistit 

jejich psychický a zdravotní stav a domluvit se s nimi případně na jiný termín. 

 

Jednotlivé výsledky z determinačního testu, jako je například medián reakční doby, 

počet reakcí, počet správných a chybných reakcí apod., by neměly být separovány, 

jelikož všechny tyto hodnoty spolu souvisí. Pokud se podíváme na výsledky v tabulce 

10, přesně pochopíme proč. Profesionální zápasníci thajského boxu v porovnání 

s dalšími třemi skupinami mají nejhorší medián reakční doby, ale na druhou stranu zase 

nejlepší výsledek správných reakcí, nejlepší výsledek chybných a vynechaných reakcí a 

také i nejlepší výsledek v rozdílu počtu podnětů a počtu reakcí. Takže pokud se na celé 

měření podíváme jako na celek, tak by naše skupina thajských zápasníků v porovnání 

s ostatními vyšla lépe, i přes nejhorší medián reakční doby. 

Vysoký počet správných odpovědí a malý počet chybných a vynechaných reakcí u 

profesionálních zápasníků thajského boxu a MMA je způsobený dobře zvládnutým 

stresem. Díky vysokému počtu zápasů jsou právě zvyklý fungovat pod stresem a při 

reakci na výběrové podněty v determinačním testu reagují lépe, než amatérští zápasníci 

a rekreační sportovci. 
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5 Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce a celého výzkumu byla diagnostika úrovně reakční 

schopnosti profesionálních zápasníků v thajském boxu. Dílčím úkolem výzkumu bylo 

zjištění, zda má reakční čas a zápasnická bilance nějakou souvislost. Na začátku práce 

byly stanoveny jednotlivé úkoly, podle kterých se práce řídila. Pro zopakování jsou zde 

přiloženy jednotlivé úkoly ve správném pořadí: 

 Nastudování odborné literatury 

 Výběr probandů 

 Výběr metody testování ve Vienna test systému 

 Zácvik metody 

 Vytvoření stabilního zázemí pro testování 

 Provedení měření s probandy 

 Sdělení zápasnické bilance od probandů 

 Vyhodnocení a porovnání získaných dat 

 Zveřejnění všech získaných dat v bakalářské práci 

 

Teoretická část má za úkol čtenáři celkově přiblížit co je to vlastně thajský box, 

stručně o jeho historii, zobrazit strukturu zkoumaného sportu a vysvětlit jednotlivé 

kondiční faktory, které jsou důležité, jelikož jejich součástí je i reakční schopnost, která 

je zpracována v praktické části práce. Na základě teoretické části byly stanoveny 

výzkumné otázky a hypotéza: 

 VO1: Jaká je úroveň reakční schopnosti profesionálních zápasníků thajského 

boxu? 

 VO2: Na kterých konkrétních požadovaných reakcí udělají probandi nejméně a 

nejvíce chyb?  

 Hypotéza 1: Předpokládáme, že zápasníci s lepší zápasnickou bilancí budou mít 

také lepší medián reakční doby 
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Pro testování byl použitý Vienna Test Systém a v něm byl vybrán determinační test – 

krátká forma s adaptivním zadáváním podnětů (všechny druhy podnětů). Pro testující 

vzorek byla stanovená kritéria, podle kterých jsem vybral testující probandy. Všichni 

museli být na profesionální úrovni a věnovat se thajskému boxu alespoň 5 let a poslední 

3 roky aktivně zápasit, kvůli aktuálnosti výzkumu. Po oslovení všech vybraných došlo 

k osobnímu setkání a k vysvětlení celého výzkumu. Před zahájením samotného 

testování byl všem předložený informovaný souhlas, který zcela dobrovolně podepsali a 

tím souhlasili ke spolupráci na výzkumu. Pro mé překvapení se o výzkum všichni 

zajímali a celé testování je bavilo. Pro osobní zájem všech testujících jsem s každým po 

vyhodnocení prokonzultoval jednotlivé výsledky a zodpověděl veškeré dotazy. 

Po měření všech vybraných probandů jsem mohl zjištěné hodnoty zpracovat do 

práce. Veškeré hodnoty, které vyšly z měření, byly zpracovány v programu Microsoft 

Excel, kde jsem vytvořil několik výše uvedených tabulek. Díky jednotlivě zpracovaným 

výsledkům jsem mohl odpovědět na výzkumné otázky a potvrdit, či vyvrátit uvedenou 

hypotézu. 

Pro zodpovězení první výzkumné otázky (VO1) „Jaká je úroveň reakční schopnosti 

profesionálních zápasníků thajského boxu?“ jsem vytvořil tabulku se všemi 

proměnnými uvedenými ve výsledném hodnocení testu. Za hlavní proměnnou se 

v determinačním testu uvádí počet správných odpovědí. Jestli-že se podíváme na výše 

uvedené Profily 1 až 10 v kapitole 3 Výsledky, tak uvidíme, že všichni testující 

probandi se v počtu správných reakcí dostali do zvýrazněné oblasti, která představuje 

běžnou oblast průměru standardní škály, která vyplývá ze srovnání s kalibrovaným 

vzorkem 'Reprezentativní vzorek'. Dva z nich dosáhli dokonce hraniční oblasti 

s nadprůměrným výsledkem. Celkové zhodnocení hlavní proměnné vyšel tedy lepší 

průměr. Chybné a vynechané podněty jsou v determinačním testu označeny jako 

vedlejší proměnné. V oblasti chybných reakcí se do průměrné standardní škály nedostali 

2 testující probandi a na spodní hranici ještě leží další dva. V této oblasti tedy celkové 

hodnocení vychází slabší průměr, jelikož většina se nachází ve zvýrazněné průměrné 

oblasti, ovšem spíše blíž k podprůměrné hranici než k nadprůměrné. V poslední oblasti 

vynechaných reakcí bych celkové hodnocení popsal spíše podprůměrné, jelikož 7 z 10 

testovaných probandů se nedostalo ani do zvýrazněné průměrné oblasti. Pro další 

porovnání jsem výsledky svých testujících probandů porovnat s výsledky z jiné 

bakalářské práce, kde byli testování MMA zápasníci stejnou metodou. K tomuto 
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srovnání jsem vytvořil další tabulku, kam jsem zapsal opět hlavní proměnnou, vedlejší 

proměnné, celkový počet podnětů, počet reakcí a medián reakční doby. Hlavní 

proměnnou, tedy počet správných reakcí, měli zápasníci thajského boxu ze všech čtyř 

skupin nejlepší. Po nich profesionální zápasníci, pak amatérští zápasníci a nakonec 

rekreační sportovci. Součtem chybných a vynechaných reakcí na tom byli naši testující 

opět nejlépe a na druhém místě v součtu chybných a vynechaných reakcí byli opět 

profesionální zápasníci MMA. Rozdíl mezi celkovým počtem podnětů a počtem reakcí 

byl zase nejmenší u zápasníků thajského boxu a hned za nimi profesionální zápasníci 

MMA. Když se podíváme ale na medián reakční doby, ten byl u našich probandů 

nejhorší, na předposledním místě profesionální zápasníci MMA a na prvním místě 

amatérští zápasníci MMA. Z této tabulky tedy usuzuji, že zápasníci na vyšší úrovni se 

soustředí spíše na správné reakce, než na co nejrychlejší reakci na podnět. Jelikož jsme 

všechny testující vzorky v této tabulce netestovali na stejném místě a za stejných 

podmínek, jde pouze o přibližné porovnání a výsledek nemůžeme brát zcela objektivně. 

Druhou výzkumnou otázku (VO2) „Na kterých konkrétních požadovaných 

reakcí udělají probandi nejméně a nejvíce chyb?“ jsem vyřešil pomocí matice odpovědí, 

která nám vyšla u každého testujícího. Ze všech matic odpovědí jsem vytvořil tabulku, 

kam jsem zapsal všechny reakční podněty a ke každému podnětu přepsal číslo, které se 

vypočítalo sečtením vynechaných a chybných reakcí. Poté jsem udělal celkovou 

hodnotu od všech probandů a vypočítal procentuální hodnotu z celkového počtu chyb 

všech testujících. Nejvíce chyb bylo zaznamenáno na akustických podnětech, na vysoký 

tón celkem 107 chyb, což tvoří 23,1% (téměř čtvrtinu chyb) z celkového počtu chyb. Na 

druhém místě je hluboký tón a to s celkovým počtem 86 chyb, což tvoří 19%.  Nejméně 

chyb bylo zaznamenáno na vizuálních barevných podnětech.  Úplně nejmíň chyb 

udělali testující na vizuálním podnětu žluté barvy, celkem jen 24 chyb, což tvoří pouze 

5,2% z celkového počtu chyb. 

Pro ověření pravdivosti hypotézy 1 „Předpokládáme, že zápasníci s lepší 

zápasnickou bilancí budou mít také lepší medián reakční doby“ jsem porovnával 

zápasnickou bilanci, pro kterou jsem si vytvořil koeficient úspěšnosti, s mediánem 

reakční doby. Pro celé ověření této hypotézy jsem vytvořil ještě několik tabulek, které 

jsem pak mezi sebou porovnával a zjistil, že tyto dvě proměnné na sobě nejsou závislé. 

Pro úplné ověření jsem použil ještě funkci „PEARSON“ v Microsoft Excel. Jedná se o 

funkci, která nám vypočítá korelační koeficient dvou veličin, tzn. vzájemný vztah mezi 
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nimi. Náš výsledek -0,94, který je znázorněný v tabulce 7 tedy potvrzuje výše zmíněné 

vyvrácení hypotézy 1.  

Všechny výsledky mohou sloužit jako vzor pro další případné výzkumy v této 

oblasti. 
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INFORMOVANÝ SOUHLAS 

 
Vážený pane, vážená paní, 

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); 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 

1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li 
aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s Vaší účastí ve výzkumném projektu v rámci bakalářské 

práce na UK FTVS s názvem Diagnostika úrovně reakční schopnosti zápasníků v thajském boxu 

prováděné v boxerské tělocvičně klubu Aplik Muay thai, Fitness R.A.P. Factory (adresa: 
Mráčkova 3090/2, Praha 4). 

Bakalářská práce není nijak financována. 

Cílem bakalářské práce je diagnostika úrovně reakční schopnosti zápasníků thajského boxu a 

následně výsledky porovnat s jejich zápasnickou bilancí. 
 

Měření bude prováděno pomocí neinvazivní metody – testovací systém Vienna test (VTS8), 

Determinační test, který testovací systém obsahuje, diagnostikuje schopnost rychle a přesně 
reagovat na různorodé podněty (vizuální, sluchové) pod časovým tlakem a v senzorické zátěži. 

Testy budou prováděné na počítači v odpovídajících prostorách za přítomnosti odborného 

dozoru.  
Celková doba měření se předpokládá cca 30- 40 minut. 

Při měření a zjištění jednotlivých výsledků nebude použito žádných invazivních metod. Rizika 

prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika u testování prováděných 

v rámci tohoto typu výzkumu. 
Testování se nezúčastní osoby, které trpí psychickými nebo fyzickými problémy a osoby 

s akutním onemocněním.  

Vaše účast v projektu nebude finančně ohodnocena.  
S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v bakalářské práci v 

studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: tomas.skrivan@seznam.cz 

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. Během výzkumu nebudou pořizovány žádné fotografie ani 

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

 

Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:  Tomáš Skřivan  Podpis: 
 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:  Tomáš Skřivan  Podpis: 

 

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

s účastí ve výše uvedeném projektu a 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:  

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

 

Níže uvedené statistiky Vaší zápasnické historie za poslední 3 roky budou součástí 
projektu v rámci bakalářské práce na UK FTVS s názvem Diagnostika úrovně reakční 

schopnosti zápasníků v thajském boxu prováděné v boxerské tělocvičně klubu Aplik Muay thai, 
Fitness R.A.P. Factory (adresa: Mráčkova 3090/2, Praha 4). 

Výsledky testování budou porovnány se zápasnickou bilancí a budou společně uvedeny 

anonymně. 

Cílem bakalářské práce je diagnostika úrovně reakční schopnosti zápasníků thajského boxu a 

následně výsledky porovnat s jejich zápasnickou bilancí. 

 

 

Celkový počat zápasů: 

  (za poslední 3 roky) 

       2017-2019 

 

   Výhry   Prohry   Remízy 

 

Thajsky box: 

 

K-1 

 

Box 

 

MMA 

 

Jiné: 

 

 

 

 

 

 

 
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu:  Tomáš Skřivan  Podpis: 
 

Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení:  Tomáš Skřivan  Podpis: 

 

Prohlašuji a svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím 
s účastí ve výše uvedeném projektu a 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:  

 

 


