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Abstrakt 

Název:   Identifikace mozkových oblastí při anticipaci v tenise   

 

Cíle:             Cílem této diplomové práce je pomocí funkční magnetické rezonance 

identifikovat mozkové oblasti zodpovědné za anticipaci a následné 

rozhodování během sledování tenisových výměn u závodních hráčů tenisu.   

 

Metody:   Výzkumný soubor byl tvořen 12 závodními hráči tenisu ve věku 18-26 let. 

Výzkum probíhal ve Fakultní nemocnici v Motole. Před samotným 

vyšetřením byli probandi instruováni o průběhu a podmínkách testování. 

Testování se skládalo z vyšetření mozku, zda je proband zdravý, testování 

anticipace pomocí videa s tenisovými výměnami následovaný fází resting 

state (klidový stav) pro vyhodnocení regionálních interakcí. Video se 

skládalo ze 6 bloků oddělených statickým obrázkem trvajícím 20 s. Každý 

blok obsahovalo 6 videí s tenisovými výměnami. Každé video trvalo přesně 

6 s včetně 300 ms zastavení tenisové výměny. Tenisová výměna byla 

zastavena ve fázi, kdy je míč nad tenisovou sítí či na raketě hráče. Úkolem 

probanda bylo sledovat tenisovou výměnu a po zastavení určit, zda následný 

úder poletí do levé či pravé strany tenisového kurtu, popřípadě do středu. 

Cílová data byla poté tvořena ze snímků funkční magnetické rezonance, 

odpovědí probandů na jednotlivé výměny a reakčních časů odpovědí. 

Odpovědi a reakční časy byly následně statisticky vyhodnoceny. Pro 

vyhodnocení snímků funkční magnetické rezonance byl používán software 

MatLab, SPM 12. 

      

Výsledky:    Výsledkem diplomové práce je výčet aktivovaných mozkových oblastí při        

anticipaci v tenise. Tento výčet je velmi podobný výsledkům ze zahraničních 

studií. Rychlost reakčních časů  plně neodpovídala postavení hráčů na 

tenisovém žebříčku. Správnost odpovědí plně neodpovídala postavení hráčů 

na tenisovém žebříčku.   

 

Klíčová slova: anticipace, funkční magnetická rezonance, mozek, tenis, tenisový hráč, 

tenisové výměny  



  

Abstract 

 

Title:          Identification of brain areas in anticipation during tennis   

 

Objectives:  The main aim of diploma theses is identification of brain areas responsible 

 for anticipation and making decision during watching tennis rallies 

 at tennis players by functional magnetic resonance. 

 

Methods:  The research group consists of 10-12 competitive tennis players aged 18-

28. The research takes place at the hospital in Motol. Before the 

examination itself, the probands are instructed on the course and 

conditions of testing. Testing consists of examining the brain to see if the 

proband is healthy, testing anticipation with a video of tennis rallies 

followed by a resting state phase to evaluate regional interactions. The 

video consists of 6 blocks separated by a static image lasting 20 s. Each 

block contains 6 videos with tennis rallies. Each video lasts exactly 6 s, 

including 300 ms to stop the tennis rallies. The tennis rallies are stopped 

when the ball is over the tennis net or on the player's racket. The task of 

the proband is to monitor the tennis rallies and after stopping to determine 

whether the subsequent stroke will fly to the left or right side of the tennis 

court, or to the center. The target data are formed from functional magnetic 

resonance images, probands' responses to individual rallies, and response 

times. Responses and reaction times are then statistically evaluated. 

MatLab, SPM 12 is used to evaluate functional magnetic resonance 

images. 

 

Results:   The result of the diploma thesis is a list of activated brain areas as expected      

in anticipation during tennis. This list is very similar to the results from foreign 

studies. The speed of reaction times did not fully correspond to the position of 

players on the tennis rankings. The correctness of the answers did not fully 

correspond to the position of the players on the tennis rankings.	
     

Keywords:  anticipation, functional magnetic resonance, brain, tennis, tennis           

player, tennis rally   
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1. Úvod 
 
Tenis, sport, který vzbuzuje radost stále většímu množství dětí i dospělých nejen ve světě, 

ale u nás. Díky obdivuhodným úspěchům našich tenistů i tenistek se těší tenisové školičky 

stále většímu zájmu ze strany dětí i rodičů. Sport, který snoubí úsilí i eleganci vyžaduje 

obrovské nasazení, technickou vyspělost, kondiční zdatnost a psychickou odolnost.  

 

Tenis je krásný, ale velmi náročný sport. Rychlé změny směru, skluzy, výskoky, výbušné 

starty jsou nezbytné pro přesný pohyb po kurtu. Precizní tenisové údery potřebné pro 

účinnou hru, ale i ochranu před zraněním. Rychlý pohyb po kurtu i zvládnuté tenisové 

údery by bez správné fyzické zdatnosti byly nemožné. Tím posledním, co přispívá do 

„koktejlu“ tenisové hry je „hlava.“  

 

Nejen psychická odolnost, ale i herní myšlení jsou často ve vyrovnaných zápasech tím 

rozhodujícím faktorem. Součástí herního myšlení je i anticipace, kterou se v práci 

zabýváme. Anticipace již od pradávna lidem i zvířatům pomáhá především v boji a 

ochraně života vlastníh o a své skupiny. I ten nejsilnější pračlověk by bez anticipace 

pohybu nepřítele těžko v boji obstál. A i když v současné době nelovíme potravu ani 

nesoupeříme s nepřítelem v podobě velkého zvířete či člověka z jiného kmene, anticipaci 

stále využíváme dál-při přecházení silnice, řízení auta či ve sportu.  

 

Anticipace ve sportu nevystupuje samostatně, je spojena s vnímáním, udržením 

pozornosti, periferním viděním či taktickými znalostmi. Na základě této kombinace je 

sportovec schopen odhadnout pohyb spoluhráče či protihráče, pohyb letící míče či jiného 

náčiní. anticipace je částečně vrozená, částečně získaná pravidelným tréninkem, zažitými 

sportovními situacemi v zápase, pozorováním protihráčů apod. v některých sportech se 

anticipace využívá méně, v některých se bez anticipace neobejdeme. Především raketové 

a pálkovací sporty jsou jedním z odvětví, kde bez anticipace bychom se sotva trefili do 

míče. Jak pálkař dokáže odpálit nadhoz pohybující se 150 km/h; jak tenisový hráč dokáže 

vrátit tenisové podání letící rychlostí 210 km/h? Anticipace je ta odpověď.  

 

Ve světe i u nás probíhá mnoho výzkumů zaměřených na anticipaci. I když o ní víme, 

stále je pro nás velmi neuchopitelná, a proto i tak zajímavá. Většina výzkumů anticipaci 

zkoumala na základě pouštění videí, pozorováním, dotazníky apod., ze kterých 
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vyhodnocovala jednotlivé závěry. Co se ale děje v mozku v takové chvíli, jaké procesy 

probíhají tam, odkud anticipace pochází? Na to snažíme odpovědět v této práci.  

 

Ve světe už proběhlo pár výzkumů zkoumající anticipaci pomocí fMRI, tak jako je tato 

práce. Vždy se přišlo s trochu odlišným designem a zkoumalo se, jaké mozkové oblasti 

se zapojují nejvíce. Nejčastěji se jednalo o anticipaci jednoho pohybu (kup na bránu, 

tenisové podání, volejbalové podání apod.). V naší práci předkládáme design 

s tenisovými výměnami. Skupina 12 dospělých závodních hráčů měla za úkol při 

vyšetření ve fMRI sledovat tenisové výměny a pozastavení této výměny v určitém době 

anticipovali směr letu míče následujícího úderu. Ptáme se tedy jaké mozkové oblasti se 

při sledování tohoto videa aktivují, kolik správných odpovědí budou probandi mít a jaké 

budou reakční časy jejich odpovědí.  

 

V diplomové práci se zabýváme teoretickou části zaměřenou na charakteristiku tenisu 

z prostorového a časového p ohledu, stručný anatomický i fyziologický popis mozku, 

definici anticipace a objasnění principu fMRI. Ve výzkumné části pak popisujeme daný 

experiment a výsledky získané při měření ve fMRI.        
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2. Teoretická východiska práce  
 

2.1 Charakteristika tenisu  

 

Tenis je řazen do kategorie sportovních her síťového typu, kdy jsou hrací plochy soupeřů 

od sebe odděleny sítí. Soupeři nepřicházejí do fyzického kontaktu, proto se jedná o hru 

neinvazivní. Hraje se na obdélníkovém dvorci o rozměrech 23,77 m x 8,23 m pro 

dvouhru, respektive 23,77 m x 10,97 m pro čtyřhru. V tenise tedy rozlišujeme ženskou 

tenisovou dvouhru, mužskou tenisovou dvouhru, ženskou tenisovou čtyřhru, mužskou 

tenisovou čtyřhru a smíšenou tenisovou čtyřhru.  

 

Tenis je celoročním sportem, který se hraje jak na venkovních dvorcích, tak v halách. 

Z tohoto důvodu probíhají po celý rok v různých zemích po celém světě. Mezi 

nejprestižnější tenisové turnaje patří tzv. Grandslamy – Australian Open, French Open, 

Wimbledon a US Open. Další tenisové turnaje jsou pořádány profesionálními tenisovými 

okruhy ATP, WTA či ITF. S  tenisovými turnaji souvisí i změny povrchů dvorců, na 

kterých se turnaje hrají. Schválenými povrchy tenisových dvorců jsou beton, antuka, 

tráva a další umělé povrchy.  

 

Atraktivita i technologické možnosti tenis posouvají neustále dopředu. Kvalitnější 

tenisové rakety, výplety, oblečení či obuv přispívají ke zkvalitnění hry. Týmy trenérů 

fyzioterapeutů, kondičních trenérů či sportovních psychologů jsou nezbytnou součástí  

přípravy každého profesionálního tenisty, i to posouvá hru k nevídaným výkonům, 

kterými jsme svědky. Tenisová hra se stále zrychluje, což klade nároky nejen na fyzickou 

přípravu ale i rychlost rozhodování. Právě včasná anticipace je pro rychlost rozhodování 

a provedení správného rozhodnutí klíčová.  

 

2.1.1 Prostorová charakteristika tenisu  

Rozměry tenisového hřiště jsou konstantní a silně omezují běžecké vzdálenosti. Nejdelší 

přímá běžecká vzdálenost je nanejvýše 14 m (Schônborn, 2008). Fernandez (2006) uvádí, 

že tenisový hráč naběhá 8–12 m pro dosažení tenisového bodu a během této dráhy změní 

až čtyřikrát směr pohybu. Pokrytá vzdálenost během jedné ženské tenisové výměny  
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(sekvence hry, kdy hráčky hrají údery mezi sebou) se pohybuje v průměru od 7,6 m do 

11,5 m (Kilit et al., 2018). Ze studií vyplívá, že až 80 % úderů se hraje cca 2,5 m od hráče; 

10 % úderů je odehráno ve vzdálenosti 2,5-4,5 m od hráče a zbytek úderů se pohybuje 

4,5 m a více od hráče (Fernandez, 2006; Kovacs, 2007).  

 

Celková dráha naběhaná v zápase se pohybuje kolem 1 300 – 2 500 m u třísetových 

zápasů a 2 400 – 4 000 m při pětisetových zápasech (Fernandez, 2006). Ve studiích se 

uvádí, že celková vzdálenost naběhaná v  mužských zápasech během Grandslamů z let 

2015-2017 je 2,0-2,6 km. Celková vzdálenost v ženských zápasech v  průběhu 

Grandslamů z roku 2016 a 2017 činí 0,9-1,2 km.  

 

Na prostorovou orientaci hráče má vliv i typ tenisového míče. Máme tři typy tenisových 

míčů, které mají odlišné vlastnosti a na jejich základě se používají na různých površích. 

První typ tenisového míče je tvrdší a má nižší odskok; celkově je tedy rychlejší a používá 

se především na antuce. Druhý typ tenisového míče je pomalejší než první a zároveň má 

vyšší odskok, proto se používá především na tvrdém povrchu. S posledním třetím typem 

tenisového míče se hraje na travnatém povrchu. Je nejpomalejší z již zmíněných míčů a 

zároveň má nejvyšší odskok. I když rozdíly mezi míči nejsou tak viditelně znatelné, 

rychlost letu míče typu 3 je při podání o 10-16 m/s vyšší než u míče typu 2. Vlastnosti 

míče se mění i v průběhu zápasu, kdy dochází k jejich „ohrání.“ Proto dochází 

k pravidelným výměnám míčů; nové míče jsou „živější“ a hráč se tomu musí přizpůsobit. 

Typ míče i výměny v průběhu zápasu mají vliv nejen na prostorovou orientaci hráče, ale 

i časovou (Fernandez, 2006). 

2.1.2 Časová charakteristika tenisu  

 

Tenisové zápasy se hrají na dva či tři vítězné sety; celkově tedy hráči mohou během 

zápasu odehrát tři, popřípadě pět setů. Délka tenisového zápasu je velmi variabilní. 

Tenisové utkání může trvat méně než hodinu, ale i více než pět hodin. Nejdelší tenisová 

bitva trvala 11 hodin a 5 minut. Za „typickou“ délku dvousetového zápasu považujeme 1 

hodinu a 30 minut. Během tohoto času se střídá fáze zatížení a fáze odpočinku v poměru 

1:3 až 1:5 (Kočíb in Tůma, Sůss, 2011).  
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Ačkoli může tenisový zápas trvat i několik hodin jsou skutečné efektivní hrací doby velmi 

krátké. Zpravidla se počítá s průměrným podílem cca 7-8 % na trávě na nanejvýš cca 30 

% na antuce. Ve studii Kovacse (2006) je uváděn podíl hrací doby v rámci celkového 

trvání zápasu na základě herních stylů takto:  

 

- Útočný styl hry: 21 % 

- Celodvorcový styl hry: 28,6 % 

- Hra od základní čáry: 38,5 % 

 

Herní doba jednoho bodu v mužském tenise (Schônborn, 2008): 

 

- Tráva: 2,7 s 

- Tvrdý povrch: 6,5 s 

- Antuka: 8,3 s  

 

Herní doba jednoho bodu v ženském tenise: 

 

- Tráva: 5,4 s  

- Tvrdý povrch: 6,6 s  

- Antuka: 10,7 s  

 

Délka přestávek mezi jednotlivými body činí v průměru 25,6 s u mužů a 19,4 s u žen. 

Délka tenisových výměn se odvíjí od herního stylu hráče, povrchu dvorce, zvolené taktice 

hráče a soupeře, vlivu počasí či herní úrovně hráčů. Dle herního stylu se délka tenisových 

výměn pohybuje takto (Kovacs, 2006): 

 

- Útočný styl hry: 4,8 s 

- Celodvorcový styl hry: 6–11 s  

- Hra od základní čáry: 15,7 s   
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Četnost úderů na získání jednoho bodu obnáší v průměru (Schônborn, 2008): 

 

- Tráva: 2,1 úderu  

- Tvrdý povrch: 5,1 úderu  

- Antuka: 6,8 úderu  

 

Což znamená, že má hráč k  dispozici v průměru pouze 1,05 až 3,4 údery, aby dosáhl 

bodu. U žen je to asi 1,8 až 5 úderů.  

 

V tabulce 1 je zobrazena procentuální četnost úderů během zápasu na jednotlivých 

površích.  

 

Četnost úderů a čas Tvrdý povrch  Tráva  Antuka 

1-4 x; pod 5 s  

 

Muži: 56-65 % 

Ženy: 50-62 % 

80-86 % 

60-75 % 

42-56 % 

30-32 % 

5-8 x; pod 10 s  

 

Muži: 22-24 % 

Ženy: 20-22 % 

11-15 % 

18-20 % 

30-32 % 

30-32 % 

9 x a více; přes 10 s   

 

Muži: 8-10 % 

Ženy: 15-20 % 

0-1 % 

5-10 % 

17-22 % 

32-35 % 
Tabulka 1 - Četnost úderů a čas (Schônborn, 2008) 

 
Tato čísla ukazují, že 60 % až 95 % všech bodů u žen a 72 % až 99 % u mužů trvá pod 

10 s, ve kterých je hráno nanejvýš 8 úderů (4 na jednoho hráče).  

 

Dnešní tenis se stal v průměru značně rychlejší, než byl ještě v 80. letech či v  první 

polovině 90. let. Podání o rychlosti mezi 190 a 210 km/h v mužském tenise a mezi 160 a 

200 km/h v ženském tenise se staly pravidlem. Také prohozy a vítězné míče ze základní 

čáry už dosahují bez velkých problémů 130 km/h. Míče samozřejmě nepřicházejí 

k soupeři touto rychlostí. Odporem vzduchu, rotací míče a s tím spojenými zákonitostmi, 

gravitací a ztrátou tření při odrazu se počáteční rychlost silně sníží. Tak se omezí např. 

při podání 190-200 km/h na raketě rychlost míče v první fázi letu do dopadu (cca 18 m) 

na průměrných 175 km/h, ve druhé fázi letu po dopadu do zásahu riternujícího (cca 6-9 

m) na průměr 80 km/h, což znamená asi 50% ztrátu rychlosti. Na základě těchto vysokých 

rychlostí se nachází čas letu míče mezi 450-900 ms. Totéž platí při zachycení prohozu, 
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neboť ačkoli je počáteční rychlost menší, je vzdálenost mezi hráči podstatně kratší. Tak 

lze říci, že normální reakční čas v kombinaci s pohybem těla k míči a provedení úderu by 

nebyl dostačující k zachycení míče, pokud by hráč reagoval teprve po zásahu soupeře. 

Vzniká deficit cca 150-300 ms. O to větší význam má vnímání a předvídání (anticipace) 

jako i aplikace nacvičených motorických programů (Schônborn, 2008). 

 

2.2 Mozek  
 

Nervová soustava slouží k zachycení a zpracování podnětů působících na lidský 

organismus a zajištění odpovídající reakce na ně. Nervový systém dělíme na periferní 

nervový systém (PNS) a centrální nervový systém (CNS). PNS se vyvinul z materiálu 

gangliové lišty a z výběžků buněk CNS, které se rozrůstají do celého těla. Tvoří ho míšní 

a hlavové nervy se svými ganglii (vše určení pro zásobení somatické části organismu, 

hlavně pro pohybový aparát) a vegetativní či autonomní nervy a jejich ganglia (určené 

pro viscerální části organismu, hlavně pro orgány zažívacího, dýchacího a 

močopohlavního systému). Z materiálu vlastní nervové trubice se vytváří mozek a mícha, 

tedy CNS (Petrovický, 2002). Nadále se budeme zaobírat právě CNS, především popisem 

mozku. 

 

2.2.1 Obecná stavba CNS  
 
 
Jak již bylo řečeno CNS se skládá z mozku a míchy. Na míchu navazuje mozkový kmen. 

Mozkový kmen se skládá z prodloužené míchy, mostu a středního mozku. dalším 

oddílem je mezimozek, který převádí informace do největšího a vývojově nemladšího 

oddílu – koncového mozku. nad mozkovým kmenem je v zadní jámě lebeční uložen 

mozeček (Hudák, Kachlík et al.; 2015). Základní složkou nervové tkáně jsou nervové 

buňky – neurony, jejichž základní vlastností je vzrušivost a vodivost. Jsou tvořeny 

buněčným tělem (perikaryon) a výběžky (dendrity, axon). Dendrity jsou krátké výběžky, 

které vedou informace do těla neuronů. Axon je jeden dlouhý výběžek vedoucí informace 

z těla neuronu. Komunikace neuronů navzájem a komunikace s cílovými orgány je 

uskutečňována na synapsi pomocí neurotransmiterů. Funkci vyživovací, modulační, 

opěrnou, tvorbu obalů nervových vláken a fagocytózou rozpadových produktů 

obstarávají buňky gliové (astrocyty, oligodentrocyty, mikroglie, ependymové buňky). 

Oba druhy těchto buněk mají různě početné a různě dlouhé výběžky, které se navzájem 
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proplétají a do svých pletení zaujímají i cévy nervovou soustavu vyživující (Petrovický, 

2002).  

Nervová tkáň je tvořena šedou (substantia grisea) a bílou hmotou (substantia alba). Šedá 

hmota je tvořena těly neuronů, bílá hmota jejich výběžky. Rozložení šedé a bílé hmoty se 

liší v koncovém mozku a míše. V koncovém mozku a mozečku je šedá hmota uložená na 

povrchu v podobě mozkové a mozečkové kůry a v hloubi jako kulovitá či oválná jádra 

(nuclei). V míše na povrchu běží dráhy bílé hmoty a šedá hmota je uložena v  hloubi 

v okolí canalis centralis (Hudák, Kachlík et al.; 2015).   

 

Spojení mezi vzdálenějšími částmi CNS zprostředkují nervové dráhy. V nejjednodušším 

pohledu je to soubor axonů, vycházející z buněk jedné struktury a končící synapsí na 

buňkách jiné struktury. Každá nervová dráha má tedy svou mateřskou buňku, svůj průběh 

mezi ostatními strukturami CNS a svou terminaci v cílové struktuře. V úseku svého 

průběhu může nervová dráha vydávat odbočky – kolaterály k jiným strukturám 

(Petrovický, 2002). Nervové dráhy se dělí dle počtu neuronů – jednoneuronové, 

víceneuronové. Dále se mohou dělit dle propojení struktur (Hudák, Kachlík et al.; 2015): 

 

- Asociační dráhy: propojují struktury v jedné hemisféře nebo na úrovni 

poloviny míchy 

- Komisurální dráhy: propojují obě hemisféry či obě poloviny míchy  

- Projekční dráhy: propojují mezi sebou jednotlivé úrovně CNS 

 

Dalším dělením nervových drah je dle průběhu a směru šíření vzruchu: 

 

- Vzestupné (ascendentní) dráhy: projekční dráhy, které spojují nižší úroveň 

CNS s vyšší úrovní 

- Sestupné (descendentní) dráhy: projekční dráhy, které spojují vyšší úroveň 

CNS s nižší úrovní  

- Přímé dráhy: vývojově mladší projekční jednoneuronové dráhy propojující 

dvě struktury 

- Nepřímé dráhy: projekční víceneuronové dráhy propojující dvě struktury 

s vmezeřeným přepojovacím jádrem/jádry  
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Posledním dělením nervových drah může být dle druhu vláken: 

 

- Somatomotorické dráhy: regulují pohyb a napětí kosterních svalů  

- Visceromotorické dráhy: regulují pohyb a napětí hladkých svalů a srdeční 

svaloviny (parasympatikus, sympatikus)  

- Somatosenzitivní dráhy: přivádějí čití z  mechanoreceptorů, exteroreceptorů, 

proprioreceptorů, termoreceptorů  

- Viscerosenzitivní dráhy: přivádějí čití z  receptorů z vnitřních orgánů a 

interoceptorů  

- Senzorické dráhy (speciální senzitivita): přivádějí informace ze smyslů (čich, 

chuť, sluch, zrak, polohocit a pohybocit hlavy).   

 

2.2.1.1 Roviny a směry mozku  
 
Na mozku jsou směry určovány odlišně než na těle. Směry v mozku (kromě koncového 

mozku): 

 

- Rostrálně (též kraniálně či frontálně) – směrem k čelu (dopředu) 

- Kaudálně (též okcipitálně) – směrem k týlu (dozadu) 

- Dorzálně – směrem k lebeční klenbě (nahoru) 

- Ventrálně (též bazálně) – směrem k lebeční spodině (dolů)  

- Mediálně – ke střední čáře  

- Laterálně – od střední čáry  

 

Směry v koncovém mozku (telencephalon): 

 

- Frontálně (též rostrálně) – směrem k čelu (dopředu) 

- Okcipitálně – směrem k týlu (dozadu)  

- Dorzálně – směrem k lebeční klenbě (nahoru)  

- Bazálně (též ventrálně) – směrem k lebeční spodině (dolů) 

- Mediálně – ke střední čáře  

- Laterálně – od střední čáře  
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Rozdíl je rovněž v popisu rovin. Frontální rovina se na snímcích magnetické rezonance 

(MRI) nebo počítačové tomografie (CT) mozku označuje jako koronární rovina a místo 

sagitální roviny se upřednostňuje termín axiální rovina (Hudák, Kachlík et al.; 2015).  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Roviny a směry mozku (zdravi.euro.cz, 2021) 
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2.2.2 Anatomie mozku, funkce mozku 
  
Mozek je složen z několika „částí“, které mají přesné umístění i funkci. Jednotlivé „části“ 

mozku nepracují odděleně, naopak dochází k neuvěřitelně rychlým spojením, tak aby 

byla daná informace zpracována co nejkvalitněji a zároveň byla generována vhodná 

odpověď. Anatomie a fyziologie mozku je velmi obsáhlé téma a pro účely této diplomové 

práce není potřebné uvádět všechny anatomické a fyziologické detaily. V této kapitole se 

tedy omezíme pouze na stručný anatomický a fyziologický popis mozku.  

 

2.2.2.1 Mozkový kmen (Truncus encaphali) 
 
Mozkový kmen tvoří kraniální pokračování hřbetní míchy (medulla spinalis), hranicí je 

decussatio pyramidum, kde se vzájemně kříží pyramidové dráhy. Kraniálně mozkový 

kmen přechází do mezimozku (diencephalon; Petrovický, 2002). Svou ventrální plochou 

leží na kosti týlní (oss occipitalis) v zadní jámě lební. Z dorsální strany na něj naléhá a je 

s ním spojený mozeček (cerebellum) pomocí třech párů mozečkových stonků tvořených 

bílou hmotou – vstupní a výstupní dráhy mozečku (pedunculi cerebellares; Hájek, 2016): 

 

- Horní mozečkové stonky (pedunculi cereberalles superiores): propojují 

mozeček se středním mozkem 

- Střední mozečkové stonky (pedunculi cereberalles medii): propojují mozeček 

s Varolovým mostem  

- Dolní mozečkové stonky (pedunculi cereberalles inferiores): propojují 

mozeček s prodlouženou míchou 

  

Kmen s mozečkem vyplňují zcela zadní jámu lební a při přechodu do mezimozku 

prochází otvorem (incisura tentorii) v duplikatuře tvrdé pleny (tentorium cerebelli), která 

kryje mozeček (Petrovický, 2002). Kmen obsahuje typicky uspořádané šedé hmoty ve 

formě jader a bílé hmoty, které odpovídají spojům (Naňka, Elišková, 2009). Mezi 

kmenem a mozečkem (v úrovni prodloužené míchy a mostu) se nachází IV. komora 

(ventriculus quartus). Pod spodinou IV. komory v hloubce tegmenta leží retikulární 

formace a jádra hlavových nervů. Retikulární formace je síť navzájem propojených, 

fylogeneticky starých jader, která sahá od krční míchy celým mozkovým kmenem až do 

mezimozku; svými drahami komunikuje vzájemně s téměř všemi částmi CNS; obsahuje 

centra životně důležitých funkcí a reflexů, koordinuje činnost hlavových nervů, je 
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zapojená do vnímání bolesti, řízení motoriky a ovlivnění endokrinního systému). Ve 

středním mozku (mesencephalon) v tegmentu je dutinový systém zúžen v kanálek 

(aqueductus mesencephali), který kaudálně navazuje na IV. komoru a rostálně ústí do III. 

komory. Makroskopicky se kmen dělí na tři oddíly, které obsahují jádra hlavových nervů, 

dráhy a retikulární formaci, jejíž součástí jsou životně důležitá centra a jež 

zprostředkovává vývojově staré obranné a obživné reflexy (z kaudálního konce směrem 

rostrálně; Hudák, Kachlík et al.; 2015): 

 

- Prodloužená mícha (medulla oblongata): kaudální oddíl, který spojuje míchu 

a Varolův most. Šedá hmota obsahuje jádra hlavových nervů (n. V, IX, X, XI, 

XII) a specifická jádra (nucleus gracilis, nucleii cuneati, complexus olivais 

inferior. V retikulární formaci prodloužené míchy je centrum pro řízení 

krevního oběhu, centrum pro řízení srdeční činnosti, dýchací centra a centra 

dalších reflexů hlavových nervů.    

- Varolův most (pons Varoli): nejširší oddíl mozkového kmene navazuje na 

prodlouženou míchu a rostálně přechází ve střední mozek. Šedá hmota 

obsahuje jádra hlavových nervů (n. V, VI, VII, VIII) a specifická jádra (ncl. 

olivaris superior, ncll. pontis). V retikulární formaci mostu jsou uložena např. 

centra pro řízení dýchání.   

- Střední mozek (mesencephalon): navazuje na most a rostálně přechází 

v mezimozek (diencephalon). Na příčném řezu se střední mozek skládá 

z tectum, tegmentum a crura cerebri. Prostřednictvím crura cerebri je střední 

mozek přímo propojen s hemisférami koncového mozku. Šedá hmota 

obsahuje jádra hlavových nervů (n. III, IV) a specifická jádra (ncl. ruber, 

substantia nigra, substantia grisea centealis, ncl. interpeduncularis a další). 

V retikulární formaci středního mozku se zpracovává pomalá bolest a směřují 

sem autonomní projekce z hypotalamu.  

 

Funkce mozkového kmene 

 

Z popisu stavby mozkového kmene vypovídá, že daná struktura bude mít množství funkcí 

podílejících se na životně důležitých činnostech či komunikaci s  dalšími strukturami 

mozku (Rokyta, 2016). Z přechozích řádků víme, že se mozkový kmen dělí na 
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prodlouženou míchu, Varolův most a střední mozek. Dle tohoto rozdělení bude 

následovat i popis funkcí.  

Prodloužená mícha obsahuje jádra, která jsou součástí retikulární formace a jsou zapojena 

do řízení autonomních funkcí. Prodloužení mícha se účastní řízení nepodmíněných 

obraných reflexů – reflex kašle, kýchací reflex, zvracení. Společně s Varolovým mostem 

se uplatňuje v regulaci dýchání (Mysliveček, 2009). V prodloužené míše se nacházejí dvě 

skupiny buněk – dorsální a ventrální respirační skupina, které obsahují inspirační a 

exspirační neurony. Dále zde nalezneme centra kardioexcitační a kardioinhibiční řídící 

činnost srdce; centra vazokonstrikční a vazodilatační pro řízení činnost cév (Rokyta, 

2016). Prodloužená mícha se uplatňuje i v oblasti trávení, kdy reguluje přijímání a 

mechanické zpracování potravy a nepodmíněné reflexy sací, žvýkací a polykací. Spolu 

s Varolovým mostem se také podílí na mimických pohybech, fonaci i řeči (Mysliveček, 

2009).    

 

Varolův most obsahuje další nakupení neuronů (pontinní respirační skupina), náležející 

retikulární formaci a účastnící se nervové regulace dýchání (spolu s prodlouženou 

míchou) – apneustické centrum (dolní část mostu) má tonizující vliv na neurony 

vdechového centra a pneumotaxické centrum (horní část mostu) tlumí apneustické 

centrum. Toto rozdělení je v poslední době zpochybňováno a uvažuje se na komplexní 

zapojení všech jader (Rokyta, 2016). Most dále řídí nepodmíněné reflexy jako je 

rohovkový (korneální) reflex, který se vybavuje mechanickým působením na řasy, víčka, 

spojivky či rohovku či reflex okulokardiální  způsobující zpomalení tepu při stlačení 

očních bulbů. Dále se podílí na podmíněných reflexech umožňující artikulaci 

(Mysliveček, 2009). Jádra nukleus raphae prodloužené míchy a mostu jsou zdrojen 

serotoninu a endorfinů (Rokyta, 2015).  

 

Hlavní části středního mozku jsou tectum a tegmentum. Tectum je tvořené čtverohrbolím, 

které se dále dělí na horní (colliculi superiores) – centrum nepodmíněných zrakových 

reflexů spojených s pohyby očí, hlavy a těla vyvolaných světelnými podněty a na dolní 

hrboly (colliculi inferiores) – centrum nepodmíněných, hlavně sluchových reflexů, 

pohybů uší, hlavy a těla vyvolaných zvukovou stimulací (Rokyta, 2016). Ploténka mezi 

horními a dolními hrboly-lamina quadrigemina je zapojena do nepodmíněného reflexu 

pohotovostního, což je soubor složitých nepodmíněných reflexů vybavovaný náhlými 

zrakovými či sluchovými podněty. Dále se střední mozek ve složité reflexní činnosti, 
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která vede k udržování vzpřímené polohy těla, tj. na vzpřimovacích reflexech 

(Mysliveček, 2009). Pod tegmentem leží nakupení šedé hmoty – substantia nigra, která 

je řazena mezi bazální ganglia a jako taková je součástí mimopyramidové kontroly 

motoriky a zároveň je součástí dopaminergního systému. Nukleus ruber převádí 

motorickou aktivitu z mozkové kůry a mozečku do motorických struktur kmene a míchy. 

Dalším jádrem je locus coeruleus, jež je zdrojem noradrenalinu v mozku a podílí se na 

regulaci bdění a spánku (Rokyta, 2015; Mysliveček, 2009).  

 

Neurony retikulární formace integrují vzruchy přicházející kolaterálami všech 

senzorických drah, signály z limbického systému, mozečku i mozkové kůry. Vzruchová 

aktivita těchto jednotlivých vstupů ztrácí v retikulární formaci svůj specifický informační 

význam a nabývá nespecifický budivý či tlumivý charakter (Kittnar a kol., 2011). Dle své 

funkce se retikulární formace dále dělí na vzestupný (ascendentní) a sestupný 

(descendentní) systém. Vzestupný aktivační systém zajišťuje probouzení ze spánku a 

udržení bdělého stavu. Činnost vzestupného inhibičního systému zatím nebyla plně 

prokázána, ale při přerušení mozkového kmene v oblasti mostu je vyvolána trvalá bdělá 

aktivita (Mysliveček, 2009). Sestupný systém inhibiční či aktivační se uplatňuje 

především při řízení svalového tonu a má význam pro udržení vzpřímeného postoje a 

polohy těla (Kittnar a kol., 2011).  

 

2.2.2.2 Mozeček (cerebellum) 
  
Mozeček leží na dorsální straně mozkového kmene, ke kterému je připevněn 

prostřednictvím tří pedunculi cerebellares. Na horní plochu mozečku naléhá spodní 

plocha týlních laloků mozkových hemisfér. Mezi tyto oblasti je v lebce zasunuta 

duplikatura tvrdé pleny (tentorium cerebelli). Spodní plocha mozečku, obrácená proti 

mozkovému kmenu, tvoří strop IV. komory (Petrovický, 2002). Na povrchu mozečku se 

rozlišuje střední oblast – vermis (zde se nachází ncl. fastigii), kolem tvz. paravermální 

zóna (ncl. globosus a ncl. emboliformis) a laterálně uložené mozečkové hemisféry (ncl. 

dentatus; Naňka, Elišková, 2009). Mozeček se skládá z mozkové kůry (cortex cerebelli), 

kterou představuje šedá hmota složená do hlubokých transversálních řas (folia cerebelli), 

z bílé hmoty (substantia medularis), která je uvnitř a vybíhá v pedunculi a z centrálně 

uložených jader (ncl. dentatus, ncl. fastigii, ncl. globosus, ncl. emboliformis; Petrovický, 

2002). Na mozečku můžeme rozlišit tři laloky podle vývojového hlediska a podle oblastí 
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hlavních aferentních spojů. Lobus flocculonodularis je nejmenší a vývojově nejstarší část 

mozečku (tzv. archicerebellum), pro svou převahu aferentace z vestibulárního aparátu 

nazývanou vestibulární mozeček (vestibulocerebellum). Je uložen na spodní ploše 

mozečku. Lobus anterior je vývojově mladší část mozečku (tzv. paleocerebellum). 

Maximum aferentace přijímá z míchy, proto je též nazýván spinální mozeček 

(spinocerebellum). Lobus posterior je nejrozsáhlejší část mozečku a zároveň vývojově 

nejmladší (tzv. neocerebellum). Přívody přichází z mozkové kůry přes pons, proto 

cerebrální mozeček (pontocerebellum; Naňka, Elišková, 2009).  

 

Funkce mozečku  

 

Funkce mozečku můžeme rozlišovat dle fylogenetického stáří jednotlivých částí. 

Archicerebellum (vestibulární mozeček) má za úkol udržovat přiměřený svalový tonus, 

vzpřímenou polohu těla ve stoji a při chůzi a podílí se na řízení automatických očních 

pohybů (Mysliveček, 2009). Paleocerebellum (spinální mozeček) analyzuje aferentaci 

z proprioreceptorů, z taktilních receptorů, ze sluchové a zrakové dráhy. Je nezbytný pro 

regulaci svalového napětí a má tři funkce – komparativní, korekční a prediktivní. 

Paleocerebellum dostává z motorické mozkové kůry kopie plánů všech volních 

pohybových vzorců a tyto plány zamýšleného pohybu srovnává (komparativní funkce) 

s aktuálním stavem právě prováděného pohybu, a pokud skutečnost neodpovídá záměru, 

okamžitě zasáhne do aktivity sestupných motorických drah a vzniklý rozdíl upraví 

(korekční funkce). Prediktivní funkce slouží k předpovídání a dopočítávání trajektorie, 

rychlosti a intenzity zamýšleného pohybu (Rokyta, 2015). Neocerebellum se podílí na 

modulaci volních pohybů, na plánování pohybu, ale i na kognitivních funkcích (Kittnar 

a kol., 2011). Funkce mozečku jako celku spočívá v integraci informací z motorických 

oblastí, statokinetického čidla, proprioreceptorů, exteroreceptorů, ze sluchových a 

zrakových oblastí. Je nutný pro vykonání plynulého, přiměřeného a cíleného pohybu, pro 

určení směru pohybu, jeho délky, trvání a řízení je ho intenzity. Dále se zapojuje do 

vypracování motorických podmíněných reflexů, je tedy zapojen do procesu učení a 

paměti (Mysliveček, 2009). 
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2.2.2.3 Mezimozek (Diencephalon) 
  
Mezimozek navazuje na horní konec mozkového kmene. Spolu s koncovým mozkem 

(telencephalon) tvoří vlastní mozek (cerebrum). Vzhledem k ohromnému rozvoji 

koncového mozku je celý mezimozek překryt telencephalickými hemisférami a není 

proto z dorsální ani laterální strany mozku vidět. Přímo je přístupný pouze jeho ventrální 

povrch, představovaný hypothalamem (Petrovický, 2002). Topograficky je mezimozek 

z rostální strany ohraničen čelním lalokem (lobus frontalis) a chiasma opticum (spojení a 

částečné zkřížení zrakových nervů), kaudalně středním mozkem, mediálně III. komorou, 

laterálně bazálními ganglii, dorsálně corpus callosum (spojení mozkových hemisfér) a 

bazálně báze lební (basis cranii; Hudák, Kachlík et al.; 2015).   Mezimozek je soubor 

jader a drah kolem třetí komory, jejíž boční stěny jsou tvořeny mediální plochou obou 

thalamů a spodinu tvoří hypothalamus (Hájek, 2016). dle uložení a funkce jader můžeme 

mezimozek rozdělit na šest částí: 

 

- Epithalamus: dorzální část mezimozku tvořená nepárovou šišinkou (glandula 

pinealis) a párové habenulae obsahující ncll. habenulares (jádra zapojená do 

limbického systému umožňující integraci emočních vjemů; Hudák, Kachlík et 

al.; 2015).  

- Metathalamus: dorzální část talamu tvořená dvěma vyvýšeninami – corpus 

geniculatum mediale, který je spojen s colliculus inferior (ve středním mozku) 

a vede vlákna sluchových drah; corpus geniculatum laterale spojeného 

s colliculus superior (ve středním mozku) a vede vlákna zrakové dráhy 

(Naňka, Elišková, 2009).  

- Subthalamus: uložen pod thalamem a obsahuje ncl. subthalamicus a zona 

incerta. Ncl. subthalamicus je zapojen do okruhů bazálních ganglií. Zona 

incerta je pravděpodobně zapojena do funkce retikulární formace, ale její 

přesná funkce není známa (Naňka, Elišková, 2009).  

- Thalamus: párový útvar patrný až po snesení hemisfér. Mediálně ohraničuje 

III. komoru mozkovou a laterálně srůstá s koncovým mozkem, vetrálně se 

subthalamem a hypothalamem (Naňka, Elišková, 2009). Thalamus je tvočen 

celkem asi 50 jádry, která jsou klasifikována do morfologických i funkčních 

skupin a dvěma lamelami bíle hmoty. Dle funkce lze jádra rozdělit do čtyř 

skupin (Hájek, 2016): 
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§ Specifická senzorická jádra (např. ncl. ventralis 

posteromedialis, ncl. ventralis posterolateralis): v těchto 

jádrech končí předposlední neurony projekčních drah 

senzitivních a senzorických (s výjimkou dráhy čichové) a 

začínají poslední thalamo-kortikální neurony, které vedou do 

příslušných primárních senzitivních a senzorických oblastí 

mozkové kůry. 

§ Nespecifická projekční jádra (ncl. intralaminares, ncl. 

mediani): přijímají aferenty z retikulární formace a přes 

interneurony aktivují difúzně celou mozkovou kůru. Regulují 

stav vědomí a jsou zapojena do vedení pomalé bolesti.  

§ Motorická jádra (ncl. ventralis anterior, ncl. ventralis lateralis): 

zapojena do regulace motoriky, jsou spojena především 

s bazálními ganglii a mozečkem.  

§ Asociační jádra (ncl. anreriores, ncl, posteriores, ncl. 

mediodorsalis): v hierarchii funkčně nejvýše postavená jádra 

thalamu přijímají aferenty mimo jiné ze specifických 

senzorických jader thalamu a vysílají axony do asociačních 

oblastí kůry mozkové.   

 

- Thalamus opticus: zrakový mozek je tvořen zrakovým nervem (nervus 

opticus), křížením zrakových nervů (chiasma opticum) a zrakovou dráhou 

(tractus opticus; Hájek 2016). 

- Hypothalamus: část mezimozku ležící bazálně od talamu. Buňky 

hypothalamu jsou uspořádány do jader a areí. Ty jsou uspořádány předozadně 

do dvou paralelních pruhů – mediální a laterální hypothalamus. Mediální 

hypothalamus obsahuje ncl. supraopticus, ncl. suprachiasmaticus či ncl. 

paraventriculares. Laterální hypothalamus je vplněn převším vlákny 

fasciculus telencephalicus medialis (Naňka, Elišková, 2009). Infundibulum je 

stopka spojující hypothalamus s hypofýzou, která produkuje (adenohypofýza) 

či skladuje (neurohypofýza) hormony ovlivňující činnost organismu.  
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Funkce mezimozku 

 

Z textu výše vyplívá, že mezimozek má několik částí – epithalamus, metathalamus, 

subthalamus, hypothalamus a thalamus. K epithalamu se řadí šišinka, nuclei habenula 

lateralis a medialis a cirkumventrikulární orgány. Šišinka je neuroendokrinní žláza 

s významnou aktivitou N-acetyltrasferázy, katalyzující přeměnu serotoninu na melatonin. 

Pravděpodobně má šišinka vztah i k řízení pohlavních funkcí. Nuclei habenula lateralis a 

medialis získávají aferentaci z limbického systému. Cirkumventrikulární orgány 

představují místa funkčního kontaktu nervstva s krví (Mysliveček, 2009). Subthalamus 

zahrnuje nucleus subthalamicus, které se funkčně řadí do bazálních ganglií, a zona 

incerta, kde se přepojují korové motorické signály za účasti zrakových podkorových 

center k retikulární formaci a míše. Do methatalamu patří corpus geniculatum mediale, 

kde se přepojují akustické a taktilní informace z nucleus colliculus inferior a pokračují 

do primární sluchové kůry a corpus geniculatum laterale pro přepojení zrakové informace 

z tractus opticus a pokračují do zrakové kůry (Rokyta, 2015). Hypothalamus je tvořen 

více než dvaceti jádry, je recipročně spojen s retikulární formací a s limbickým systémem 

a přes limbický systém i s asociačními korovými oblastmi. Funkce hypothalamu lze 

shrnout do těchto oblastí (Mysliveček, 2009):  

 

- Hlad a příjem potravy: je ovlivňován centrem sytosti a centrem hladu, mezi 

oběma centry existuje vzájemné propojení, aktivace glukoreceptorů v centru 

sytosti je zodpovědná za útlum centra hladu.   

- Žízeň: hypertonické prostředí v okolí nucleus paraventricularis, kde jsou 

stimulovány osmoreceptory, je příčinou dráždění tohoto centra. 

- Sexuální funkce: zajišťovány integrační činností hypothalamu jako křižovatky 

propojující CNS s humorální sekrecí.  

- Sekrece hormonů: v nucleus supraopticus se tvoří vazopresin a v nucleus 

paraventricularis se tvoří oxytocin, které jsou axonálním transportem 

přesunuty do neurohypofýzy a odtud jsou secernovány do oběhu. Přímo 

z hypothalamu se do oběhu dostávají tyto hormony: tyroliberin, gonadotropin, 

somatokrinin, somatostatin, liberin a inhibitor melanotropinu, inhibitor 

prolaktinu a liberin luteotropní hormon.  

- Řízení vegetativního nervstva: v předním hypothalamu se nachází jedno 

z parasympatických centrem a ze zadních jader se aktivuje sympatikus.  
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- Termoregulace: zadní hypothalamus řídí reakce na chlad (dochází 

k uvolňování katecholaminů), přední naopak teplo.  

- Řízení cirkadiálních rytmů: dáno rytmickou aktivitou vytvářenou v nucleus 

suprachiasmaticus.  

- Účast na emočních stavech: součástí Papezova okruhu pro limbický systém.  

 

Thalamus je seskupením senzorických, asociačních a nespecifických jader. Jeho hlavní 

funkcí je zprostředkování přenosu všech somatosenzorických informací (kromě 

čichových) přicházejících z periferie do projekčních a asociačních oblastí mozkové kůry 

a do některých center mozečku (Rokyta, 2015). Dále se podílí na ovlivnění stavu bdělosti 

jako odpověď na senzorickou aferentaci, účastní se na vegetativních reakcích (zblednutí, 

zčervenání), emocích, které jsou normálně pod kontrolou mozkové kůry, ale pokud není 

korová kontrola dostatečně vyvinuta (u dětí), plně se projeví. Částečně se podílí i na 

ovlivnění stoje a chůze (Mysliveček, 2009).  

 

2.2.2.4 Koncový mozek (Telencephalon) 
  

Koncový mozek je vývojově nejmladší a nejrostrálnější oddíl CNS. Objemem i počtem 

neuronů tvoří největší část mozku. Mozkové hemisféry jsou párové polokoule sestávající 

z pláště a bazální části. Plášťová část je složena z vnější vrstvy obsahující těla neuronů – 

mozková kůra (cortex cerebri) a z vnitřní vrstvy skládající se z myelinizovaných výběžků 

neuronů-bílé hmoty hemisfér (corpus medullare telencephali). Mozková kůra je 

rozbrázděna rýhami a závity. Hlubší rýhy oddělují jednotlivé laloky (lobi cerebri), které 

jsou dále mělčími rýhami (sulci cerebri), členěny na jednotlivé závity (gyri cerebri). 

Bazální část sestává z bazálních ganglií (ncll. basales), což jsou jádra šedé hmoty uložená 

uvnitř hemisfér (Hudák, Kachlík et al.; 2015). Mezi hemisférami je hluboká rýha fisura 

longitudinales cerebri, do níž zasahuje duplikatura tvrdé pleny – falx cerebri. V hloubce 

pod ní jsou obě hemisféry spojeny kalózním tělesem (corpus calosum). V každé 

hemisféře se nachází postranní komora (ventriculus lateralis), vyplněná mozkomíšním 

mokem, který se tvoří v jejich cévnaté pleteni (plexus choroideus; Hájek, 2016). Dále 

můžeme na hemisférách rozeznat jednotlivé laloky, které jsou od sebe odděleny hlavními 

rýhami (Petrovický, 2002): 
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- Čelní lalok (lobus frontalis) – nachází se před sulcus centralis  

- Temenní lalok (lobus parietalis) – mezi sulcus centralis a sulcus parieto-

occipitalis    

- Týlní lalok (lobus occipitalis) – najdeme ho za sulcus parieto-occipitalis 

- Spánkový lalok (lobus temporalis) – od ostatních je oddělen pomocí fisura 

lateralis cerebri  

- Inzula (lobus insularis) – laterální část kůry potopená do hloubky fisura 

lateralis cerebri  

- Limbický lalok (lobus limbicus) – na mediálně stěně hemisféry je oddělen 

nahoře pomocí sulcus cinguli, ale pokračuje kolem corpus callosum dolu až 

na mediální plochu temporálního pólu, kde je oddělen pomocí sulcus 

collateralis a sulcus rhinalis.  

 

Mozková kůra obsahuje na průřezu 3 až 6 vrstev neuronů. Počet vrstev se odvíjí od 

fylogenetického stáří dané části mozkové kůry (Hudák, Kachlík et al.; 2015): 

 

- Paleocortex – fylogeneticky nejstarší část mozku, která je složena ze 3 vrstev 

neuronů a zabírá 1 % povrchu mozkové kůry. Tvoří tzv. čichový mozek 

(rhinencephalon)   

- Archicortex – má méně než 6 vrstev neuronů a zabírá kolem 4 % povrchu 

mozkové kůry. Je hlavní součástí limbické kůry.  

- Neocortex – je fylogeneticky nejmladší část mozkové kůry. Má 6 vrstev 

neuronů a zabírá 95 % povrchu mozkové kůry. Je sídlem nejvyšších 

nervových funkcí (vědomí, paměť, volní motorika apod.). 

 

Jednotlivým oblastem je na základě fyziologických studií přiřazována i funkce, tzv. 

funkční korové oblasti. Funkční korové oblasti se dělí na primární (s jasně definovanou 

funkcí) a asociační. Asociační lze dělit na sekundární a terciární. Primární oblasti 

(motorické, senzitivní a senzorické) přijímají základní informace, sekundární oblasti 

(motorické, senzitivní a senzorické) analyzují komplexní vjemy. Poté se informace 

dostanou do asociačních (terciárních) oblastí, v nichž jsou propojovány s ostatními 

oblastmi mozkové kůry (Hudák, Kachlík et al.; 2015). Kůra se dle histologické stavby 

dělí na 52 oblastí zvaných Brodmannovy areae, které dohromady vytvářejí 

cytoarchitektonickou mapu mozkové kůry (Naňka, Elišková, 2009; Petrovický, 2002): 
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a) Funkční korové oblasti pro motoriku: 

 

- Primární motorická oblast (area 4; uložení v gyrus precentralis) – drážení 

vyvolává svalové kontrakce na druhostranné polovině těla  

- Sekundární motorická oblast (area 6; uložení v gyrus frontalis superior) – 

potřebná pro složitější pohyby hlavy a končetin, účastní se na přípravě a 

iniciaci pohybů  

- Premotorická oblast (area 6; uložení v zadní části gyrus frontalis) – uplatňuje 

se v přípravě pohybu a změně pohybu, spolupráce s okohybným polem u 

pohybů, kde je třeba zrakové kontroly 

- Frontální okohybné pole (area 8; uložení v gyrus frontalis medius) – 

kontroluje konjugované pohyby očí  

 

b) Funkční oblasti pro senzitivitu a senzoriku:  

 

- Primární senzitivní korová oblast (area 3, 1, 2; uložení v gyrus postcentralis) 

– drážděním lze vyvolat pocity dotykového čití druhostranného povrchu těla 

- Sekundární senzitivní korová oblast (area 40; uložení v horní části fisura 

lateralis cerebri) – byla nalezena pouze u primátů a člověka; stimulací se 

vyvolává pocit méně přesného čití  

- Primární a sekundární zrakové korové oblasti (area 17, 18, 19; uložení 

koncentricky kolem sulcus calcarinus) – zrakové vjemy, komunikace 

s premotorickou oblastí a frontálním okohybným polem pro koordinaci 

pohybu očí; všechna visuální pole jsou propojena asociačními spoji, které 

začínají v area 17 

- Primární a sekundární sluchová korová oblast (area 41, 42, 22; uložení v dolní 

části fissura lateralis cerebri) – analýza zvukových podnětů  

- Chuťová korová oblast (area 43) – chuťové vjemy  

- Čichová korová oblast (area 51; odpovídá paleocortexu) – čichové vjemy  
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c) Asociační korové oblasti: 

 

Patří k nim všechny korové oblasti mimo primární funkční oblasti pro motoriku a 

senzitivitu. Rozsahem zaujímají asociační oblasti největší část neokortexu člověka. 

Asociační oblasti dostávají impulsy vždy z více, nejčastěji sousedních, primárních nebo 

i dalších asociačních oblastí. Nejstarší asociační oblasti leží v korovém laloku 

parietálním, temporálním a okcipitálním. Asociují a integrují somatosenzitivní, zrakové 

a sluchové impulsy (area 7 srovnává „hmatené“ s „viděným“, area 5 kontroluje zrakem 

provádění složitějších pohybů, area 38 skládá vnímání zvuků v hudební pocity). 

Vývojově nejmladší asociační oblastí, obzvláště vyvinutou u člověka a nejvýrazněji 

odlišující lidský mozek od zvířecího, je (Petrovický, 2002): 

 

- Prefrontální korová oblast (area 9-14) – je dělena na část orbitální, mediální 

(se vztahem ke kůře limbické) a dorsolaterální (se vztahem ke kůře frontální 

a premotorické). Hlavní spoje jsou reciproční spoje s primárními senzitivními 

oblastmi a s ostatními asociačními oblastmi. Další reciproční spoje ji spojují 

s amygdalou, thalamem a hypothalemem. Vliv na správnou funkci mají i spoje 

monoaminergní, serotoninergní a cholinergní. 

 

d) Řečová centra (Petrovický, 2002): 

 

Řeč, jako specificky lidská činnost, musí mít pro své pohybové i receptivní složky 

příslušná korová pole. Byla objevena dvě řečová centra:  

 

- Brocovo motorické centrum řeči (area 44 a 45; uložení v  gyrus frontalis 

inferior) – u praváků je uloženo v levé hemisféře, u leváků častěji vlevo než 

vpravo. Pro normální funkci je třeba nepoškozená oblast primární a 

sekundární motorická a premotorická oblast. 

- Wernickeho senzitivní řečové centrum (area 22, 39, 40) – uloženo z 90 % 

v levé hemisféře, která je dominantní pro řeč.  Pro normální funkci tohoto 

centra je nezbytná normální funkce akustických i visuálních oblastí.  
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Bílá hmota hemisfér  
 

V hloubce pod vrstvou šedé mozkové kůry je prostor vyplněný nervovými vlákny – bílá 

hmota hemisfér – corpus medullare. Užívá se i název centrum semiovale. Uvnitř 

nalezneme postranní mozkovou komoru. Centrum semiovale jedné strany je spojeno 

s druhostranným prostřednictvím corpus callosum (Petrovický, 2002).  

Kaudálním směrem, do diencephala, vede z centrum semiovale soubor vláken nazývaný 

capsula interna. Nervová vlákna  v centrum semiovale patří obecně ke třem druhům 

vláken. Obsahuje vlákna asociační (propojují stejnostranné korové oblasti), vlákna 

komisurální (spojují pravolevě stejné korové oblasti) a vlákna projekční (spojují 

vzestupně a sestupně různé struktury s kůrou mozku). Mateřské buňky asociačních 

vláken leží ve druhé vrstvě mozkové kůry, buňky komisurálních vláken leží ve třetí vrstvě 

Obrázek 2 - Brodmannovy aree (Wikiskripta, 2021) 
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a projekční vlákna mají mateřské buňky v páté a šesté korové vrstvě (Naňka, Elišková, 

2009): 

 

- Asociační vlákna – nejobjemnější skupina korových vláken. Rozlišujeme 

krátká (spojují nejbližší areae nebo gyri) a dlouhá (spojují vzdálené korové 

oblasti) vlákna. Primární korová oblast vyšle spoje do sousední asociační, ta 

do vzdálenější asociační a současně do premotorické. Vzdálenější asociační 

oblasti jednotlivých laloků jsou pak propojeny s nejbližšími sousedními a 

každá navíc s prefrontální a limbickou oblastí (Petrovický, 2002).  

- Komisurální vlákna – jsou to vlákna spojující pravolevě různé korové oblasti. 

Můžeme rozlišovat komisurální vlákna homotopní, která spojují odpovídající 

si oblasti (pravá area 7 s levou area 7), a komisurální vlákna heterotopní, která 

spojují odlišné korové oblasti (pravá area 7 s levou area 19; Petrovický, 2002). 

Korová komisurální vlákna tvoří tři makroskopicky zřetelné komisury 

(Naňka, Elišková, 2009): 

 

§ Corpus callosum – propojuje navzájem kůru frontálního, 

parietálního a okcipitálního laloku. Z temporálního laloku 

spojuje pouze sluchové korové oblasti. Nejbohatší komisurální 

propojení mají asociační oblasti.  

§ Commissura anterior – silný svazek spojující čichové korové 

oblasti a kůru temporálních laloků kromě sluchové a 

hippokampové oblasti.  

§ Commissura posterior – svazek vláken, který spojuje zadní 

jádra thalamu a jádra v colliculi superiores.  

§ Commissura fornicis – propojuje gyrus hyppocampi a 

hippokampové formace (funkčně patří k limbickému 

systému). 

 

- Projekční vlákna (capsula interna) – tato vlákna sestupují z kůry skrze 

centrum semiovale mezi thalamus a bazální ganglia a vedou většinu korových 

projekčních dostředivých a odstředivých vláken. Z capsula interna vybíhají i 

capsula externa a capsula extrema, která propojují bazální ganglia s mozkovou 

kůrou.  
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Bazální ganglia  

 

Bazální ganglia představují nakupení šedé hmoty především v  hloubi bílé hmoty 

mozkových hemisfér. K jádrům tvořící bazální ganglia patří (Hudák, Kachlík et al.; 2015; 

Petrovický, 2002):  

 

- Základní jádra: 

 

§ Corpus striatum – rozdělené vlákny capsula interna na nucleus 

caudatus a putamen  

§ Globus pallidus – tvořen z pallidum externum a pallidum 

internum (nlc. Lentiformis je společný název pro pallidum a 

putamen)  

 

- Další jádra: 

 

§ Jádra vývojově patřícím k bazálním ganglíím, funkčně 

zapojená do limbického systému – corpus amygdaloideum 

(amygdala), nucleus accumbens (striatum ventrale)  

§ Jádro vývojově patřící k bazálním gangliím, funkčně spojeno 

s mozkovou kůrou – claustrum  

§ Jádra funkčně napojená na bazální ganglia – nucleus 

subthalamicus (corpus Luysi), substantia nigra – pars 

reticularis  

§ Chemická jádra propojená s bazálními ganglii – nucleus 

basalis Meynerti (dodává acetylcholin), substantia nigra – pars 

compacta (dodává dopamin)  

 

Mezi jednotlivými jádry se nachází i bíla hmota mozkových hemisfér. Capsula interna se 

nachází laterálně od nucleus caudatus a talamu a mediálně od globus pallidus. Capsula 

externa je mezi putamen a claustrum a capsula externa leží mezi claustrum a lobus 

insularis (Hudák, Kachlík et al.; 2015). 
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Limbický systém  

 

Limbický systém je funkční systém, který zahrnuje řadu fylogeneticky starých, vývojově 

nesourodých struktur CNS, propojených prostřednictvím spojů ve funkční celek. Mnohé 

ze struktur limbického systému jsou současně součástmi jiných systémů CNS. 

V následujících řádcích budou představeny struktury limbického systému dle dělení na 

korové a podkorové oblasti. 

 

- Korové struktury limbického systému (Naňka, Elišková, 2009; Petrovický, 

2002): 

 

§ Archicortex – mohutným rozvojem neocortexu jsou přední a 

horní části archicortexu utlačeny a zredukovány do několika 

nepatrných struktur. Definitivní archicortex, který „přežil“ tlak 

neocortexu je nazýván hipokampální formace, dále 

k archicortexu patří suprakomisurální hipokampus a 

prekomisurální hipokampus. 

§ Periarchicortex – přechodná zóna do neocortexu, která 

postupným zmnožováním svých vrstev přechází do typického 

neocortexu. Patří k ní gyrus parahippocampalis a gyrus cinguli.  

 

- Podkorové struktury limbického systému: 

 

§ Nucleus amygdaloideus – tvoří největší komplex šedých hmot 

limbického systému. Amygdala leží v temporálním laloku 

ventrálně od temporálního rohu postranní mozkové komory 

(Naňka, Elišková, 2009).  

§ Septum verum – odpovídá gyrus paraterminalis povrchu 

hemisféry, nejde o kůru, ale o soubor jader.  

§ Z diencephalických struktur do libického systému řadíme: 

nuclei anteriores thalami, ncll. habenulares, jádra corpora 

mamillaria v hypothalamu 
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§ Z kmenových jader jsou to některá jádra z retikulární formace 

(např. ncl. interpeduncularis) a některý jádra v tegmentu 

středního mozku (např. Guddenovo jádro; Hájek, 2016).   

 

Funkce koncového mozku 

 

Koncový mozek je největší a ve většině svých struktur fylogeneticky nemladší částí CNS. 

Řadí se k němu mozková kůra s corpus callosum, bazální ganglia a limbický systém. 

Každá část zabezpečuje určité funkce a komunikaci se zbytkem mozku.  

 

Funkce bazálních ganglií jako součásti mimopyramidového systému spočívá především 

v koordinaci úmyslných a neúmyslných pohybů – posilují chtěné pohyby a utlumují 

nechtěné pohyby pomocí přímé a nepřímé dráhy (mozková kůra-bazální ganglia-

thalamus-mozková kůra). Umožňují tím motorické kůře vykonávat pohyby naučené 

(Rokyta, 2015). Striatum se účastní řízení celkových pohybů, pallidum reguluje svalový 

tonus. Bazální ganglia jsou propojena jednak vzájemně, jednak se spojují s dalšími 

strukturami mozku jako je premotorická kůra, motorická kůra, somatosenzorická kůra 

(gyrus postcentralis), limbický systém (hipothalamus), thalamus (ventrolaterální a přední 

laterální jádra), okcipitální a temporální kůra, retikulární formace (Mysliveček, 2009). 

Bazální ganglia také pomáhají plánovat paralelní a sekvenční pohyby. Spolu s korovými 

oblastmi se podílejí na plánování a tvorbě vzorce pohyby a také na jeho realizování 

s ohledem na aktuální situaci organismu a jeho okolí (Rokyta, 2015). 

 

Limbický systém není jedna oblast mozku, ale vzájemně propojená skupina mozkových 

center. Zahrnuje část mozkové kůry (orbitofrontální oblast, gyrus cinguli, hippocampus, 

parahipokampální gyrus, gyrus pyriformis) a některé podkorové oblasti (septum, 

amygdala, hypothalamus; Kittnar a kol., 2011). Mezi funkce limbického sytému nepatří 

pouze zajišťování pocitů a emocí. Limbický systém se podílí na somatovegetativních 

regulacích – koordinace somatických a viscerálních funkcí (žvýkání, slinění, polykání, 

dýchání, vyprazdňování a sexuální aktivita), na tvorbě paměťových stop, účastní se na 

prostorové orientaci a organizaci chování v prostoru a integraci funkčních změn při 

emocích – především jde o útlum pohybů při napjaté pozornosti, v neposlední řadě se 

podílí na chování zajišťující zachování jedince a rodu (získání potravy, boj o místo 

v přírodě a společnosti) – chování lze rozdělit na apetitivní (přibližovací) a averzivní 
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(únikové; Mysliveček, 2009). Amygdala se podílí na vzniku emočních reakcí, zvláště ve 

spojení se sexuální aktivitou. Byl prokázán i její vztah k agresivnímu chování. 

Prostřednictvím četných spojů s  hypothalamem ovlivňuje amygdala vegetativní funkce 

v průběhu emočních reakcí (Kittnar a kol., 2011). Přední izulární kortex je za-vzat do 

širokého rozsahu podmiňování, chování a rozhodování. Má základní roli v lidském 

sebeuvědomování si, jde především o uvědomování si pohybů těla, sebepoznání a 

v emočním uvědomování si sama sebe. Druhá reprezentace představuje interocepce, které 

poskytují možnost řešení subjektivních pocitů emocionální uvědomování si. Odehrávají 

se tam pocity spojené s vnímáním rizika, nejistoty a anticipace (Rokyta, 2015).  

 

Mozková kůra zajišťuje integrací a asociací vstupních informací vyšší nervovou činnost. 

Jedná se o biorytmy, vědomí, myšlení, paměť a učení, motivace, emoce a symbolické 

funkce (fatické, gnostické, praktické; Rokyta, 2015). Funkce vycházejí 

z Brodmannových areích, které byly popsány v anatomickém shrnutí, proto je již nebudu 

zmiňovat.   
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2.3 Anticipace 
  

2.3.1 Definice anticipace  
 
Slovník spisovného jazyka českého (1989) vykládá význam slova anticipace 
následovně: 
 

- Anticipací se rozumí předjímání, předjetí, předvídání, předzvěst. 
- Anticipace je teoretické předvídání jevů a dějů na základě předcházejí 

zkušenosti. 
 

Akademický slovník cizích slov (1995) definuje anticipaci takto: 

 

- Anticipace je myšlenkové předjímaní budoucího dění.  

- V oblasti práv a zákona je anticipací rozuměno předčasné uplatnění něčeho 

dříve, než je obvyklé.  

 

Anticipaci tedy můžeme definovat jako předjímání něčeho nového, co nebylo prožité. 

Lze ji chápat jako krátký pohled do budoucnosti na základě minulých zkušeností. Dovalil 

(2008) anticipaci popisuje jako schopnost reagovat na podnět s předstihem. 

Z psychologického hlediska je to předvídání budoucího sledu událostí.  

 

Anticipaci neboli předvídání využíváme nejen my lidé, ale i zvířata a je jednou 

z důležitých schopností pro přežití. Každý den anticipaci využíváme, aniž bychom si ji 

byli plně vědomi (např. při přecházení silnice). V přírodě zvířata anticipují pohyb 

nepřítele, tak aby ochránily život svůj nebo své smečky. Anticipace pohybu nepřítele 

(soupeře či náčiní) je stejně tak důležitá ve sportu, zde se nejedná o přežití, ale spíše o 

získání převahy nad soupeřem a možnosti vítezství v zápase.  

 

2.3.2 Anticipace ve sportu  
  
Proces anticipace v sobě zahrnuje dovednosti rychlé a přesné percepce, rozpoznávání 

specifických vzorců hry na základě detekce klíčových podnětů a také rozhodování, které 

je již zprostředkujícím článkem mezi myšlením a pohybovým jednáním (Kratochvíla, 

2007).  
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V určitých momentech je sportovec schopen reagovat ve velmi krátkém časovém úseku. 

Jednou z odpovědí, jak je takto rychlá reakce možná, je právě anticipace. Dle stylu 

rozběhu, postavení soupeře či pohybu soupeře je hráč schopen předpověď směr letu míče 

či pohyb protivníka a reagovat tak s určitým předstihem. Úroveň anticipace je ovlivněna 

řadou faktorů, které vstupují do celé hry – znalosti a zkušenosti sportovce, hráčská 

inteligence, periferní vidění, představování a paměť. Právě paměť hraje klíčovou roli při 

vnímání a prožívání herních situací, kdy si hráč nevědomě vytvoří určitou zkušenost, 

která následně urychlí reakci v dalším podobném případě.  

 

Dle Dobrého a Semiginovského (1988) herně situační anticipace zahrnuje:  

 

- Anticipaci vlastního osobního cíle a programu útočných činností bez míče a 

s míčem, obranných činností proti útočníkovi s  míčem a bez míče, bez 

soupeřova tlaku, se soupeřovým tlakem.  

- Anticipace cíle a programu herních jednání spoluhráčů v individuálních a 

týmových útočných nebo obranných akcích. 

- Anticipaci cíle a programu možných herních jednání soupeřů. 

- Anticipaci pohybů míče ve spojení s vlastními pohyby hráče bez míče při 

očekávání míče, v průběhu vlastních činností s  míčem, po přihrávce, ve 

spojení v pohyby spoluhráčů i soupeřů apod.  

 

Anticipace je vždy provázena vysokým stupněm neurčitosti, což je důsledek variability 

zápasových situací (naznačování soupeře, změna taktiky, klamavý oční kontakt apod.).  

 

2.3.3 Anticipace v tenise 
  
Anticipace je schopnost předvídat směr letu míče ještě dříve, než jej soupeř odehraje a 

dokáže využít této informace ke správné reakci (Crespo, Miley, 2002). Proč je anticipace 

v tenise právě tak nezbytná? 

 

Reakční rychlost člověka se v nejlepším případě pohybuje kolem 200 ms (1/5 s). Toto je 

minimální čas, který trvá sítnici v zadní části lidského oka, než získá informaci a přenese 

ji přes synapse do primární zrakové kůry v zadní části mozku a než mozek vyšle zprávu 

do míchy, která potom uvede svaly do pohybu (Epstein, 2014). 200 ms je při podání 
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rychlém kolem 200 km/h velmi dlouhá doba. Jak jsme si již popsali v podkapitole 

„Časová charakteristika tenisu,“ údery v tenisovém zápase se pohybují v rozmezí 150–

210 km/h při podání, u vítězných míčů a prohozů kolem 130 km/h. Čas letu míče se 

pohybuje kolem 450-900 ms. Z toho vyplývá, že v době, kdy si uvědomíme let míče, míč 

urazí přibližně třetinu až polovinu svého času letu (Schonborn, 2008). Kleinoder (2001) 

měřil průměrný čas letu míče k hráči, který je na riternu. Na antukovém povrchu doletěl 

míč k hráči v čase 913 ms u prvního podání a v čase 1 158 ms u druhého podání. Na 

tvrdém povrchu se hodnoty snížily na 720 ms u prvního podání a 868 ms u druhého 

podání. Dunlop (2000) uvádí, že hráč má pouze 0,5 až 1,2 s  než míč přiletí k němu. 

Fyziologie zrakového systému je tedy omezená a při porovnání rychlostí letu míče, nejsou 

tenisté schopni sledovat míč dříve, než je vzdálený 1,5 m (Bahill, LaRritz, 1984).  

 

Z těchto důvodů je vysoká schopnost anticipace u tenisového hráče nezbytná. Úroveň 

anticipace je závislá na mnoha faktorech, k těm hlavním patří periferní vidění, reakční 

čas, zkušenosti sportovce, herní inteligence a ostrost vidění (Dovalil et al., 2002). Crespo 

a Miley (2002) dále uvádějí, že záleží na znalosti soupeřových návyků, schopnosti reakcí 

na typické situace a na znalosti možných alternativ, jak situaci řešit.  

 

Anticipace není pouze jedna, ale zahrnuje v sobě několik typů. Mnoho autorů dělí 

anticipaci různými způsoby. Zde si uvedeme jen některé z nich.  
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Typ anticipace  Popis  

Perceptivní anticipace  Hráč dokáže sledovat dráhu míče, jeho 

směr, rychlost, výšku a je schopen 

odhadnout dopad i odskok daného míče.  

Situačně-taktická anticipace Obvyklé reakce, taktické tendence a 

způsob hry, které hráči používají 

v určitých taktických situacích, jim 

umožňují předvídat, co soupeř udělá 

(úplná anticipace) nebo neudělá (dílčí 

anticipace).  

Situačně-geometrická anticipace Tento typ anticipace se uplatňuje 

především před tím, než soupeř zasáhne 

míč. Na základě postavení soupeře, 

geometrie kurtu, situační i taktické 

anticipace hráč odhaduje soupeřovy 

záměry.  

Technická nebo pohybová anticipace V tomto případě hráč odhaduje záměry 

soupeře na základě postavení soupeře, 

jeho stability, držení rakety, pohybů 

těla, nadhozu apod.  
Tabulka 2 - Rozdělení typů anticipace (Crespo, Miley, 2002) 
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Typ anticipace  Popis  

Anticipace cíle  Zahrnuje vždy kromě vytváření 

vlastního cíle také identifikaci s předem 

stanovenými úkoly. Dopředu je dán cíl 

a naplánován výsledek.  

Anticipace situace  Jednání je připraveno na základě 

situačně-analytického vnímání, 

zkušeností a anticipace cíle. 

Anticipace jednání  Volba takových jednání, která se dříve 

v podobných situacích osvědčila. 

Mohou to být základní taktická pravidla 

či rychlá rozhodnutí vyplývající ze 

vzniklé situace.  
Tabulka 3 - Rozdělení typů anticipace (Schonborn, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 42  

2.4 Funkční magnetická rezonance 
 

Funkční magnetická rezonance (fMRI) je moderní zobrazovací metoda sloužící 

k funkčnímu zobrazování mozku, resp. mapování cerebrální odezvy na vnější či vnitřní 

podnět, která značně obohatila poznání zejména v oblasti kognitivních neurověd a 

neurofyziologie (Chlebus et al., 2005). V omezené míře je využívána i v klinické praxi, 

např. jako doplňující vyšetření před neurochirurgickou intervencí v oblastech kritických 

pro řečové či motorické funkce.  

 

Funkční MRI je neinvazivní metoda, která mapuje neuronální aktivitu pouze nepřímo, 

prostřednictvím lokální změny oxygenace a perfuze mozkové kůry. Výhodou fMRI je 

relativně vysoká prostorová rozlišovací schopnost – v řádu jednotek milimetrů; časová 

rozlišovací schopnost je ve srovnání s EEG (elektroencefalografie) či s  MEG 

(magnetoencefalografie) omezená. Spřažení mezi lokální neuronální aktivitou a 

průtokem krve danou oblastí je základní rys metabolismu mozkové tkáně z hlediska 

funkčních zobrazovacích metod.  

 

K funkčnímu mapování mozkové kůry pomocí MR je možno užít dvou principů (Chlebus 

et al., 2005): 

 

- Změna perfuze a objemu krve v místě neuronální aktivity (perfuzní fMRI).  

- Změna perfuze a objemu krve spolu se změnou poměru okysličené a 

neokysličené formy hemoglobinu v dané oblasti (BOLD fMRI).  

 

V rámci diplomové práci byl využit princip BOLD fMRI, který bude v následující 

řádcích vysvětlen podrobněji.  

 

Princip fMRI-BOLD je založen na detekci hemodynamických změn související 

s neuronální aktivitou a změnami lokální magnetické susceptibility v aktivované oblasti 

mozkové kůry (Ogawa et al., 1990). Zvýšená aktivita neuronů (především synaptická 

činnost) znamená vyšší spotřebu energie. Potřebná energie je v mozku získávána 

z glukózy pomocí oxidativní fosforylace. Aktivovaná oblast po chvíli (přibližně 2-3 s po 

stimulaci) reaguje na zvýšenou koncetraci deoxyhemoglobinu a na požadavek mozkové 

kůry po kyslíku vazodilatací a zvýšením lokálního cerebrálního průtoku (Buxton, Uludag, 
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Dubowitz, 2004). Tento jev se dá pomocí fMRI zachytit následovně. Hlavním 

přenašečem kyslíku v krvi je hemoglobin. Molekuly hemoglobinu mají odlišné 

magnetické vlastnosti v závislosti na koncentraci O2. Při změnách množství kyslíku 

v cévním řečišti dochází ke kolísání poměru mezi oxygenovanou (oxyhemoglobin) a 

deoxygenovanou (deoxyhemoglobin) formou hemoglobinu. Deoxyhemoglobin má 

paramagnetické vlastnosti a oxyhemoglobin je diamagnetická látka. Každý voxel MR 

obrazu tak reprezentuje poměr oxyhemoglobinu/deoxyhemoglobinu. V místech, kde se 

paramagnetické látky (deoxyhemoglobin) nacházejí, se magnetické pole (po aplikaci 

vnějšího magnetického pole) stává nepatrně silnější než v okolí. Tento jev vede k tvorbě 

mikroskopických gradientů v magnetickém poli, což má za následek zkrácení T2 

relaxačního času. Na T 2 vážených obrazech se toto zkrácení času projeví zvýšením 

intenzity MR signálu v aktivované oblasti (Buxton, Uludag, Dubowitz, 2004).  Celkové 

množství deoxyhemoglobinu v daném tkáňovém okrsku má přímý vliv na příslušnou 

hodnotu T2. Tato závislost se nazývá BOLD (blood oxygenation level dependency) efekt 

a je pro fMRI nesmírně důležitá (Chlebus et al., 2005). 

 

 

 

Obrázek 3 - Schématické znázornění neurovaskulární vazby u BOLD principu 
(Chlebus et al., 2005) 
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Časovému průběhu změny měřeného MR signálu v místě, kde dochází k neuronální 

aktivaci, říkáme hemodynamická odezva. Hemodynamickou odezvu můžeme rozdělit do 

několika fází (Chlebus et al., 2005):  

 

a) Iniciální pokles BOLD signálu – při neuronální aktivitě dojde ke zvýšené utilizaci 

kyslíku, zároveň se ještě neuplatní zvýšený přítok okysličené krve do dané oblasti. 

b) Nárůst BOLD signálu (2-5 %) – přívod okysličené krve (zvýšení krevního průtoku 

o 50-70 % a celkový nárůst objemu krve), přívod okysličené krve převáží 

zvýšenou utilizaci kyslíku, jde o vlastní měřenou BOLD odpověď (maximální 

změny signálu je dosaženo po 6-9 s po začátku stimulace).  

c) Pokles BOLD signálu – po skončení stimulace se sníží neuronální aktivita a s tím 

poklesne i vyšší perfuze dané oblasti.  

d) Poststimulační přestřelení (undershoot) BOLD odezvy do negativních hodnot – 

zde není jasná příčina, patrně se jedná o přetrvání zvýšené extrakce kyslíku či 

zvýšeného objemu krve v dané oblasti při návratu krevního průtoku k normálu; 

po 20 s dochází k definitivnímu návratu signálu na počáteční klidovou hodnotu. 

 

 

 

Obrázek 4 - Schématické znázornění hemodynamické odpovědi (Chlebus et al., 2005) 
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Každé vyšetření je charakterizováno časovým uspořádáním, které se nazývá design 

experimentu. V tomto směru existují dva základní typy designů (ostatní designy vznikají 

kombinací následujících dvou): 

 

- Blokový design: jednodušší pro měření i následné zpracování výsledků, 

dochází ke střídání dvou či více bloků událostí (např. aktivita vs. klid)  

 

- Event-related design: design určený pro detekci neznámé hemodynamické 

odezvy na jednotlivé události, stimulační podněty trvají velmi krátce (do 5 s) 

a jsou od sebe vzdáleny několika akvizičními časy, což umožňuje detailní 

sledování průběhu BOLD signálu v čase, ve srovnání s blokovým designem 

je experiment časově náročnější i statisticky obtížnější na vyhodnocení.  

 

Vlastní měření je obdobné jako vyšetření v magnetické rezonanci. V první fázi se sejmou 

anatomické snímky ve vysokém rozlišení, které slouží jako matrice pro zobrazení 

výsledných aktivačních map. Následuje vlastní funkční vyšetření dle nastaveného 

designu. Stimulační podněty či komunikace s  pacientem probíhají prostřednictvím 

sluchátek či vizuálně pomocí LCD zobrazovače. Po ukončení měření jsou získaná data 

Obrázek 6 - Schématické znázornění event-related designu (Chlebus et al., 2005) 

Obrázek 5 - Schématické znázornění blokového designu (Chlebus et al., 
2005) 
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(funkční snímky, anatomické snímky apod.) podrobeny zpracování, které zahrnuje 

předzpracování, statistickou analýzu a vyhodnocení výsledků.  

 

2.4.1 Zpracování naměřených dat  
 
Zpracování naměřených dat v sobě zahrnuje předzpracování naměřených dat, statistickou 

analýzu a vyhodnocení výsledků.  

 

Předzpracování naměřených dat se skládá z celé řady kroků, ty nejdůležitější si zde 

popíšeme (Ceitec, 2021):  

 

a) Korekce pohybu – mezi nejvýznamnější artefakty ve fMRI patří pohyb. Jedná se 

o samotný pohyb hlavy při vyšetření, ale i samotný mozek vlivem srdeční činnosti 

„pulzuje.“ Z těchto důvodů je jeden z nejdůležitějších kroků korekce pohybu. 

Principem je, že první nasnímaný sken hlavy bereme jako referenční a každý další 

se snažíme natočit a posunout tak, aby se s referenčním co nejlépe překrýval.  

b) Korekce akvizičních časů – tato metoda se snaží korigovat časové posuny mezi 

jednotlivými vrstvami pomocí interpolace časového průběhu.   

c) Prostorová normalizace – tato funkce transformuje snímky do standartního 

stereotaktického prostoru (v našem případě do MNI). Podstatou je transformace 

snímků individuálního mozku k mozku referenčnímu, který je umístěn v určitém 

souřadném systému. Výsledná data lze pak srovnávat mezi různými osobami či 

anatomickými atlasy. Umožňuje orientaci a srovnání podle souřadnic a je proto 

nezbytný pro skupinovou statistiku. 

d) Prostorové vyhlazení – prostorové vyhlazení spočívá v „rozmazání“ naměřených 

dat s použitím Gaussova filtru. Stupeň filtrace je dán parametrem pološířky 

signálu FWHM (full width at half maximum). Prostorové vyhlazení je potřebné 

pro zlepšení poměru signál/šum dat.  

 

Při statistické analýze je většina metod pro detekci aktivace založena na jednorozměrné 

statistice. Nejčastěji se využívá tzv. voxel-by-voxel přístupu, kdy analyzujeme časovou 

sérii naměřených dat zvlášť pro každý voxel. Nejjednodušší přístup je prostý rozdíl 

průměrné hodnoty signálu získaného v době aktivity a průměrné hodnoty signálu 

získaného v době klidu (prostá substrakce). Zjednoduše lze říci, že porovnáváme 
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naměřené fMRI data a model odpovídající stimulaci mozku dle určitého designu 

experimentu. V oblastech, kde si data a model odpovídají, předpokládáme existenci 

aktivace mozku (Monti, 2011). Jako výsledek voxel-by-voxel detekční metody 

získáváme statistickou parametrickou mapu. Získaná statistická mapa obsahuje v každém 

bodě hodnotu statistiky pocházející z příslušného rozdělení (např. t-hodnoty u Studentova 

rozdělení). Poté provádíme její prahování, tedy že pro každý bod musíme rozhodnout o 

významnosti či nevýznamnosti statistické hodnoty. Prahová statistická mapa je 

považována za výslednou mapu detekovaných aktivací, která je následně použita pro 

vyhodnocení výsledků experimentu (Chlebus et al., 2005).  

 

Konečným výsledkem měření je tedy tzv. aktivační mapa, což je soubor voxelů, 

aktivovaných na námi zvolené statistické hladině významnosti. Aktivační mapa je 

promítnuta na anatomické snímky o vysokém rozlišení, což nám pomáhá v lokalizaci a 

popisu výsledků fMRI (Chlebus et al., 2005).   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 7 – Postup při zpracování naměřených dat (Chlebus et al., 2005) 
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3. Cíle, úkoly, vědecké otázky a hypotézy práce  
 

3.1 Cíle práce  
 
Cílem této diplomové práce je pomocí funkční magnetické rezonance identifikovat 

mozkové oblasti zodpovědné za anticipaci a následné rozhodování během sledování 

tenisových výměn u závodních hráčů tenisu.   

 

3.2 Úkoly práce  
 

a) Vyhledání vhodných literárních zdrojů, kdy na základě jejich studia sepsání 

literární rešerši pro teoretickou část diplomové práce.  

b) Zpracování videa pro sledování tenisových výměn ve funkční magnetické 

rezonanci.  

c) Statistické zpracování správnosti odpovědí a reakčních časů u jednotlivých 

odpovědí.  

d) Zpracování snímků z funkční magnetické rezonanci v program MatLab SPM 12.  

 

3.3 Vědecké otázky a hypotézy  
 
Vědecké otázky 

 

a) Jaké mozkové oblasti jsou zapojené v rámci procesu anticipace během tenisových 

výměn? 

b) Jaké jsou reakční časy odpovědí jednotlivých probandů? 

c) Jaká bude správnost odpovědí na určení směru letu míče při zastavené tenisové 

výměně?  

 

Hypotézy 

 

a) Předpokládáme, že v  rámci mozkových oblastí při anticipaci identifikujeme 

hippocampus. 

b) Očekáváme kratší reakční časy odpovědí u proband ů výše postavených 

v tenisovém žebříčku.   

c) Domníváme se, že více správných odpovědí bude u probandů, kteří jsou výše 

postavení v tenisovém žebříčku.  
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4. Metody práce  
 

4.1 Obecná charakteristika výzkumu  
 
Výzkum probíhal ve fakultní nemocnici v Motole na přístroji magnetické rezonance 

MAGNETOM VIDA 3T. Výzkumu se zúčastnilo 12 závodních tenisových hráčů, kterým 

po čas vyšetření bylo pouštěno video se zastavenými tenisovými výměnami. Úkolem 

probandů bylo určit směr následujícího úderu u každé zastavené tenisové výměny.  

 

Nasbíraná data se skládala ze snímků z funkční magnetické rezonance, odpovědí 

probandů na zastavené tenisové výměny a reakční časy odpovědí. Reakční časy a 

odpovědi byli statisticky zpracovány. Snímky z magnetické rezonance byly zpracovány 

v programu MatLab SPM 12.  

 

4.2 Charakteristika sledovaného souboru  
 
Do výzkumného souboru byli zařazeni závodní tenisoví hráči ve věku od 18 do 26 let. 

Počet testovaných osob byl 12 (všichni muži). Testované osoby byly na různé 

výkonnostní úrovni. Všichni probandi se tenisu věnují více než 10 let a pravidelně se 

účastní turnajů v České republice i zahraničí. Někteří hráči se účastní i turnajů Futures či 

ATP. Ve skupině probandů byli tři levorucí tenisoví hráči, zbylých devět hráčů byli 

praváci. Všichni probandi byli v době testování zdraví a bez zranění. Zadaný úkol i 

vyšetření ve fMRI zvládli testované osoby bez problémů. V tabulce 4 je přehled všech 

zúčastněných probandů, jsou seřazeni dle postavení v tenisovém žebříčku (kategorie 

dospělí). Proband č. 1 je ze všech probandů nejvýše postavený. V tabulce neuvádíme 

přesné místo na tenisovém žebříčku, aby probandi zůstali anonymizováni. 
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Proband  Pohlaví  Věk  Hrající paže Kategorie 
Proband č. 1 Muž 22 Levá  Dospělí 
Proband č. 2 Muž 23 Pravá Dospělí 
Proband č. 3 Muž 26 Pravá Dospělí 
Proband č. 4 Muž 22 Pravá Dospělí 
Proband č. 5 Muž 19 Pravá Dospělí 
Proband č. 6 Muž 23 Pravá Dospělí 
Proband č. 7 Muž 24 Pravá Dospělí 
Proband č. 8 Muž 23 Pravá Dospělí 
Proband č. 9 Muž 21 Pravá Dospělí 
Proband č. 10 Muž 24 Pravá Dospělí 
Proband č. 11 Muž 22 Levá  Dospělí 
Proband č. 12 Muž 22 Levá  Dospělí 

Tabulka 4 - Charakteristika probandů 

     
4.3 Charakteristika videa pro fMRI 

 
Při vyšetření ve fMRI probandi sledovali video, které bylo upraveno dle potřeb výzkumu 

i přístroje.  

 

V předchozí kapitole jsme si popsali dva typy designů pro tvorbu videa, které se využívají 

při výzkumech ve fMRI. Design může být blokový, event-related č i kombinace dvou 

předchozích. V našem experimentu jsme použili blokový design, tedy střídání dvou a více 

bloků událostí.  

 

Video je složeno ze šesti bloků (viz obrázek 1). Každý blok začíná 20 s  statickým 

obrázkem (obrázek tenisového míče), který připravuje probanda na nový blok. Obrázek 

plynule přechází v černou obrazovku s bílým křížkem uprostřed, jenž upozorňuje 

testovanou osobu na následující video s tenisovou výměnou a trvá přesně 2 s. Video 

s tenisovou výměnou je hlavní částí pro výzkum. Těchto videí je v každém bloku 6, tedy 

v celkovém videu 36 dohromady. Každé video obsahuje mužskou tenisovou výměnu, 

která trvá 6 s a je zastavena v době, kdy míč letí přes síť či je na raketě soupeře. Toto 

pozastavení trvá pouze 300 ms a je součástí 6 s videa. Poté následuje černá obrazovka se 

slovem „odpověď.“ V této chvíli proband odpovídá pomocí joysticků, kam dle jeho 

odhadu, poletí následující úder v zastavené tenisové výměně. Na odpověď má 2 s. 

Následně přichází černá obrazovka, která trvá 6 s a je potřebná pro uklidnění neuronální 

aktivity. Po této černé obrazovce znova nabíhá černá obrazovka s  bílým křížkem, jako 

upozornění na nové video. Takto se to v bloku opakuje šestkrát a poté přichází nový blok 

začínající statickým obrázkem tenisového míče. Celkově video trvalo kolem 11 minut.      
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4.4 Organizace výzkumu  
 
Celý výzkum probíhal ve fakultní nemocnici v Motole na klinice zobrazovacích metod. 

Rezonanční snímky byly získány na přístroji magnetické rezonance MAGNETOM VIDA 

3T. Probandi před samotným vyšetřením podepsali informovaný souhlas ohledně 

kontraindikací a dále byli přesně instruováni, jak vyšetření probíhá, jaké úlohy musí plnit 

a jak přesně odpovědět. Po této instruktáži byli uloženi laborantem do fMRI. Vyšetření 

probíhalo v leže na zádech. Pohyb hlavy byl minimalizovaný pomocí držáku a měkkých 

vycpávek. Pro komunikaci s probandy a snížení hluku z přístroje byly použity sluchátka. 

Podnětové video bylo promítané na obrazovce počítače a současně přes LCD projektor 

na zadní stěnu místnosti. Pomocí speciálního držáku s nakloněným zrcadlem byl obraz 

promítnutý přímo do zorného pole testované osoby. Podnětové video je podrobněji 

popsáno v předchozí podkapitole. Pro odpověď na jednotlivé výměny probandi používali 

tlačítka umístěná v jejich pravé a levé ruce. Pravé tlačítko odpovídalo odhadu, kdy směr 

následující míče měl jít do pravé strany kurtu, levé tlačítko odpovídalo levé straně kurtu 

a stlačení obou tlačítek zároveň odpovídalo středu kurtu. Všechny měření fMRI byly 

realizované ve dvanácti kanálové RF cívce metodou BOLD kontrastu.     

 

První část spočívala v získání anatomických snímků mozku, které sloužili jako matrice 

pro vyhodnocení výsledků a zároveň pro vyloučení možných patologických nálezů 

(roztroušená skleróza, nádor mozku apod.). Tato část trvala kolem 7 minut. Poté proband 

dostal informaci do sluchátek, že následuje test „s  tenisovými výměnami“. Zde se 

přecházelo k samotnému experimentu s podnětovým videem. V průběhu experimentu 

byla fMRI sesynchronizována s již zmíněným videem. Proband měl za úkol sledovat 

Statický obrázek (pohled 
na tenisový míč) - 20 s

Černá obrazovka 
s bílým křížem -

2 s

Video s 
tenisovou 

výměnou - 6 s
"Odpověď" - 2 s Černá obrazovka 

- 6 s

Obrázek 8 - Schématické znázornění použitého videa 
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tenisové výměny a po zastavení této výměny anticipovat, kam by směřoval následující 

úder – do pravé strany kurtu (pravé tlačíko), do levé strany kurtu (levé tlačítko), do středu 

kurty (obě tlačítka současně). Tato část trvala kolem 11 minut. Poslední část trvající 

kolem 7 minut sloužila k posouzení funkční konektivity. Po necelých 30 minutách byl 

proband vyvezen zpět a mohl odcházet.      

 

4.5 Analýza dat  
 
Pro vyhodnocení výsledků reakčních časů odpovědí byly vytvořeny průměrné časy 

jednotlivých probandů spolu se směrodatnou odchylkou. Poté byly hodnoty časů 

jednotlivých probandů porovnány s jejich žebříčkovým umístěním.  

Následně byla vyhodnocena správnost odpovědí. Součet správných a chybných odpovědí 

byl následně porovnán se žebříčkovým umístěním jednotlivých probandů.  

Snímky získané pomocí fMRI byly upraveny v programu SPM 12. SPM 12 je software 

pro analýzu fMRI signálu pomocí statistického parametrického mapování 

implementovaného pro programu Matlab. Zpracování výsledků probíhalo v několika 

krocích:  

 

- První krok se nazývá „Realigment“. Tato metoda koriguje pohyb osoby 

během vyšetření. Jde o proces, který metodou pokusů a omylů manipuluju 

s obrazem tak, aby minimalizoval rozdíl mezi dvěma individuálními snímky.  

- Dalším krokem je normalizace. Tato funkce převádí snímky do standartního 

MNI prostoru. Pomocí různých lineárních a nelineárních metod se 

minimalizují rozdíly mezi snímky. Touto funkcí dojde ke korekci 

anatomických odlišností mezi jednotlivými osobami.  

- „Smoothing“ neboli vyhlazení je posledním krokem při předzpracování 

snímků. Touto funkcí dochází ke korekci zbylých rozdílů mezi pokusnými 

osobami. Při této funkci dojde i k částečné ztrátě ostrosti, proto je vhodné 

uvážit míru vyhlazení či jeho použití dle experimentu.  

- Po základní úpravě snímku dochází ke statistickým metodám. „1-level 

analýzy“ je analýza, která probíhá pro každého probanda zvlášť. Zde dochází 

ke specifikaci designu úlohy (časové uspořádání bloků). Výsledkem je 

hemodynamická odpověď pro námi stanovené podmínky v podobě kontrastů, 

které vznikají prostřednictvím T-testu. 
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- Tyto individuální kontrasty se dále hodnotí v tzv. 2-level analýze. Pomocí 

statistické metody můžeme porovnat přítomnost aktivity v dané oblasti napříč 

všemi osobami. Výsledkem je mapa aktivních oblastí u sledovaných osob 

v rámci zadaných podmínek.  

 

Výsledný kontrast je v programu SPM 12 zobrazený na tzv. skleněném 3D mozku. Ten 

zobrazuje aktivitu oblastí, která je vyjádřena ve standartním MNI prostoru.  
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5. Výsledky  
 

5.1 Výsledky – snímky z fMRI 
 
První vědecká otázka a hypotéza řeší, jaké oblasti mozku budou zapojeny do procesu 

anticipace. Na základě výzkumů ze zahraničí a designu našeho experimentu jsme si 

položili tuto vědeckou otázku a hypotézu:  

 

a)  Jaké mozkové oblasti jsou zapojené v rámci procesu anticipace během 

tenisových výměn? 

b) Předpokládáme, že v  rámci mozkových oblastí při anticipaci identifikujeme 

hippocampus. 

 

 
Obrázek 9 - Aktivované oblasti mozku (axiální rovina) 

 

 
Obrázek 10 - Aktivované oblasti mozku (koronární rovina) 
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Obrázek 11 - Aktivované oblasti mozku (sagitální rovina) 

 
Obrázek 12 - Aktivované oblasti mozku-průměr (axiální rovina) 

 

 
Obrázek 13 - Aktivované oblasti mozku-průměr (koronární rovina) 
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Obrázek 14 - Aktivované oblasti mozku-průměr (sagitální rovina) 

 
Obrázky 9, 10, 11 zobrazují aktivované oblasti mozku při plnění úlohy anticipace během 

měření ve fMRI. Obrázky jsou statistickým zpracováním výsledků u jednotlivých 

probandů (2-level analýza). Obrázky 12, 13, 14 zobrazují aktivované oblasti mozku při 

plnění úlohy anticipace během měření ve fMRI. Tyto výsledky jsme dostali 

zprůměrováním snímků jednotlivých probandů. Pro vyobrazení aktivovaných oblastí byl 

použit program MRIcroGL.  
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Aktivovaná 

oblast Uložení Brodmannova 
area Funkce 

Primární 
motorická 
oblast  

Gyrus precentralis BA4 Dráha volní motoriky 

Premotorická 
oblast 

Přední oddíl gyrus 
precentralis, zadní 
oddíl gyrus 
frontalis 

BA6 Zapojena do přípravy 
motorických vzorců a 
následných změn 
pohybu 

Suplementární 
motorická 
oblast 

Mediální plocha 
čelního laloku  

BA6 Zapojena do přípravy 
motorických vzorců a 
následných změn 
pohybu 

Frontální 
okohybné pole 
(levá strana) 

Gyrus frontalis 
medius  

BA8 Volní a reflexní oční 
pohyby (zapojeno do 
okulomotorického 
okruhu bazálních 
ganglií) 

Parietální 
asociační oblasti  

Lobulus parietalis 
superior  

BA5, 7, 39, 40 Podílí se na vytváření 
prostorové mapy okolí, 
která napomáhá 
orientaci v prostoru a 
motorickému plánování 
pohybu. Plní roli 
prostředníka mezi 
smyslovými vjemy a 
cílenou motorickou 
odpovědí. 

Primární 
somatosenzitivní 
oblast 

Gyrus 
postcentralis, 
zádní část lobulus 
paracentralis  

Area 3, 1, 2 Zajišťuje uvědomování 
pocitů z celého těla  

Precuneus Část lobulus 
parietalis  

- Hraje roli ve zrakově-
prostorové 
představivosti, 
epizodické paměti a 
vlastním zpracování 
procesů.  

Gyrus cinguli 
posterior  

Část limbického 
systému  

BA 23, 24, 25, 
29, 30, 31  

Zadní část je 
zodpovědná za 
prostorovou orientaci.  

Temporální 
asociační oblast 

Lobus temporalis, 
gyrus 
occipitotemporalis 

BA 20-22, 37, 
38 

Zodpovídá za 
rozeznávání obličejů, 
druhů předmětů nebo 
druhů zvířat.  

Primární 
zraková oblast  

Lobus occipitalis 
– sulcus 
calcarinus  

BA 17 Zajišťuje vnímání 
viděných předmětů.  
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Sekundární 
zraková oblast 

Lobus occipitalis  BA 18, 19 Oblast pro podrobnou 
analýzu viděného, 
nachází se zde zraková 
paměť. 

Insula anterior 
(inzulární 
oblast) 

Lobus insularis  BA 13-16 Nespočet funkcí, stále 
probíhají výzkumy. Pro 
motorickou funkci 
zajišťuje koordinaci 
oko-ruka a hraje roli i 
v motorickém učení. 
Nedávné studie 
poukázali na zapojení se 
v procesu anticipace.  

Cerebellum  -  -  Podílí se na přesné 
koordinaci pohybu, 
udržuje rovnováhu, 
ovlivňuje zahájení, 
provedení, směr a 
ukončení pohybu, 
zajišťuje morotickou 
paměť pohybových 
vzorců.  

Diencephalon 
(ventrální část – 
toto označení se 
používá pro 
MRI snímky, 
kde není oblast 
dobře 
rozlišitelná a 
zahrnuje v sobě 
hipothalamus, 
subthalamická 
jádra, 
substantia nigra 
a další)  

Diencephalon -  Více funkcí zapojených 
do tvorby hormonů, 
cyklu spánek-bdění, 
cirkadiánní rytmy apod.  

Bazální ganglia  -  -  Významné zapojení do 
pohybových činností, 
inhibiční působení na 
motoriku, funkční 
generátor pomalých 
pohybů spojených 
s posturální funkcí, 
zapojení do motorického 
učení a paměti.  

Tabulka 5 - Aktivované oblasti mozku (funkce popsány s pomocí Memorix, 2015) 

 
Tabulka 5 jmenovitě uvádí aktivované oblasti, jejich uložení, Brodmannovy arey a 

stručně popsanou funkci. Jednotlivé oblasti z tabulky jsou vypsány z výsledků, které 
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vznikly zpracováním 2-level analýzou. Z tabulky vyplývá, že není potvrzena hypotéza 

zapojení hipokampu do procesu anticipace. Tuto hypotézu jsme stanovili, z důvodu 

sledovaní delší tenisové výměny, kdy jsme očekávali, že probandi pro anticipaci budou 

využívat i naučené taktické situace.   

 

V příloze „Výsledky (MatLab SPM 12) jsou zobrazeny aktivované oblasti na skleněném 

mozku. V levém horní rohu (Design matrix) je zobrazen design paradigmatu pro 

zpracování kontrastů aktivovaných oblastí. Spodní tabulka zobrazuje p-hodnoty 

centrálních aktivací. Výsledky byly zpracovány s hodnotami – výškový práh 

T=4,024701; p<0,001 (bez korekce); prodloužený práh k=30 voxelů.   

 
5.2 Výsledky – reakční rychlost odpovědí 

 
Druhá vědecká otázka a hypotéza se zabývá otázkou reakční rychlosti u jednotlivých 

odpovědí probandů.   

 

a) Jaké jsou reakční časy odpovědí jednotlivých probandů? 

b) Očekáváme kratší reakční časy odpovědí u probandů výše postavených 

v tenisovém žebříčku.   

 

 

Reakční rychlosti odpovědí  
Proband  Nejpomalejší 

reakce (s) Nejrychlejší reakce (s) Průměr (s) 

Proband č. 1 1,854 0,259 1,025 ± 0,460 
Proband č. 2 2,263 0,226 0,999 ± 0,670 
Proband č. 3 1,983 0,239 1,079 ± 0,535 
Proband č. 4 1,950 0,204 0,897 ± 0,560 
Proband č. 5 1,952 0,229 0,887 ± 0,517 
Proband č. 6 2,000 0,157 0,851 ± 0,464 
Proband č. 7 1,978 0,160 0,900 ± 0,536 
Proband č. 8 1,939 0,214 1,365 ± 0,421 
Proband č. 9 1,947 0,313 1,079 ± 0,521 
Proband č. 10 1,980 0,140 0,871 ± 0,612 
Proband č. 11 1,993 0,110 1,070 ± 0,556 
Proband č. 12 1,985 0,139 1,011 ± 0,616 

Tabulka 6 - Reakční rychlosti odpovědí 
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Graf 1 - Reakční rychlosti odpovědí 

 
Graf 2 - Reakční rychlosti odpovědí-průměr 

 

Tabulka 6 a graf 1, 2 zobrazuje reakční rychlosti odpovědí u jednotlivých probandů. 

Probandi jsou srovnáni v tabulce dle pořadí v tenisovém žebříčku (kategorie dospělí). 

V tabulce neuvádíme přesné místo na tenisovém žebříčku, aby probandi zůstali 
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anonymizováni. Proband č. 1 je  ze všech probandů postaven nejvýše na tenisovém 

žebříčku. 

 

V tabulce 6 (graf 1, 2) je zaznamenána nejpomalejší reakce, nejrychlejší reakce a průměr 

ze všech reakčních časů u jednotlivých probandů. Proband č. 2 má nejpomalejší reakci 

(2,263 s) ze všech probandů. Proband č. 11 má nejrychlejší reakci (0,110 s). Nejlepší 

průměr (0,851 ± 0,464) má proband č. 6. Reakce je počítána v době zmáčknutí tlačítka 

ve fMRI po ukončení zastavené tenisové výměny. Pokud máme výsledky reakčních 

odpovědí rychlostí srovnat s postavením v tenisovém žebříčku, že nejpomalejší reakce 

jsou u všech probandů podobné; nejrychlejší reakce můžeme pozorovat u níže 

postavených probandů. Na druhou stranu lepší průměry se nacházejí spíše u výše 

postavených probandů, pouze proband č. 10 má průměr podobný výše postaveným 

probandům. Kratší časy reakčních rychlostí odpovědí můžeme vidět především u hráčů 

výše postavených (průměr časů), ale jsou zde i výjimky (proband č. 1, 3), které mají 

průměr časů vyšší. Proto nelze jasně říci, že reakční časy jsou u výše postavených hráčů 

nižší.      

5.3 Výsledky – správné odpovědi  
 
Třetí vědecká otázka a hypotéza se týká správnosti odpovědí při určování směru letu 

následného úderu v zastavené tenisové výměně. Položili jsme si tuto vědeckou otázku a 

na ní navazující hypotézu: 

 

a) Jaká bude správnost odpovědí na určení směru letu míče při zastavené tenisové 

výměně? 

b) Domníváme se, že více správných odpovědí bude u probandů, kteří jsou výše 

postavení v tenisovém žebříčku.  
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Počet správných odpovědí, srovnání s tenisovým žebříčkem  
Proband Počet správných odpovědí Úspěšnost v % 
Proband č. 1 13 36,11% 
Proband č. 2 20 55,56% 
Proband č. 3 22 61,11% 
Proband č. 4 19 52,78% 
Proband č. 5 15 41,67% 
Proband č. 6 18 50,00% 
Proband č. 7 14 38,89% 
Proband č. 8 18 50,00% 
Proband č. 9 14 38,89% 
Proband č. 10 19 52,78% 
Proband č. 11 11 30,56% 
Proband č. 12 16 44,44% 

Tabulka 7 - Počet správných odpovědí, srovnání s tenisovým žebříčkem 

 

 
Graf 3 - Počet správných odpovědí 
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Graf 4 - Úspěšnost v % 

 

Tabulka 7 a graf 3, 4 zobrazuje počet správných odpovědí u jednotlivých probandů 

číselně i v procentech. Probandi jsou srovnáni v tabulce dle pořadí v tenisovém žebříčku 

(kategorie dospělí). V tabulce neuvádíme přesné místo na tenisovém žebříčku, aby 

probandi zůstali anonymizováni. Proband č. 1 je ze všech probandů postaven nejvýše na 

tenisovém žebříčku. 

 

V tabulce 7 (grafu 3 a 4) si můžeme všimnout, že správnost odpovědí u všech probandů 

se pohybuje mezi cca 30-60 %. Proband č. 3 dosáhl nevyššího počtu správných odpovědí 

– 22 (61,11 %) a proband č. 11 dosáhl nejnižšího počtu správných odpovědí – 11 (30,56 

%). Pokud máme výsledky správných odpovědí srovnat s pořadím na tenisovém žebříčku, 

můžeme vidět, že proband č. 1 (nejvýše postavený) je spíše pod průměrem z  hlediska 

úspěšnosti. Na druhou stranu ostatní výše postavení probandi (proband č. 2, 3, 4) mají 

nevyšší úspěšnost ze všech probandů. Od probanda č. 5 úspěšnost klesá, ale můžeme najít 

i výjimky (proband č. 6, 8, 10), které dosahují podobné úspěšnosti jako výše postavení. 

Z tabulky 7 jasně nevyplývá, zda výše postavení probandi mají lepší výsledky než níže 

postavení.   
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Určení směru letu míče následného úderu po zastavení tenisové výměny vyžaduje 

výborné taktické znalosti a herní myšlení. Počet správných odpovědí může odrážet právě 

zmiňované taktické znalosti a herní myšlení, které jsou předpokladem pro úspěšnou 

tenisovou kariéru.   
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6. Diskuze  
 
Pro diplomovou práci jsme zvolili téma, které zasahuje do oblasti tenisového tréninku a 

neurověd. V současnosti je sportovní věda díky moderním technologiím na vysoké úrovni 

a sportovci jsou připraveni podat někdy až neuvěřitelné výkony. Nespočet sportovních a 

kondičních trenérů zajišťuje sportovcům technickou i kondiční přípravu, fyzioterapeuti 

zasahují do oblasti prevence a rehabilitace, sportovní psychologové se věnují „hlavě“ 

sportovce. Pokud k tomu přidáme kvalitní sportovní náčiní, máme již zmiňovaný vysoký 

sportovní výkon. Tyto služby má v dnešní době zajištěn každý profesionální sportovec a 

postupně se hledají cesty, jak zlepšit připravenost sportovce, co v tréninku chybí, aby 

mohl být zase o kousek lepší. Zde přichází na světlo „trénink mozku.“ Ze současných 

studií již víme, že mozek je i  v dospělosti v určité míře plastický a je tím pádem i 

trénovatelný. A tak se začínáme setkávat se studiemi, které se snaží nahlédnout do mozku 

sportovce nejen prostřednictvím psychologických testů, ale i pomocí funkční magnetické 

rezonance, elektroencefalografie a přesněji popsat, jak mozek sportovce pracuje během 

sportovního výkonu a jak je možné jej trénovat.  

 

Často se výzkumy zaměřují na anticipaci při sportovním výkonu. Anticipace je právě 

odpovědí na to, jak sportovci dokáží zachytit tenisové podání, které k nim letí 210 km/h, 

odpálit basebalový nadhoz o rychlosti kolem 180 km/h či jak brankář dokáže chytnout 

penaltu. Co se v tu chvíli děje v mozku sportovce a jsou zde rozdíly mezi vrcholovým 

sportovcem a sportovcem, který se o vrcholovou kariéru snaží? Je zde možnost tréninku 

či je to pouze vrozené? Jsou rozdíly i mezi vrcholovými sportovci? To jsou otázky, na 

které se výzkumy snaží odpovědět, avšak dokud nebudeme disponovat přenosnou 

miniaturní funkční magnetickou rezonancí či jiným zařízením, které dokáže snímat 

mozkovou aktivitu přímo během zápasu, nikdy nebudeme stoprocentně vědět, co se 

v mozku odehrává. Prozatím můžeme pronikat do hlubin mozku alespoň v rámci 

laboratorních výzkumů.    

 

Jedním z výzkumů, které se zaměřovali na anticipaci a vizuální registraci bez použití 

fMRI je práce Savelsbergha et. al (2005). Tato práce se zabývala anticipací u fotbalových 

brankářů při kopání penalty. Práce porovnávala výsledky mezi brankáři, kteří hráli v 

jedné ze tří nejvyšších lig v Nizozemí. Probandi měli za úkol reagovat na video, které 

zobrazovalo střelbu penalty. Pomocí joysticku měli odhadnout let míče, zároveň pomocí 
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registračního systému očních pohybů byly zaznamenány oční pohyby probandů. Po 

získání výsledků byly vyhodnoceny správné odpovědi probandů a jejich oční pohyby. 

Úspěšnější probandi se více zaměřovali na stojnou nohu, lépe predikovali výšku i směr 

míče než méně úspěšní probandi. Podobných studií využívajících videa, sledování očních 

pohybů, psychologické testy apod. je mnoho, ale i přes množství studií nám neukáží, co 

se odehrává v mozku sportovce. S vývojem funkční magnetické rezonance se možnosti 

„nakouknout pod kapotu“ sportovce rozšířili. Některé studie využívají místo fMRI 

elektroencefalografii (EEG). Takovou studií je například práce Nakamota a Moriho 

(2012). Ti se ve své studii zaměřili na profesionální basebalové hráče a basebalové 

začátečníky. Probandi měli za úkol stlačit tlačítko při zaznamenání pohybujícího se cíle. 

Nepravidelně byla rychlost cíle změněna, jinak se cíl pohyboval konstantně. Výsledky 

ukázaly, že basebaloví profesionálové se rychleji přeprogramují z  konstantní rychlosti 

pohybujícího se objektu, rychleji zaznamenávají změnu rychlosti a rychleji zastaví 

naplánovaný pohyb než probandi, kteří s baseballem začínali.  

 

Studie, které ve svých výzkumech používali fMRI byly inspirací i pro tuto diplomovou 

práci. Těchto studií není mnoho a pro přesnější závěry bude nutné větší množství 

podobných studií. Wright, Bishop, Jackson a Abernethy (2011) se zabývají rozdílem mezi 

experty a začátečníky hrající badminton pomocí fMRI. Jako paradigma bylo sestaveno 

normální video s badmintonovou smečí a point-light video (pouze body pohybujícího se 

objektu). I v tomto případě byly výsledky u expertů lepší než u začátečníků. Co se týká 

různých videí, odpovědi v podobě aktivace mozkových oblastí si byly velmi podobné.  

Studie Balser et. al (2014) porovnávala volejbalové a tenisové hráče. Úkolem probandů 

bylo odhadnout směr letu tenisového/volejbalového podání. při plnění tohoto úkolu byla 

aktivace mozku snímána pomocí fMRI. Mezi aktivované oblasti mozku patřil cerebellum, 

lobulus parietalis superior a suplementární motorická oblast. Všechny tyto oblasti byly 

zaznamenány i ve výsledcích naší diplomové práce.  

Loffing, Bruland (2017); Williams, Jackson (2018) a Smith (2015) shrnují ve svých studií 

velké množství prací zabývajících se anticipací ve sportu. Práce zmiňují i studie 

využívající fMRI. Smith (2015) vytvořil souhrnnou tabulku všech aktivovaných 

mozkových oblastí ze studií využívající fMRI, zároveň poukázal na oblasti, které byly 

více aktivovány u profesionálních sportovců, a které byly více aktivovány u začátečníků. 

Zde je výpis aktivovaných oblastí (tabulka 8) z použitých studií z práce Smitha (2015) a 

našich výsledků pro porovnání: 



 67  

 
Profesionálové > 
začátečníci  

Začátečníci > 
profesionálové  

Výsledky diplomové práce 

Premotor cortex Prefrontal cortex Gyrus precentralis 

Dorsolateral prefrontal 
cortex Superior frontal gyrus 

Přední oddíl gyrus 
precentralis, zadní oddíl gyrus 

frontalis 

Inferior frontal gyrus Supplementary motor 
area 

Suplementární motorická 
oblast 

Medial frontal cortex Ventral premotor cortex Gyrus frontalis medius 
Anterior insula Visual cortex Lobulus parietalis superior 

Posterior insula  Gyrus postcentralis, zádní část 
lobulus paracentralis 

Supplementary motor 
area  Precuneus 

Ventrolateral frontal 
cortex  Gyrus cinguli posterior 

Superior parietal lobule  Lobus temporalis, gyrus 
occipitotemporalis 

Inferior parietal lobule  Lobus occipitalis – sulcus 
calcarinus 

Intraparietal sulcus  Lobus occipitalis 
Superior temporal gyrus  Insula anterior 
Middle temporal gyrus  Cerebellum 

Superior temporal 
sulcus  Diencephalon 

Visual cortex  Bazální ganglia 
Cerebellum   

Anterior cingulate 
cortex   

Caudate nucleus   
Posterior cingulate 

cortex   

Left thalamus   
Tabulka 8 - Porovnání aktivovaných oblastí v souhrnné práci Smitha (2015) a naší diplomové práce (stejné oblasti 
zeleně označeny) 

 
Dle tabulky 8 můžeme porovnat naše výsledky a aktivované oblasti mozku z předchozích 

studií ze zahraničí. Z tabulky můžeme říci, že výsledky nám vyšli podobně, i když naše 

paradigma sestávalo se sledování tenisových výměn, které byly následně zastaveny (ve 

studiích ze zahraničí se jednalo o paradigma, kdy proband určoval směr letu míče pouze 

z jednoho pohybu – hod, kop penalty, tenisové podání apod.).  

 

V diplomové práci jsme si stanovili tři vědecké otázky a hypotézy. První vědecká otázka 

se zabývala identifikací mozkových oblastí při anticipaci v tenise. Výčet oblastí byl 
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uveden v kapitole výsledky. Při porovnání s výsledky ze zahraničí, které uvádí tabulka 8, 

jsou si výsledky podobné. Naše paradigma sestávalo z tenisových výměn, které byly 

zastaveny v době, kdy tenisový míč byl na raketě tenisového hráče či nad sítí. Ve studiích 

ze zahraničí bylo paradigma sestaveno pouze pro sledování jednoho pohybu 

(tenisové/volejbalové podání, penalta, …). Naše paradigma bylo více obsáhlé, proto je 

zapojeno vetší množství mozkových oblastí. Hypotéza předpokládala, že v aktivovaných 

oblastech najdeme i hipokampus odpovídající za paměť. Tato hypotéza byla vytvořena 

na základě myšlenky, že při sledování delší tenisové výměny by probandi mohli pro 

anticipaci použít i naučené taktické situace a zkušenosti z vlastních tenisových zápasů. 

Tato hypotéza se nepotvrdila. Zda se hipokampus vážně nezapojuje není možné říci se 

stoprocentní přesností, protože probandů bylo pro měření ve fMRI málo. Pro přesnější 

výsledky by bylo vhodné mít více jak 20 probandů, kteří by byli více homogenní (stejná 

dominantní končetina, podobnější postavení na tenisovém žebříčku apod.).  

 

Druhá otázka se týkala reakčních rychlostí odpovědí. Reakční časy jsme chtěli porovnat 

s postavením na tenisovém žebříčku, proto jsme si stanovili hypotézu, že lépe postavení 

hráči budou mít kratší reakční časy. V tomto případě nejlépe postavený tenisový hráč měl 

rychlost reakčních časů odpovídající hráčům níže postaveným. Další lépe postavení hráči 

měli průměry rychlostí reakčních časů lepší než hůře postavení hráči. Z tohoto důvodu 

nemůže hypotézu ani potvrdit ani vyvrátit. Při porovnání výsledků a tenisového žebříčku 

nám vstupují i jiné důvody, proč nemusí výsledek odpovídat tenisovému žebříčku. Lépe 

postavený hráč může mít lepší techniku, ale nižší herní inteligenci, může hrát levou paží 

(ta je ve větším množstvím pravorukých hráčů výhodnější), může mít za sebou více 

tenisových tréninků, při měření ve fMRI nemusí být ve standardním psychickém 

rozpoložení apod. z těchto důvodů mohou být výsledky zkreslené a neodpovídat 

žebříčkovému postavení.  

 

Poslední otázkou jsme se zaměřili na správnost odpovědí při určování směru letu míče 

při zastavené tenisové výměně. Probandi určovali, zda míč letí do pravé strany kurty, do 

levé strany kurtu či na střed. Hypotézu jsme určili tak, že jsme předpokládali, že vyšší 

správnost odpovědí bude u hráčů výše postavených na tenisovém žebříku. Tak jako 

v předchozí otázce i zde nemůže hypotézu potvrdit či vyvrátit. Hráč nejlépe postavený 

měl počet správných odpovědí odpovídajících hráčům níže postaveným. Další lépe 

postavení hráči měli více správných odpovědí, ale například proband č. 10, který je hůře 
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postavený měl vysoký počet správných odpovědí. I zde nehraje roli pouze postavení na 

tenisovém žebříčku, ale i herní intelig ence hráče, zkušenosti ze zápasů, zda je hráč 

levoruký či pravoruký apod.  

 

Z výsledků i diskuze vyplývá, že pro přesnější výsledky je zapotřebí více probandů, 

homogennější skupina hráčů. Zároveň pro další výsledky ohledně aktivovaných oblastí 

je potřeba více studií zabývajících se tímto tématem, více různých paradigmat, které se 

budou zaměřovat na anticipaci ve sportu a snaha přiblížit se co nejvíce dění při 

sportovním utkání.        
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7. Závěr  
 
Hlavním cílem diplomové práce byla identifikace mozkových oblastí při anticipaci 

v tenise. V teoretické části jsme se věnovali stručné charakteristice tenisu , především 

z pohledu prostorového a časového. Poté jsme se snažili stručně a srozumitelně popsat 

anatomii i fyziologii mozku, abychom lépe pochopili získané výsledky z experimentu. 

Dále jsme se zaměřili na definici anticipace a její nezbytnost nejen pro tenisový, ale i 

sportovní výkon obecně. Obsahem poslední podkapitoly v teoretické části byl popis 

principu funkční magnetické rezonance.  

 

Na základě teoretických poznatků a výzkumů ze zahraničí jsme si v praktické části 

zformulovali vědecké otázky a na ně navazující hypotézy. Celkem se testování zúčastnilo 

12 tenisových hráčů ve věku od 18 do 26 let. Každý proband byl před samotným 

experimentem srozumitelně instruován, jak má plnit úlohu při měření ve fMRI. Jedno 

měření trvalo kolem 11 minut a bylo získáno 348 funkčních snímků. Celkem tedy bylo 

získáno a zpracováno 4 176 snímků všech probandů. Snímky byly zpracovávány 

v programu MatLab-SPM 12.  

 

V rámci měření probandi sledovali video s tenisovými výměnami, které byly vždy 

zastavené buď v čase, kdy soupeř měl tenisový míček na raketě nebo se tenisový míček 

pohyboval nad sítí. Při zastavení videa měli probandi krátký čas na odpověď, kam by 

směroval následující tenisový úder od soupeře. Na výběr měli z možností – levá strana 

kurtu, pravá strana kurtu a střed kurtu. Odpovědi i reakční časy odpovědí byly 

zaznamenány a vyhodnoceny. Zároveň byly tyto výsledky srovnány s postavením na 

tenisovém žebříčku v České republice. Dle vyhodnocení není možné jasně říci, zda výše 

postavení tenisoví hráči měli lepší výsledky než níže postavení. Pro lepší průkaznost by 

v tomto případě bylo potřeba většího množství probandů.   

 

Závěrem lze tedy říci, že počet správných odpovědí a reakční rychlost odpovědí 

jednotlivých probandů ne vždy odpovídalo postavení na tenisovém žebříku. Herní  

myšlení, které se v tomto případě projevuje může být vysoce rozvinuté i u hráčů níže 

postavených na tenisovém žebříčku, avšak rezervy mohou mít v kondiční či technické 

stránce, a naopak lépe postavení hráči s horšími výsledky v tomto testu mohou rezervy 

dohánět právě vysokou technickou vyspělostí či kondiční přípravou. Co se týká 
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identifikace mozkových oblastí, můžeme říci, že výsledky byly podobné výsledkům ze 

zahraničních studií, které se touto oblastí zabývají. Těchto studií je zatím poměrně málo 

u nás i v zahraničí a pro přesnější výsledky a případné doporučení do tréninkové praxe 

bude potřeba ještě spousty studií s různým designem.      
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b) INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 
 

INFORMOVANÝ SOUHLAS 
 

Vážený pane,  

v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv, nařízením Evropské Unie č. 2016/679 
a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů 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 na UK FTVS v rámci diplomové práce s názvem Identifikace 
mozkových oblastí při anticipaci v tenise pomocí fMRI prováděné ve fakultní nemocnici 
v Motole, V Úvalu 84/1, Praha 5, 150 06. 

1. Projekt bude probíhat v období: duben 2021 - květen/2021 
Výzkum bude realizován v souladu s platnými epidemiologickými opatřeními 
Ministerstva zdravotnictví ČR. 
 
 
 
Projekt není financován. 
Cílem výzkumného projektu je identifikace mozkových oblastí pomocí fMRI při 
anticipaci v tenise u závodních hráčů tenisu.   
Budete se účastnit vyšetření pomocí fMRI, při kterém budete sledovat videa tenisových 
výměn a určovat směr následujícího úderu. Lékař a řešitel práce budou zapisovat 
jednotlivé odpovědi a sledovat zobrazení jednotlivých mozkových oblastí v průběhu 
vyšetření.   
Celková doba testování bude 60 minut; 20 minut na vysvětlení průběhu testování; 40 
minut samotné vyšetření pomocí fMRI.  
Vyšetření fMRI je neinvazivní metoda. Během provedení celého výzkumu bude přítomen 
radiologický asistent, lékař a klinický inženýr. Při realizaci tohoto výzkumu budou 
dodržovány všechny obecně závazné právní předpisy aplikovatelné v místě výzkumu. 
Bezpečnost bude probíhat za standardních bezpečnostních podmínek. Rizika 
prováděného výzkumu nebudou vyšší než běžně očekáváná rizika v rámci tohoto typu 
výzkumu. 
Metoda fMRI může způsobit určité nepohodlí (např. pocity klaustrofobie), toto nepohodlí 
bude minimalizováno přítomností lékaře a případně ukončením vyšetření účastníka. 
 
Projektu se nemohou účastnit osoby, které prodělali onemocnění mozku, mají nějaké 
anomálie mozku či kontraindikace pro vyšetření fMRI, akutní zejména infekční 
onemocnění či v  rekonvalescenci po nemoci Jejich výčet byl probandům zaslán před 
souhlasem s výzkumem. Při nástupu na vyšetření podepíšete Informovaný souhlas. 
   
Přínosem tohoto výzkumného projektu pro Vás bude vyšetření mozku pomocí fMRI a 
informace, které mohou být novým podnětem pro Váš tréninkový program. 
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Vaše účast v projektu je dobrovolná a nebude finančně ohodnocená. Odměna za Vaši 
účast v projektu bude ve formě získaných výsledků výzkumu.  
 
S celkovými výsledky a závěry výzkumného projektu se můžete seznámit v diplomové 
práci v studentském informačním systému (SIS), v nebo na e-mail adrese: 
karolinagavendova@seznam.cz 
 
Informace ohledně shromažďování, zpracování a publikování dat – Data budou 
shromažďována a zpracovávána v souladu s pravidly vymezenými nařízením Evropské 
Unie č. 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb. – o zpracování osobních údajů. Budou 
získávány následující osobní údaje: jméno účastníka, datum narození účastníka, snímky 
mozku z MRI, které budou bezpečně uchovány na heslem zajištěném počítači v 
uzamčeném prostoru, přístup k nim bude mít řešitel práce, lékař, radiologický asistent a 
účastník, kterého se údaje týkají. Uvědomuji si, že text je anonymizován, neobsahuje-li 
jakékoli informace, které jednotlivě či ve svém souhrnu mohou vést k identifikaci 
konkrétní osoby – budu dbát na to, aby jednotliví účastníci nebyli rozpoznatelní v textu 
práce. Osobní data, která by vedla k identifikaci účastníků výzkumu, budou do 1 dne po 
testování anonymizována. Získaná data budou zpracovávána, bezpečně uchována a 
publikována v anonymní podobě v diplomové práci, případně v odborných časopisech, 
monografiích a prezentována na konferencích, případně budou využita při další 
výzkumné práci na UK FTVS. 
V průběhu výzkumu nebudou pořizovány fotografie, nahrávky ani videa. 
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c) VÝSLEDKY (MATLAB SPM12) 
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SPMresults:./20210428/NIFTY/Groupstats
Height threshold T = 4.024701  {p<0.001 (unc.)}
Extent threshold k = 30 voxels
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Statistics:  p-values adjusted for search volume
set-level
p c

cluster-level
pFWE-corr qFDR-corr kE puncorr

peak-level
pFWE-corr qFDR-corr T (ZE) puncorr

mm mm mm

table shows 3 local maxima more than 8.0mm apart
Height threshold: T = 4.02, p = 0.001 (1.000)
Extent threshold: k = 30 voxels, p = 0.102 (0.864)
Expected voxels per cluster, <k> = 11.579
Expected number of clusters, <c> = 2.00
FWEp: 10.417, FDRp: 7.805, FWEc: 84844, FDRc: 84844

Degrees of freedom = [1.0, 11.0]
FWHM = 12.1 11.6 11.4 mm mm mm; 6.1 5.8 5.7 {voxels}
Volume: 1629792 = 203724 voxels = 943.0 resels
Voxel size: 2.0 2.0 2.0 mm mm mm; (resel = 201.11 voxels)

0.142 4 0.000 0.000 84844 0.000 0.000 0.001  28.51  6.79 0.000   6  -38 -40 
0.000 0.001  25.31  6.60 0.000  38  -76 -10 
0.000 0.002  22.30  6.39 0.000  50  -64   0 

0.327 0.115 67 0.020 0.811 0.121   6.54  4.10 0.000 -54   12 -36 
0.828 0.125   6.48  4.08 0.000 -48   20 -34 
1.000 0.594   4.60  3.37 0.000 -50   18 -26 

0.117 0.054 99 0.006 0.976 0.239   5.68  3.80 0.000 -34   58 -10 
0.997 0.345   5.25  3.64 0.000 -30   64  -4 
1.000 0.475   4.88  3.49 0.000 -22   68   0 

0.487 0.145 54 0.034 0.992 0.299   5.43  3.71 0.000 -16   56 -16 
1.000 0.607   4.57  3.35 0.000 -28   44 -20 
1.000 0.686   4.43  3.29 0.001 -18   46 -22 
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