
Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou vlivu krátkodobé fyzické zátěže na vybrané 

kognitivní funkce (krátkodobá paměť a pozornost) u vojenských profesionálů AČR. 

 Jsou zde prezentovány výsledky výzkumu realizovaného v roce 2019 na vzorku 68 

vojáků AČR dvou vojenských specializací (letci a výsadkáři).  

Cílem studie bylo kvantitativně ověřit hypotézy týkající se (1) rozdílů mezi 

sledovanými kognitivními funkcemi u vojáků-letců a vojáků-bojovníků (výsadkáři); (2) 

vlivu krátkodobé jednorázové fyzické zátěže na tyto funkce a (3) rozdílů v míře vlivu 

zátěže u obou zkoumaných vojenských specializací. 

Kvantitativní data byla sebrána pomocí dotazníku pozornosti d2 a vlastního testu 

krátkodobé paměti a následně statisticky vyhodnocena za využití deskriptivní statistiky a 

párového a nepárového t-testu. 

Výstupem výzkumu byla mj. zjištění, že existují rozdíly mezi oběma vojenskými 

specializacemi jak v distribuci sledovaných kognitivních funkcí, tak v míře vlivu fyzické 

zátěže na tyto funkce. 
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Abstract 

The subject of this paper is the effects of physical stress on selected cognitive 

functions (short-term memory and attention) in military professionals of the Czech army. 

Results of a study conducted in 2019 among 68 Czech soldiers of two military 

specializations (aviators and paratroopers) is presented. 

The aim of this study was to verify hypothesis regarding (1) differences in observed 

cognitive functions in soldiers-aviators and soldiers-fighters (paratroopers); (2) influence 

of a one-off short-term physical stress on these cognitive functions and (3) differences in 

the levels of influence of this form of stress between both observed military 

specializations. 

Statistical elaboration (descriptive statistics, paired sample t-test and independent 

sample t-test) was processed on quantitative data collected with the utilization of the 

attention test d2 and my own short-term memory test. 

The result of this study are findings, that there are statistically significant differences 

in distribution of selected cognitive functions and levels of influence of physical stress 

among both military specializations. 

Key words: Memory, Attention, Soldier, Stress 


