
1. Odebrány části 2.3 (Specifika bojového stresu); 2.4 (Charakteristika vojáka, boje, 

služby); 4 (Frustrace) a 4.1. (Deprivace) 

2. Doplněn text: 

s.9 

 Součástí teoretické části práce je také uvedení do problematiky zátěže a jejího vlivu 

na kognici. Popisuji proto teoretický rámec, v němž se opírám o psychologické i 

neurologické přístupy k zátěži, a představuji některé výzkumy v této oblasti, které 

byly realizovány v kontextu vojenského prostředí. 

s.10 

 Campbell a Nobel ve své práci zaměřené na zátěžové faktory v kontextu vojenského 

prostředí zmiňují, že se vojenský personál setkává s poměrně jedinečnými výzvami, 

které mohou nepříznivě ovlivňovat jeho kognici. Patří sem například extrémní 

kombinace fyzického a mentálního vyčerpání, vysoká míra úzkosti a stresu či značná 

nepředvídatelnost prostředí (2009). 

 Oslabení kognitivního výkonu (byť v dílčích oblastech, jakými je pozornost či 

paměť), které doprovází stres a vyčerpání, může být pro bezproblémové fungování 

vojáka zásadní, neboť právě to bývá častou příčinou jak selhání v ostré bojové 

situaci, tak nehodovosti v rámci vojenské přípravy (Vrijkotte, a další, 2016) 

s.11 

 Během takového nácviku tak dochází z přesunu mozkové aktivity nezbytné pro 

realizaci takové aktivity z prefrontálního kortexu do motorických vzorců řízených 

bazálními ganglii, čímž dochází ke snížení zatížení volní pozornosti a uvolnění 

kapacity CNS k dalším aktivitám (Dietrich, 2003). 

s.14 

 Ve shodě s tím uvádí Martin (2020), že mnohé úkoly, s nimiž se vojenský 

profesionál setkává, vyžadují mimo schopnost plánování a řešení problém, také 

schopnost ukládání, uchovávání, vybavení a následnou manipulaci s informacemi. 



s.14 

 Tato diskrepance, je stejně jako úroveň fyzické připravenosti civilního obyvatelstva 

a vojenských profesionálů zejména v poslední době předmětem velkého zájmu 

(Kyröläinen, a další, 2018; Bradley, a další, 2011). 

s.15 

 Tato příprava, která má zajistit, aby byl voják odolnější při setkání se stresory, které se 

mohou na moderním válčišti vyskytnout. Zpravidla dochází k rozlišování těchto 

stresorů na (1) fyzické; (2) psychologické a (3) environmentální (Knapik, a další, 2009; 

Jha, a další, 2010; Guo, a další, 2016)  

 Na fyzickou zátěž je možné (nejen) vojáky velmi dobře připravit systematický 

tréninkem a jeho správným sestavením (Campos, a další, 2017) 

s.16 

 Ačkoliv jsou reálné dopady psychologické přípravy na zvládání stresu souvisejícím 

s bojem a přežitím vojáků pozorované v rámci ověřovacích studií někdy diskutabilní 

(Taylor, a další), existují výzkumy, které jejich pozitivní vliv potvrzují (Jensen, a další, 

2020), a jsou tak stále pokládány za důležitou součást přípravy vojenského profesionála 

(Völgyi, 2018) 

s.18 

 (Plháková, 2004) 

 (Bronec, 2019) 

 (Vavrda, 2019) 

s.20 

 Proces vštípení informací je ovlivněn množstvím faktorů, jejichž výzkum je dodnes 

předmětem zájmu mnoha studií. Patří sem například předchozí znalosti (Brod, a další, 

2013), emoce (Tyng, a další, 2017; Kensinger, 2009), sociální kontext (Echterhoff, a 

další, 2009) či nedostatek spánku (Cousins, a další, 2017). V kontextu mého výzkumu 

je pak zásadní vliv pozornosti (Chung, a další, 2007) a únavy (Lohnas, a další, 2020). 

 Informace jsou ukládány ve formě tzv. paměťových stop (engramů) (Jirák, a další, 

2009). 

 . Svou roli při uchování hraje psychická únava (Malik, 2018). Carrier a Pashler (1992) 

ve své meta-analýze čtyř provedených výzkumů shrnují, že uchování je pozitivně 



ovlivněno i prostým vybavením si dané informace, neboť toto vybavení slouží jako další 

prezentace této informace. Principy pozitivního (resp. negativního) vlivu opakování na 

uchování informace se dodnes zabývá množství studií (Henson, 1998; Arbuthnott, 

1996). 

s.22 

 Miller (1956) hovoří o rozsahu 7±2 prvků, kdy sedm je přirovnáváno k jakémusi 

magickému číslu. Cowan (2001) ve své obsáhlé studii pak spekuluje o kapacitě o 

rozsahu přibližně 4 prvky.  

 Uvedený rozsah paměti je možné různými způsoby zvyšovat (Baddeley, 1999). 

s.23 

 (Nolen-Hoeksema, 2012; Brady, a další, 2008) 

 … resp. deklarativní a nedeklarativní (Squire, 1992). 

s.24 

 Patří sem (1) dovednosti a návyky; (2) priming; (3) klasické podmiňování a (4) 

neasociativní učení  (Squire, 2004). 

 …tj. že informace předcházející či následující v těsném sledu proces učení, tneto proces 

narušuje (Crossley, a další) 

s.25 

 (Ricker, a další, 2016) 

s.27 

 Ebbinghausův výzkum zopakovali v nedávné době např. Murre a Dros (2015) 

s výsledkem odpovídajícím původním závěrům. 

s.28 

 V každém jednom okamžiku je množství stimulů přicházejících z vnějšího prostředí tak 

objemné, že dalece přesahuje procesní kapacitu našeho mozku, a mechanismus 

pozornosti je tak důležitou kognitivní funkcí, která umožňuje doslova vybírat dílčí části 

z celého tohoto souboru (Crabtree, 2018). 

 Z evolučního hlediska je pravděpodobné, že vývoj pozornosti patřil k prvotním 

adaptačním mechanismům lidské psychiky (Cosmides, a další, 2013). 

 (Corkum, 2010) 



 Na počátku 20.století so pak objevil názor, že téma pozornosti patří mezi základní 

oblasti, jimiž by se psychologie jako vědní obor měla zabývat (Titchener, 1905). Tento 

názor sdíleli i další odborníci, kteří podtrhovali důležitost fenoménu pozornosti v rámci 

výzkumů mnoha dalších psychologických oblastí (Geissler, 1909). 

 Jedním z prvních, kdo se začal problematikou pozornosti excesivně zabývat, byl… 

s.29 

 Behavioristický přístup k psychologii, který byl převažující silou druhé poloviny 20. 

století, považoval pozornost v souladu s celkovým striktně behavioristickým pojetím 

psychiky toliko za přechodný efektivní reakční potenciál percepční odpovědi organismu 

(Berlyne, 1951). 

s.32 

 (Haladjian, a další, 2015) 

 Taková reakce umožní aktivovat CNS, která mže připravit adekvátní odpověď 

organismu (Sokolov, 1963). 

 (Haladjian, a další, 2015) 

s.33 

 Voják na patrole musí dokázat rozlišit potenciálně ohrožující podněty od podnětů 

neškodných, aby na tyto mohl adekvátně a včas reagovat. Tématu výběrovosti 

pozornosti. 

 McAvine však ve svém výzkumu určitou míru závislosti prokázala (2012). 

 …ale výzkumy v kontextu sportovní psychologie potvrzují, že schopnost koncentrace 

pozornosti je predispozicí pro podávání maximálních sportovních výkonů (Kovářová, a 

další, 2010) 

 …je zásadní v situacích, kdy je třeba rozdělit pozornost mezi několik podnětů najednou. 

Tyto tzv. multi-task situace se na našem životě vyskytují častěji, než by se mohlo zdát, 

či spíše naopak – úkoly, které vyžadují soustředění pouze na jeden podnět, jsou poměrně 

vzácné. Nejen vojenští piloti a řidiči, ale i vojáci v poli musí rozdělovat svou pozornost 

mezi množství důležitých podnětů, a zatímco pilot při přistání musí věnovat pozornost 

směru větru, výšce, rychlosti či sklonu letadla, musí voják během kontaktu s nepřítelem 

věnovat pozornost stavu své zbraně, možnosti krytí, směru střelby nepřítele a pokynům 

od velitele. Možnosti distribuce pozornosti jsou však omezené. A i když soudobé 



výzkumy nepřinášejí jednoznačnou odpověď na prostý kvantitativní údaj, nabízejí různé 

modely, které vysvětlují jak je pozornost distribuována. Wortelen (2013) např. 

představuje tzv. AIE model (Adaptive Information Expectancy), který napomáhá 

odhadnout, jakému podnětu bude věnována pozornost na základě relativní důležitosti 

daného úkolu ve srovnání s dalšími souběžnými úkoly i očekávanými novými 

informace, které v souvislosti s tímto úkolem očekáváme. Baek (2020) pak 

předpokládá, že jedním z copingových mechanismů, je proces zprůměrování 

dostupných informací, přičemž během tohoto procesu dochází k určitému zkreslení 

(šumu). 

s.34 

 …ačkoliv se aktuální výzkumy přiklánějí stejně jako v případě pracovní paměti spíše 

k číslu 4±1 (Cowan, 2001). Zdá se, že kapacita pozornosti se zhoršuje s věkem  

(McAvinue, a další, 2012) a pozitivní vliv na ní má např. pravidelná středně a vysoce 

intenzivní tělesná aktivita (Vanhelst, a další, 2016). 

 (Lutz, a další, 2009) 

 Oslabení stability doprovází takové poruchy jako ADHD (Vojtěchová, 2015) nebo i 

závažnější psychická onemocnění (Winterer, a další, 2000). Negativní vliv na stabilitu 

má únava (Boksem, a další, 2005), avšak je možné ji pozitivně ovlivnit specifickým 

mentálním tréninkem (Lutz, a další, 2009). 

 …a bývá označována jako ekvivalent tzv. kognitivní flexibility (Ionescu, 2017). 

Zatímco selektivita pozornosti zajišťuje, abychom byli schopni jakéhokoliv cíleného 

chování tím, že omezí množství zpracovaných stimulů, umožňuje flexibilita přizpůsobit 

se novým a nečekavým událostem (Aston-Jones, a další, 1999). 

s.35 

 (Bartůšková, 2006) 

s.37 

 Na druhé straně ale také zažíváme různé těžkosti, zklamání i situace, ve kterých se 

cítíme bezradní, prožíváme strach, a které nám komplikují život. 

 V psychologii nepanuje absolutní shoda, jak tyto situace pojmenovávat ani jak k nim 

přistupovat, a různí autoři tak k jejich popisu a vymezení přistupují různým způsobem. 



s.38 

 Hladký a Židková (1999) pak popisují zátěž jako obecné nároky kladené na jedince; 

Štikar a kol. hovoří v souvislosti se zátěží o narušení rovnováhy mezi jedincem a jeho 

okolím (2003) a našli bychom i další pohledy. 

 Zátěž je možné rozdělit podle jejího vlivu na organismus kvalitativně i kvantitativně. 

 Kvalitativní rozdělení nabízí např… 

 V kontextu mého výzkumu je podstatná fyzická (tělesná) zátěž, která vychází zejména 

z požadavků na pohybový systém organismu, a sekundárně může ovlivňovat i jiné 

systémy organismu (Hladký, a další, 1999). Je to tedy taková zátěž, která je důsledkem 

fyzických aktivit. 

 Fyzickou aktivitu lze obecně vymezit jako tělesný pohyb spotřebovávající energii, který 

je důsledkem zapojení kosterního svalstva (Ortega, a další, 2008). Zde je vhodné 

(alespoň terminologicky) rozlišovat mezi fyzickou aktivitou a fyzickým cvičením, neboť 

zatímco fyzická aktivita je obecný pojem (a může tedy jít o jednorázovou činnost tak, 

jako tomu je v mém výzkumu), je fyzické cvičení taková aktivita, která je plánovaná 

s cílem zlepšit či udržovat konkrétní komponenty fyzické zdatnosti (Perič, a další, 

2010). Pokud bychom chtěli sledovat vliv pravidelného běhání na krátkodobou paměť, 

jako ve svém výzkumu učinil Sim (Sim, a další, 2004), bylo by na místě tedy užívat 

termín cvičení. 

s.39 

 V tuto chvíli nelze implikovat, do jaké míry bude fyzická zátěž, jíž budou vojáci v mém 

výzkumu vystaveni, objektivně zatěžující pro každého z nich. Je tomu tak proto, že 

ačkoliv bude charakter zátěže pro všechny zúčastněné shodný, lze předpokládat, že 

každý bude mít jinou fyzickou zdatnost, která míru zátěže moderuje. Lze tedy 

předpokládat, že ti s lepší fyzickou zdatností budou zatíženi méně a/nebo u nich dojde 

k rychlejšímu zotavení (Hoffman, 1997). 

s.40 

 Ve svém výzkumu se zaměřuji právě na kognitivní složku projevů zátěže. Jak popisuji 

v dalším textu, nelze jednotlivé výše uvedené projevy vnímat odděleně, neboť dochází 

k jejich vzájemnému ovlivňování a prolínání. 



s.41 

 (Kowalczyk, a další, 2016) 

 …s pracovním stresem profesionální voják potýká ve vyšší míře než zaměstnanci 

v civilním sektoru (Pflanz, a další, 2002; Wattie, a další, 2019; Pflanz, a další, 2006). 

s.42 

 Je-li organismus vystaven zátěži, s níž se musí vypořádat, dochází postupně k vyčerpání 

dostupných zdrojů a nevyhnutelnému nástupu stavu, který je označován jako únava či 

vyčerpání. 

 Italský fyziolog Mosso ve své knize z počátku dvacátého století předkládá názor, že 

jakkoliv se může únava jevit jako projev nedokonalosti našeho těla, je ve skutečnosti 

naopak známkou jeho dokonalosti, neboť tento mechanismus dobře chrání naši 

schránku před nadměrným zatížením a z něho plynoucím poškozením (Mosso, 1915). 

 (Sharpe, a další, 2002) 

s.43 

 Ve vojenském prostředí jsou jako typické projevy únavy uváděny (1) narušené mentální 

procesy (koncentrace, percepce, zpomalené myšlení a zapomínání; (2) skupinové 

procesy (zhoršená komunikace, ztráta smyslu pro humor či sociální stažení); (3) 

narušené velení (vnímání situace, vizualizace bojiště či taktické rozhodování); (4) 

dopady na morálku (zejména vůle bojovat a poslouchat rozkazy); (5) upozadění osobní 

bezpečnosti (opomíjení standardních bezpečnostních procedur či zvýšená akceptace 

rizikového chování) a (4) zvláštní chování (nekonzistentní chování a výkonnost, 

halucinace, zbytečná chybovost atp.) (Murphy, 2002) 

 …a obě jsou v interdependentním vztahu, tj. ovlivňují se vzájemně (Martin, a další, 

2018). 

 …či mentální únava, je psychobiologický stav způsobený déle trvající duševně 

náročnou aktivitou (Marcora, a další, 2009) 

s.44 

 Psychická únava tak nepříznivě ovlivňuje jak kognitivní, tak fyzickou výkonnost. 

Množství výzkumů potvrdilo její negativní dopady mj. na pozornost (Boksem, a další, 

2005), motivaci (Boksem, a další, 2006) či schopnost plánování (Lorist, a další, 2000). 

Prokázán je i její negativní vliv na fyzickou výkonnost (Marcora, a další, 2009) a 



zvláštní pozornosti se pak dostává zkoumání dopadů na taková povolání jako řidiči či 

piloti (Goode, 2003). 

 Fyziologická únava vzniká v důsledku různých faktorů. Obecně je uznávaný 

předpoklad, že svalovou únavu způsobuje nahromadění kyseliny mléčné ve svalových 

vláknech v důsledku spalování svalového glykogenu (Ribeiro, a další, 1985), jakkoliv 

některé novější výzkumy takto jednoznačná tvrzení zpochybňuj (Brooks, 2001). Další 

příčinou fyziologické únavy pak souvisí s vyčerpáním svalového glykogenu (Ørtenblad, 

a další, 2013), dehydratací (Montain, a další, 1998) či nedostatečnou výživou (Costill, 

a další, 2012). 

 O negativním vlivu fyziologické únavy na kognitivní funkce hovoří již studie provedené 

v druhé polovině 20.století (Tomporowski, a další, 1986; Tomporowski, a další, 1987). 

Hancock a McNaughton (1986) pak na vzorku orientačních běžců výzkumně prokázali, 

že únava jako důsledek cvičení ve vysoké či maximální intenzitě oslabuje vyšší 

kognitivní funkce, jako např. rozhodování. 

s.45 

 Každý jedinec má určitou míru odolnosti vůči zátěži. Tato tzv. frustrační tolerance 

ovlivňuje míru schopností zvládat negativní emoční i fyzické stavy. Termín jako první 

popsal Rosenzweig (1938), který zároveň zmiňuje, že se tato zvyšuje v průběhu dětství 

tím, že jsou děti vystavované přiměřené míře frustrace. Chybění takových zážitků vede 

k neschopnosti zvládat zátěžové situace v pozdějším věku. 

 Frustrační tolerance je dynamicky proměnlivá a u jednoho jedince tak bývá pro různé 

situace různá. 

 Vzájemný vztah mezi fyzickou zátěží a kognicí je dodnes poměrně kontroverzním 

tématem. Hogervorst (1996) shrnuje, že již od počátku zkoumání této problematiky 

některé realizované výzkumy přinesly zjištění, že fyzická zátěž a z ní plynoucí únava 

má na kognitivní výkon jedince inhibující dopady, avšak objevily se i takové, které toto 

nepotvrzují. Nejednotné bylo zpočátku také vymezení pojmu „únava“. 

 Jakkoliv bylo toto téma již probádáno, nejsou dodnes výsledky jednoznačné, a to mj. i 

pro široké spektrum proměnných i očekávaných zjištění, na které se výzkumníci ve 

svých projektech zaměřují. Martin (2020) ve své přehledové studii zaměřené na 

výzkumné projektu realizované do roku 2019 uvádí mezi oblasti zájmu výzkumníků 

v tomto kontextu (1) únavu (s rozlišením na aktuální únavu, únavu v důsledku bojové 

činnosti a chronickou únavu); (2) výživu (s rozlišením na podvýživu, dehydrataci a 



suplementaci); (3) biologické faktory (s rozlišením na krevní a hormonální markery, 

zrak, fyzickou zdatnost, těhotenství, genetické faktory, kinetózu (motion sickness) a 

variabilitu srdečního rytmu (HRV)). 

s.46 

 V rámci zkoumání vlivu fyzické zátěže na kognitivní výkon, vychází mnohé soudobé 

studie (Nibbeling, a další, 2014; Jeong, a další, 2011) z konceptu teorie nabuzení 

(arousal theory) a původní myšlenky Yerkese a Dodsona, kterou publikovali již v na 

počátku 20. století, a která bývá označována jako Yerkes-Dodsonův zákon (Yerkes, a 

další, 1908). V zásadě jde o předpoklad, že výkon jedince narůstá společně s mírou jeho 

nabuzení (tzv. arousalu), přičemž k tomuto nárůstu dochází pouze do určitého bodu, po 

jehož dosažení se již výkon naopak začíná zhoršovat, a celý průběh tak má tvar obrácené 

U-křivky. 

 Obrázek 2: Yerkes-Dodsonova křivka arousalu 

 Ačkoliv zůstává tvar této křivky pro různé oblasti výkonu stejný, je optimální míra 

arousalu pro každou aktivitu specifická (Hockey, a další, 1983). 

 Na základě uvedeného lze tedy implikovat, že míra arousalu, jež je důsledkem fyzické 

zátěže, ovlivní v určitém smyslu kognitivní funkce. Jako teoretický rámec zde můžeme 

použít McMorrsův komplexní interdisciplinární model (McMorris, a další, 1985; 

McMorris, 2008), který v sobě zahrnuje poznatky fyziologie, kognitivní psychologie i 

neurologie. Tento model popisuje souvislost mezi fyzickou aktivitou a stavem nabuzení 

následovně: 

výkon 

arousal 

optimální arousal 



s.47 

 Impulzy ze svalové, kardiovaskulární a dýchací soustavy zapojené do fyzické aktivity 

přicházejí prostřednictvím autonomního nervového systému do mozku, který je 

vyhodnocuje. Krevní oběh pak přináší biochemické informace jako např. hladina 

adrenalinu, noradrenalinu či laktátu v krvi, což jsou informace, jež jsou dále 

zpracovávány v hypotalamu. 

 V průběhu fyzické aktivity tak z podstaty věci dochází k aktivaci různých částí CNS, 

což následně stimuluje uvolňování noradrenalinu a dopaminu. Hladina těchto hormonů 

pak ovlivňuje motorická, emoční i kognitivní centra v mozku, přičemž míra tohoto vlivu 

je ovlivněna intenzitou zátěže, a v důsledku vede k nevýšení arousalu. 

 Na základě uvedeného principu je tedy možné tvrdit, že na fyzickou zátěž nelze nahlížet 

jako na izolovaný fenomén, ale sama o sobě nevyhnutelně vede k arousalu v oblasti 

fyziologické i kognitivní. 

 Oslabení kognitivního výkonu při vysokém arousalu je pak důsledek skutečnosti, že 

jedinec věnuje více pozornosti vlastním vnitřním pocitům nepohodlí, než případným 

kognitivním úkolům (Nidefer, 1979). V některých případech, jakými jsou například 

běhy na dlouhou vzdálenost tak může tímto mechanismem docházet až k zásadním (na 

neurofyziologickém podkladě postaveným) úpravám nejen kognice, ale i stavu vědomí, 

který bývá ozbačován jako tzv. runner`s high (Dietrich, 2003). 

 Samotný zvýšený arousal však nemusí nezbytně implikovat zhoršený výkon 

v kognitivní oblasti, pokud dochází k adekvátnímu rozložení dostupných zdrojů. 

Kapacita těchto zdrojů, jimiž CNS disponuje je však omezená (Wine, 1980). 

 Pokud se zabýváme vlivem zátěže, resp. stresu na kognitivní funkce, nelze opominout 

hormonální aspekt těchto vlivů. Množství výzkumů v různých oblastech, včetně 

vojenského prostředí se věnovalo souvislosti mezi mírou fyzického i psychického 

stresu, oslabením pracovní pamětí a pozornosti a zvýšenou hladinou hormonu kortizol 

(Ponce, a další, 2019; Lupien, a další, 1997; Taverniers, a další, 2010). 

 Kortizol patřící mezi glukokortikoidní hormony, je produkován převážně kůrou 

nadledvin a bývá označován jako nejdůležitější (či primární) stresový hormon. Jeho 

funkcí je mobilizace a aktivace organismu při stresu a zátěži, a má tak zásadní význam 

zejména pro metabolismus makroživin (získávání energie štěpením sacharidů, tuků a 

proteinů), zvyšuje hladinu glukózy v krvi, má protizánětlivý účinek a potlačuje imunitní 

systém (Ganong, 2005). Výzkumy také prokázaly jeho působení na paměť, a to jak ve 



smyslu pozitivním, kdy napomáhá „označkovat“ informace důležité pro další adaptaci 

v prostředí (Stauble, a další, 2013), tak ve smyslu negativním, kdy svým působením 

nepříznivě ovlivňuje funkci hippokampu (McAuley, a další, 2009). Dlouhodobý 

nedostatek a/nebo nadbytek kortizolu má negativní dopady na zdravotní stav a 

vyvolávat např. Cushingův syndrom (Whitworth, a další, 2005). 

s.48 

 Přes den je hladina kortizolu proměnlivá a podléhá cirkadiálnímu rytmu s tím, že 

nejvyšší hladinu kortizolu pozorujeme v ranních hodinách  (Nomura, a další, 1997). 

Tato tzv. „cortisol awakening response“ (CAR) je předmětem výzkumného zájmu i 

vzhledem k tomu, že lze pozorovat zvýšenou hodnotu CAR v souvislosti se subjektivně 

vnímanou náročností nadcházejícího dne z hlediska pracovního či např. sportovního 

(Schlotz, a další, 2004; Rohleder, a další, 2007). 

 V návaznosti na fyzickou aktivitu se kortizol uvolňuje jednak v průběhu samotné 

aktivity, kdy reguluje energetický metabolismus, jednak po této aktivitě, kdy napomáhá 

navození homeostázy organismu (Hackney, a další, 2008). 

 V kontextu mého výzkumu lze tedy předpokládat, že vojáci budou mít zvýšenou hladinu 

kortizolu jednak v důsledku CAR (kdy již ráno očekávají, že je čeká přezkoušení 

z fyzické připravenosti), jednak v důsledku samotné fyzické zátěže, kterou vojáci 

v rámci přezkoušení podstoupit. 

 Ve vojenském prostředí bylo realizováno několik veřejně dostupných výzkumů, z nichž 

některé blíže popisuji. 

 Domnívám se výzkumy, které jsou dostupné pro odbornou i laickou veřejnost, pokrývají 

pouhý zlomek veškerých studií věnujících se této problematice. Je tomu tak i proto, že 

se jednotlivé armády snaží dosahovat vrcholné připravenosti svých vojáků při 

současném zachování vlastních metodicko-výcvikových „know-how“. Množství 

interních výzkumů na toto téma, které si pro účely optimalizace své metodiky 

realizovaly jednotlivé armády, a jejichž výsledky a závěry z nich plynoucí, tak zůstaly 

utajené. 

s.50 

 Autoři uvádějí, že se nepodařila prokázat statisticky významný vliv navozené fyzické 

únavy na paměťový výkon ani na pozornost. 



 K obdobným závěrům dospěl Bhattacharyya (2017), který zjišťoval míru vlivu fyzické 

zátěže v podobě desetiminutového pochodu s 30kg zátěží v pouštních podmínkách. Na 

výzkumném vzorku dvanácti pěších vojáků indické armády se nepodařil prokázat 

statisticky významný vliv zvolené zátěže na paměť a pozornost. 

 Yanovich (2015) na vzorku osmi vojáků v záloze nepotvrdil, že 10km pochod se zátěží 

30% vlastní hmotnosti statisticky výrazně ovlivní kognitivní výkon (zejména reakční 

čas). Vzhledem ke skutečnosti, že však po této zátěži vojáci častěji (byť ne statisticky 

významně) chybovali, uvádí, že je však třeba se této problematice věnovat hlouběji. 

 Další výzkumy zaměřující se na vliv fyzické zátěže se zaměřovaly na zátěž 

dlouhodobou, a to ve formě delších pochodů. Eddy (2015) např. zjistila, že 

dvouhodinový pochod se 40kg zátěží vel k nárůstu reakčního času při zkoušce 

pozornosti a zvýšenému výskytu falešně pozitivních reakcí. 

 Dosavadní úroveň poznání v oblasti vlivu fyzické zátěže na kognitivní schopnosti není 

zdaleka komplexní. V rámci českého (vojenského) prostředí nenacházíme žádné 

relevantní studie, které by se této problematice věnovaly, a ačkoliv výše uvedené 

výzkumy zahraniční určité penzum poznatků přinášejí, jsou celkově jejich závěry 

přinejmenším nejednoznačné. 

 Tato nejednoznačnost může být způsobena různými faktory, jako je zvolená 

charakteristika zátěže (její intenzita, trvání i forma), kterou vojáci podstupovali, ale i 

metodika sběru psychometrických dat (užité testy). 

 Případná zjištění navíc nelze automaticky bez úprav aplikovat v kontextu AČR, neboť 

ta má, stejně jaké ostatní armády, svá specifika. Liší se samozřejmě nejen metodikou 

přípravy vojenského personálu, ale i tím, jaké jsou kladeny požadavky na uchazeče o 

přijetí – uchazeč o místo v AČR musí mj. prokázat určitou bazální míru rozložení 

intelektových schopností, úroveň volní pozornosti či paměti. Zda, případně do jaké míry 

jsou takové požadavky kladeny i na uchazeče v armádách, kde výzkumy probíhaly, není 

známo. 

s.51 

 Z těchto důvodů (a s přihlédnutím ke specifikám AČR) pokládám za vhodné se dané 

problematice věnovat, byť by tento výzkum sloužil v zásadě toliko jako pilotní studie, 

jež by mohla nastavit další směřování v této oblasti. 



s.52 

 (Kubešová, 2016) 

 …bez statisticky významného rozdílu v rozložení věku mezi skupinou letců a výsadkářů 

(p = .143).¨ 

s.75 

 …nejen v AČR, ale i v zahraničních armádách… 

 (Vaara, a další, 2015; Faff, a další, 2000) 

 …u nichž dochází k cílenému rozvoji dovedností a kompetencí obdobně jako u 

manažerů v civilním sektoru (Grönqvist, a další, 2016) 

  (Němeček, a další, 2017) 

 (Zůna, a další, 2010) 

 (Damos, 1996) 

 …z důvodu celkově horší fyzické zdatnosti… 

s.76 

 Ačkoliv některé (zejména starší) studie vliv fyzické zdatnosti na snížení negativních 

dopadů fyzické zátěže neprokázaly (Tomporowski, a další, 1987), je množství 

soudobých výzkumů v souladu s tvrzením, že fyzická připravenost takový vliv má. 

Hickey (2012) např. zjistil, že osmitýdenní trénink vedl k zlepšení v pozornosti o 20% 

a pracovní paměti o 24%.  

 Většina studií zabývající se dopady únavy na kognici pilotů se zaměřuje převážně na 

únavu psychickou v důsledku vysoké frekvence č délky letů (Gawron, 2016) , a/nebo 

důsledky spánkové deprivace (Rosa, a další, 2020; Roach, a další, 2006). Roach (2006) 

např. dospěl k poznání, že zatímco únava některé aspekty výkonu pilotů oslabuje, 

oblasti jiné (jako je např. odhalování chyb, které souvisí mj. s pozorností) zlepšuje.  

s.77 

 …a je v zásadě v souladu s výsledky dalších studií na toto téma (Yanovich, a další, 

2015; Bhattacharyya, a další, 2017; Nibbeling, a další, 2014). 

 Dosavadní výzkumy zaměřené na false-positive reakce u vojáků potvrdily vliv takových 

faktorů, jako zkušenost vojáka, dané instrukce a náročnost prostředí (Wainwright, 

2008). 



s.78 

 Výraznou (ač nechtěnou) charakteristikou mého výzkumného projektu byly limity, jež 

stanovilo samo prostředí, do něhož byl situován. Vzhledem k povaze a fungování AČR 

není snadné realizovat jakýkoliv interní výzkum, jehož zadavatel není sama AČR. I 

z těchto důvodů jsem byl v mnoha ohledech omezen stran časové dotace, velikostí 

výzkumného vzorku i možnosti sběru dalších výzkumných dat. Pokud by však mělo 

dojít k rozšíření této práce, bylo by vhodné zvažovat následující: 

 Všichni vojáci v mém výzkumu byli vystaveni stejné zátěžové situaci (výročnímu 

přezkoušení fyzické zdatnosti). Ačkoliv předpokládám, že sama podstata tohoto 

přezkoušení a jeho případné dopady na další fungování vojáka, vedla většinu k podávání 

maximálního výkonu, nemusí to být nezbytně pravda. Někteří vojáci se mohli spokojit 

se zhoršenou známkou, a nebyli tedy motivovaní k dosažení svých fyzických limitů. 

V takovém případě by míra zátěže, jež jejich tělo podstoupilo, byla nižší než u vojáků, 

kteří pracovali doslova na pokraji svých sil. 

 Aby se předešlo tomuto zkreslení, bylo by vhodné zvažovat takovou formu zátěže, která 

bude pro všechny skutečně shodná, tj. například běh na určitou vzdálenost v určitém 

časovém limitu. Tento trend zachovává i většina výzkumů ve vojenském prostředí 

(Bhattacharyya, a další, 2017; Eddy, a další, 2015; Delgado-Moreno, a další, 2017; 

Nibbeling, a další, 2014). 

s.79 

 Vzhledem k dostupným časovým i technickým možnostem jsem u sledovaných vojáků 

neposuzoval objektivní míru únavy. Pokud by bylo však možné sledovat objektivní 

měřitelné fyziologické projevy absolvované zátěže, mohlo by to umožnit získat více 

detailních informací o případném vztahu mezi mírou únavy a sledovanými kognitivními 

schopnostmi. 

 Zde se nabízí široké spektrum více či méně snadno zaznamenatelných veličin, jakými 

je např. tepová či dechová frekvence, ale i takové, jejichž sledování by vyžadovalo 

specializované vybavení (laktát v krvi, hladina kortizolu, spotřeba kyslíku atp.) (Pérez, 

2017). Možností je také Borgova škála hodnocení intenzity námahy (Borg, 1982; 

Placheta, 2001), která je hojně užívána ve výzkumech s tělovýchovným či medicínským 

zaměřením (Procházka, 2011; Slezáková, 2009). 

 Další oblast zájmu, kterou můj výzkum naznačil, ale neměl možnost hlouběji 

postihnout, byla otázka zda, případně do jaké míry moderuje fyzická zdatnost vojáků 



míru vlivu absolvované zátěže na úroveň vybraných kognitivních schopností. Aktuálně 

jsem vycházel z rozdělení dle vojenské specializace, což na jednu stranu přineslo určité 

(implicitně obsažené) výsledky, avšak pro jejich ověření by bylo vhodné rozdělit 

výzkumný soubor nikoliv dle vojenské specializace, ale dle míry fyzické zdatnosti, která 

by byla otestována před samotným výzkumem. 

 Jakkoliv jsou poznatky získané v tomto výzkumu přínosné, je třeba je brát s výraznou 

rezervou, a to zejména proto, že celá studie byla realizovaná v laboratorních 

podmínkách. Tento limit si uvědomuji stejně, jako i další výzkumníci ve vojenském 

prostředí (Yanovich, a další, 2015). 

s.80 

 Fyzickou zátěž, kterou vojáci podstoupili, nelze brát za ekvivalent zátěži, s níž se mohou 

setkat v rámci bojového nasazení a stejně tak výsledky v testové baterii musejí být brány 

pouze orientačně a do budoucna by bylo vhodné nahradit je realističtějšími zkouškami, 

jako to učinil např. Nibeeling (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 


