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1. Úvod 

1.1 Úvod 
 Jak jiţ napovídá název práce „Netradiční motivační multimediální objekty ve výuce 

fyziky - interdisciplinární přístup“ zabýval jsem se ve své práci vyuţitím fotoaparátů, 

kamer a dalších podobných zařízení jako motivačního prvku v hodinách fyziky. Při pouţití 

těchto přístrojů a následném zpracování získaných dat na počítači je moţné 

studentům předvést, ţe se lze dopracovat k zajímavým výsledkům i se znalostmi ze 

středoškolské fyziky, zvláště pak v mezioborových výzkumech. Je moţné jim ukázat, ţe se 

tyto znalosti dají aplikovat v měřeních, která nejsou moţná tolik závaţná pro základní 

výzkum, ale o to jsou zajímavější pro obyčejné středoškolské studenty. Abych ukázal 

moţnosti takové motivace, vyuţil jsem ve své práci historický šerm, který patří k mým 

mnohaletým koníčkům. Historický šerm jako záliba nebo spíše sport je mezi českou 

mládeţí dnes velmi populární, proto je toto téma jako motivační podnět velmi vhodné. 

V první řadě bylo nutné zváţit, co ze středoškolské fyziky by se dalo vyuţít k tomu, aby se 

na základě provedených měření a výpočtů rozšířily znalosti o šermování. Ukázalo se, ţe 

pomocí rychloběţné kamery a fotoaparátu je moţné zdokumentovat pohyb ruky při útoku 

mečem, matematicky vymodelovat tento pohyb a také vypočítat rychlosti pohybu pomocí 

počítačového modelování a počítačového zpracování získaných dat. Kromě toho jsem 

vyuţil moţností rychloběţné kamery pro měření délky trvání pohybu. Výsledkem práce 

jsou návrhy a vytvoření ukázek laboratorních prací, které by mohli učitelé jednoduše za 

pomocí počítačů provést ve školní hodině a tím hodinu zpestřit.  

 Práci jsem koncipoval tak, ţe v první části je nastíněn pedagogicko-didaktický 

rámec a v dalších kapitolách jsem se věnoval jednotlivým částem experimentů, na jejichţ 

základě jsem v závěru práce vystavěl konkrétní laboratorní práce. Abych zachoval vědecký 

postup při sestavování experimentu, věnoval jsem se jeho přípravě v následujícím pořadí: 

nejdříve jsem pro zkoumání vybral určité pohyby v šermu obvyklé, které jsem natočil na 

rychloběţnou kameru. Potom jsem se snaţil některý z pohybů za pouţití modelovacích 

programů vhodných pro středoškolské uţití vymodelovat, a po té jsem výsledky naměřené 

při experimentech zpracoval pomocí počítače a volně šiřitelných programů.   
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2. Motivační a didaktický rámec práce 

2.1 Didaktický rámec práce 
 V dnešní době, kdy zájem o fyziku na středních školách není takový, jaký by si 

mnoho učitelů přálo, je velmi důleţité ji středoškolským studentům co nejvíce přiblíţit. 

Velkým pomocníkem v tomto nelehkém úkolu můţe být vyuţití multimediální pomůcek 

ve výuce a jejich vhodná implementace do demonstračních experimentů. Na některé škole 

můţe být problémem buď její nedostatečná vybavenost, nebo nastavení školního řádu, 

který nepodporuje vyuţívání přenosných počítačů studentů. Samozřejmě se nabízí moţnost 

vyuţití počítačové laboratoře školy, která na většině škol jiţ existuje.  Učebna informatiky 

ale přináší mnohá omezení, především málo prostoru pro přímé provedení jakéhokoliv 

experimentu. Proto jsem natočil soubory videí, které lze analyzovat bez nutnosti přímého 

měření rychloběţnou kamerou v terénu. Jinou moţností je vyuţití vlastních počítačů 

studentů. Tato varianta ale můţe narazit na problém programové vybavenosti notebooků 

studentů, nemusí být k dispozici vhodné programy.  

 Ovšem samotné zajištění počítačů a multimediálních pomůcek pro vhodnou 

motivaci a průběh výukové hodiny nestačí. Je pravda, ţe práce s  programy a počítačové 

zpracování dat můţe být pro studenty atraktivnější neţ klasické hodina s výkladem, ovšem 

poskytuje jim současně i sofistikovanější postupy, jak celou hodinu nevnímat a například 

hrát na počítačích hry. Tuto moţnost je potřeba eliminovat a dobrou cestou se jeví vhodná 

motivace studentů. Motivačních prostředků máme v dnešní době velmi mnoho. Lze vyuţít 

buď klasických motivačních prostředků, jako je například motivace problémovou úlohou 

nebo motivačním experimentem, nebo vyuţít moderních směrů pedagogiky jako je 

záţitková pedagogika, a pokusit se inspirovat tam. I kdyţ prostředky záţitkové pedagogiky 

dokáţí vyřešit mnohé problémy motivace studentů, je nutné respektovat, ţe ne kaţdý učitel 

na střední škole má se záţitkovou pedagogikou dostatečné zkušenosti. Proto jsem pro 

inspiraci učitelů při návrhu výukových programů vyuţil metod motivace, které nám nabízí 

záţitková pedagogika a ke kaţdému programu jsem přiřadil i návrh moţné motivace. Pro 

ujasnění pojmů se v následující podkapitole pokusím sumarizovat základní pojmy a širší 

rámec záţitkové pedagogiky.  

 

2.2 Využití zážitkové pedagogiky 
  Záţitková pedagogika jako styl výuky a sebepoznání vyuţívá učení se proţitkem. 

Velmi rané vyuţití učení proţitkem a hrou zavedl jiţ Komenský. Ve své Didaktice říká: 

„Způsob předkládání jim všeho takový býti musí, aby jim všecko učení nepřicházelo jinak, 

než jako hra a kratochvíl.“ (Kap. XVII.) [1] Záţitková pedagogika navazuje na výchovu 

skautského hnutí a dává jí širší pedagogický rámec. [2], [3] Ten je rozpracován především 

v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století hnutím Prázdninové školy Lipnice. 

[4], [5] Dnes se k odkazu prázdninové školy Lipnice hlásí mnoho dalších hnutí a 

organizací, které vyuţívají tento styl k další práci s lidmi.   
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 Základem teorie záţitkové pedagogiky je zprostředkování osobního a osobnostního 

vývoje člověka skrze proţitek. [6], [7], [8] Tento druh pedagogiky stojí na dvou základních 

kamenech – na proţitku a následné reflexi tohoto proţitku tzv. review. Na začátku stojí 

proţitek. Tedy nějaká emočně či jinak silná událost působící na člověka. Proţitkem můţe 

být pocit z dobře vykonané práce, radost z pohybu nebo i smutek nad prohrou. Proţitkem 

nemusí být jen kladně emočně působící situace a kontakty, lze uţívat i negativních 

proţitků. Samotný proţitek však k poučení nestačí. Aby si z něj účastníci programu něco 

odnesli, je důleţitá druhá část, kterou je výše zmíněné review.  

Review je proces, při kterém by měli probíhat dva základní mechanismy. Za prvé je 

to vnitřní hodnocení proţitku účastníka. Za druhé je to zpětnovazebná reflexe, které se 

dostává účastníkovi jak od ostatních účastníků, tak i od instruktorů.  Review má nejčastěji 

formu sezení účastníků s instruktory a povídání si o tom, co jsme proţili, co by si z toho 

kaţdý z nás mohl odnést. V zásadě je to zpětné zhodnocení proţitku a poučení se z něj. 

Důleţitou součástí je i seznámení se s tím, jak společný záţitek vnímali ostatní. Instruktor 

tu vystupuje jako pomocná ruka, která můţe účastníkům pomoci se poučit.  

Review můţe mít například takovýto průběh: Účastníci programu na bázi záţitkové 

pedagogiky se sesednou do krouţku, tak aby seděli na stejné úrovni, a pak začíná samotná 

zpětnovazebná reflexe. Na začátku se instruktor zeptá na pocity, nálady a zkušenosti při 

proţitku, a potom řídí debatu, kterou se pokusí vhodným moderováním rozproudit. Při 

debatě instruktor pomáhá účastníkům, aby se nebáli vlastní reflexe a neutekli od vlastního 

proţitku k obecným konstatováním. Také v rámci debaty můţe získat zpětnou vazbu na 

program, tzn. od účastníků vyzví, zda se jim to líbilo a jestli cíl, který chtěl pomocí 

proţitku dosáhnout, byl dosaţen. Na závěr je vhodné, kdyţ instruktor poskytne moţné 

náměty na zamyšlení, které pomohou do budoucna vstřebat proţitek. Velmi dobrý úvod do 

problematiky záţitkové pedagogiky s upozorněním na „jistou neukotvenost tohoto oboru“ 

vzhledem k jeho přesahu do dalších oborů a na nejednotnost pouţívané terminologie 

najdeme např. u Denglerové. [9] 

 Důleţitou otázkou záţitkové pedagogiky je, jak dosáhnout toho, aby účastník chtěl 

proţitek proţít. Protoţe pokud nebude chtít si něco proţít, je jakékoliv snaţení instruktorů 

o nenásilný rozvoj člověka marné. Tak se dostáváme k motivaci. V záţitkové pedagogice 

je správná motivace účastníků programu alfou a omegou a právě v tomto ohledu nám můţe 

tento obor pomoci pro motivaci studentů na středních školách. Motivace je něco co nás 

ţene kupředu a nutí nás provést a dokončit úkon. Motivaci rozdělujeme na vnitřní a vnější. 

Lepší motivací je vnitřní (např. láska ke studovanému oboru), ale tu vyvolat u 

středoškolské mládeţe a zvláště ve fyzice je velmi obtíţné. A proto je třeba pracovat 

s motivací vnější. Klasickou vnější motivací na střední škole je známkování nebo nějaká 

odměna.  

Záţitková pedagogika se pokouší tyto motivace rozšířit a vyjít i z netradičních 

způsobů, kdy se k motivaci pouţije třeba jen to, ţe by mohla být legrace nebo ţe člověk 

zaţije dobrodruţství či si vyzkouší, co dovede. Jako jeden ze způsobů k prohloubení 

motivace a vyuţití motivace zmíněné výše, pouţívá záţitková pedagogika takzvaných 
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motivačních scének. Jako motivační scénka můţe slouţit cokoliv, čím se podaří vtáhnout 

účastníky do děje. Instruktoři například zahrají na počátku programu na ukázku kousek 

divadla, kde účastníkům přiblíţí, co je bude čekat. Dalšími způsoby je promítnout nějaký 

filmový sestřih, či přečíst úryvek zajímavého textu a podbarvit jej hezkou hudbou. Důleţité 

je vymyslet něco, čím se podaří zaujmout alespoň polovina publika. Ostatní se jiţ nakazí 

sami. Pokud se pro motivaci podaří vyuţít mezi mládeţí populární téma, je jiţ skoro 

vyhráno. 

Právě netradiční motivací, kterou pouţívá záţitková pedagogika, jsem se inspiroval 

pro návrhy motivací do jednotlivých výukových programů. Proto jsem ke kaţdému 

výukovému programu vytvořil v rámci podkapitoly Motivace návrh na motivační scénku či 

hezký sestřih zajímavých filmových ukázek. Kromě motivace lze vyuţít pro výuku fyziky 

ze záţitkové pedagogiky daleko více, ale tímto vyuţitím jsem se jiţ zabýval v bakalářské 

práci „Fyzikální pokusy v provedení XXXL“.  
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3. Seznámení s problematikou 

historického šermu 

Chceme-li vystavět zajímavou hodinu fyziky s vyuţitím prvků záţitkové 

pedagogiky, musíme vybrat vhodné experimenty. Jak jsem zmínil jiţ v úvodu, inspiroval 

jsem se dnes populární zálibou středoškolské mládeţe, a to šermem historickými zbraněmi.  

Historických zbraní, které se pouţívaly v pozdním středověku a raném novověku, je veliké 

mnoţství. Pro svou práci jsem zvolil dlouhý meč -  především pro jeho přiměřenou délku a 

poměrně snadnou manipulaci. Aby bylo moţné lépe popsat jednotlivé experimenty, se 

kterými v práci dále pracuji, pokusím se objasnit pár základních pojmů a souvislostí 

z oboru historického šermu. 

3.1 Specifika historického šermu 
 Dnes si pod pojmem historický šerm většina lidí nejspíše představí divadelní 

představení v historických kostýmech s ukázkou boje. To ovšem zdaleka nezahrnuje úplně 

vše. V současné době probíhá v oblasti historického šermu dosti intenzivní výzkum, lze 

dokonce říci, ţe prodělává překotné období, i kdyţ tak trochu stranou zájmu médií a široké 

veřejnosti.   Jde nejen o odborný archeologický průzkum, ale také o výzkum za pomoci 

odborné veřejnosti či fandů v mnoha různých historických oborech jako jsou odívání, 

rekonstrukce předmětů denní potřeby, rekonstrukce vojenských jednotek a jejich táborů, 

experimentální archeologie v oblasti vaření a kuchyně a v neposlední řadě také výroba 

přesných replik historických zbraní původními výrobními metodami a rekonstrukci boje 

s nimi. Rekonstrukce bojových umění má u nás v Evropě třicetiletou tradici. Jako první ve 

střední Evropě v průběhu 70. let minulého století slovenský svobodný mistr Ing. Peter 

Koza zaloţil organizaci Magisterium, která si kladla za cíl zrekonstruovat bojové umění 

středověku a novověku pro divadelní účely. Sám vytvořil čtyři základní linie šermu, dělící 

se dle období a zbraní, které vyuţívají. Nazval je Německá, Italská, Španělská a 

Francouzská škola. Název zvolil především podle jazyka, ve kterém byly napsány rukopisy 

o šermu, ze kterých čerpal. V současné době se ale ukázalo, ţe členění podle jazyka není 

vyhovující. Při zařazování jednotlivých rukopisů se dnes spíše vychází z uţité terminologie 

mistra, neţ z jazyka, ve kterém je rukopis zapsán. 

 Mně osobně je nejbliţší „Německá škola šermu dlouhým mečem“ – zkráceně šerm 

dlouhým mečem.  Tímto termínem se označuje středoevropské bojové umění z 15. aţ 17. 

století, kdy se k boji pouţíval tzv. Langschwert, tedy dlouhý meč. Jak přesně, V současné 

době nevíme úplně přesně, jak toto bojové umění vypadalo, neboť ztratilo kontinuální 

tradici. Proto v tuto chvílí probíhá historický a archeologický průzkum, který se zabývá 

jeho rekonstrukcí. Bádání se opírá o dochované šermířské knihy od několika autorů 

navazujících na dílo Johannese Lichtenauera (dílo se bohuţel celé nedochovalo, jsou 

dochovány opisy a rozvedení od pokračovatelů). Archeologickému průzkumu se u nás 

věnuje např. Mgr. Petr Ţákovský z MU v Brně v projektu Ars Maiorum a také několik 

soukromých subjektů, zpravidla škol šermu. Podrobnější informace lze nalézt např. 

[10],[11],[12].  



11 
 

 Vzhledem k tomu, ţe výzkum je teprve v začátcích a při výzkumu naráţíme na 

problémy jako je jazyková bariéra (valná většina textů je ve staroněmčině), nepřesný popis 

technik nebo jiné základy ze kterých vycházíme (bohuţel staří mistři nepopisovali úplné 

základy šermu, jelikoţ to povaţovali za základní znalosti), je potřeba hledat i další cesty 

pro ověřování teorií. Jedním z moţných přístupů je princip nejkratšího času.  

 Staří mistři popisují tempování jednotlivých pohybů a útoků a dbají na co největší 

překvapivost, rychlost a včasnost. Podrobnější vysvětlení lze nalézt přímo v rukopisech 

například Pauluse Hectora Maiera nebo Joachima Meyera. Transkripce a překlad do 

anglického jazyka se nacházejí v [13] nebo [14]. A právě rychlost a překvapivost útoku nás 

můţe dovést ke správnému provedení. Tedy pokud by se nám podařilo zjistit, ţe jedno 

určité provedení pohybu například seku je nejrychlejší a nejpřekvapivější, mohli bychom 

říci, ţe je správné. A od této znalosti bychom se mohli odrazit v dalším zkoumání. Proto 

povaţuji za výhodné zkoumat jednotlivé šermířské pohyby, jako jsou kroky a seky, a 

zjišťovat u nich doby trvání. Také se jeví jako výhodné zkoumat u seků maximální velikost 

rychlosti a její průběh. Čím větší velikost rychlosti seku, tím větší hybnost při dopadu a 

tedy destruktivnější účinky. Pokud bych vyšel z předpokladu, ţe snahou našich předků 

bylo proseknout i ochranné odění (například krouţkovou zbroj), měření maximální 

velikosti rychlosti by mne mohlo dovést ke správnému provedení seku. Na základě takto 

zjištěných ideálních kroků a seků, by se dala vytvořit metodika výuky a na jejím základě 

bychom mohli pokračovat rychlejším tempem při rekonstrukci bojového umění.  

 

3.2 Pojmy v historickém šermu 
 V této kapitole zavedu základní pojmy historického šermu, které budu vyuţívat 

v práci. Dlouhý meč, který byl při experimentech pouţit, je replika historických mečů z 15. 

aţ 16. století následujících parametrů: délka čepele je v rozmezí 90 – 105 cm, délka jílce 

s hlavicí umoţňuje obouruční drţení a váha zbraně se pohybuje v rozmezí 1 – 1,9 kg viz 

Obr. 1 nebo informace v lit. [15]a[16].  V některých případech jsem pouţil jako kontrastní 

náhradu kovového meče plastovou novodurovou trubku o délce 125 cm, která má podobné 

vlastnosti jako meč (při seku a bodu) a zároveň je lépe rozlišitelná na snímku. 

 

Obr. 1 – Dlouhý meč 
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Útokem se nazývá sek, bod nebo řez mečem, který zasahuje protivníka. Bod je zásah 

špičkou zbraně soupeře, kdy do soupeře hrot vtlačujeme a k řezu dochází při kontaktu ostří 

zbraně se soupeřovým tělem a následným tlakem směrem do soupeře nebo od soupeře. 

Seků rozlišujeme dva základní typy – sek krátký (kurtzhaw) a volný (freihaw). Krátký sek 

je střihový pohyb předloktím z nápřahu bez dalšího pohybu paţí, kdy ruce končí nataţené 

před trupem. Volný sek je delší sek vyuţívající navíc pohybu celých rukou, při kterém 

trajektorie hrotu zbraně protíná soupeřovo tělo a končí v definované dosekové poloze za 

soupeřem.   

Terč je zástupný cíl útoku, který supluje dopadové místo útoku na člověka. V práci jsem 

vyuţil dva typy terčů, papírovou krabičku jako terč pro bod a plastovou trubku na teplou 

vodu pro zásahy sekem.  

Neutrální a nápřahová poloha jsou výchozí pozice pro vedení boje. v případě neutrální 

polohy a výchozí pozice pro útok sekem v případě nápřahové polohy. Neutrální polohu je 

moţné vidět na Obr. 2 a nápřahovou na Obr. 3.   

 

Obr. 2 – Neutrální poloha   Obr. 3 – Příklad nápřahové polohy  

 Základními liniemi seku je pět trajektorií hrotu zbraně pojmenovaných podle 

jednotlivých názvů nápřahových poloh: ze střechy, býk, trpaslík, kanec a pluh. Linie ze 

střechy jde shora dolů, linie z býka jdou zhruba pod úhlem 45° shora šikmo dolů zleva i 

zprava, trpasličí linie je rovnoběţná s rovinou podlahy a lze jí probíhat z levé i z pravé 

strany, kančí linie jdou zhruba pod úhlem 45° zdola nahoru zleva i zprava a linie pluhu jde 

od podlahy zdola nahoru - viz obr. 4 
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Obr. 4 – Obrázek linií seku 

 

3.3 Volba experimentu 
V kontextu historického šermu lze vyuţít jako nástroj experimentu buď bojující 

osobu (zkoumat její pohyby) nebo samotnou zbraň, u které nás můţe zajímat např. 

obvodová rychlost, obvodové zrychlení zbraně, u seků dlouhým mečem, rychlost hrotu 

zbraně a doby trvání pohybů. Pro studenty je to dobře představitelné, mohou si experiment 

sami vyzkoušet a zároveň výsledky budou pro ně moţná překvapivé. Při sestavování 

experimentů bylo důleţité stanovit, které pohyby měřit a jak. Například u měření délky 

trvání jednotlivých pohybů nebyl takový problém sestavit experiment. Důleţité bylo 

exaktně definovat začátek a konec pohybu. Nejjednodušší to bylo pro měření doby pohybu 

šermířského kroku, kdy jsem vyuţil momentu zvednutí a poloţení nohy na podloţku. 

Sloţitěji se počátek a konec pohybu stanovoval u pohybu ruky při útoku. Prvním 

problémem bylo, které skupiny útoků dlouhým mečem vybrat pro experiment, aby měření 

byla průkazná a dobře zaznamenatelná. Pro tento účel jsem vybral sek a bod.  U bodu jsem 

chtěl měřit délku trvání útoku, tedy délku pohybu z neutrální polohy do zásahu terče. 

Volba vhodného typu seku byla ale náročnější. Ze začátku jsem chtěl změřit obvodové 

rychlosti hrotu meče všech základních linií seku a porovnat je. Narazil jsem ale na nutnost, 

kvůli správnému vyhodnocení, snímat všechny zmíněné útoky v rovině kolmé k rovině 

seku. V případě nekolmého snímání by se do výpočtů zařadila velká chyba způsobená 

nevhodným geometrickým uspořádáním experimentu. Zajistit kolmé snímání bylo zvláště 

u šikmých býčích linií seku s běţně dostupným materiálem v podstatě neproveditelné. 

Proto jsem nakonec zvolil linii seku ze střechy, kterou šlo snadno z boku zachytit v rovině 

rovnoběţné k rovině snímání. Tato linie seku byla vhodná mimo jiné i z důvodů vhodného 

umístění terče, a tím dobré definovatelnosti počátku a konce pohybu.  

V průběhu provádění experimentů a modelování jsem provedl ještě několik 

vedlejších experimentů, kterými jsem se snaţil ověřit moţné hypotézy. I tyto vedlejší 

experimenty jsem vyuţil k návrhu laboratorních prací, neboť například měření síly svalu 
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mi přišlo velice zajímavé a pro studenty atraktivní upravení experimentu a vhodné pro 

vyuţití při výuce.   

V práci jsem tedy sestavil následující experimenty, na jejichţ základě jsem vytvořil 

návrh výukových programů:  

 měření obvodových rychlostí a zrychlení hrotu zbraně u seku ze střechy 

 měření doby trvání jednotlivých šermířských kroků  

 měření rychlosti hrotu zbraně a délky trvání bodu s posunem 

 experimentální ověření síly svalu 
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4. Současný stav řešené problematiky 

 Vzhledem k tomu, ţe stav výzkumu v historickém šermu jsem nastínil 

v předcházejících kapitolách, v této kapitole se budu věnovat současnému stavu výzkumu 

v oblasti modelování paţe a lidského těla a měření rychloběţnou kamerou ve sportu.  

4.1 Matematické modelování svalů 
 V současnosti se mnoho českých i světových laboratoří věnuje interdisciplinární 

vědě biomechanika, která má za úkol fyzikálně popsat fyziologické děje. Přesná definice 

převzatá z [17] říká: „Biomechanika je transdisciplinární obor, který se zabývá 

mechanickou strukturou, mechanickým chováním a mechanickými vlastnostmi živých 

organismů a jeho částí, a mechanickými interakcemi mezi nimi a vnějším okolím. Její 

transdisciplinárnost spočívá jak v integraci metodických a poznatkových prostředků z 

klasických oborů (morfologie, fysiologie, matematika, fyzika, a biofyzika, kybernetika, 

technická mechanika, nauka o materiálech, atd.), tak v šíři aplikačních směrů (klinické 

lékařské obory, technické obory, společenské obory, přírodní vědy, zemědělské obory, 

ekologie, atd.).“ V tomto oboru probíhá rozsáhlý výzkum, který je ovšem zaměřen na 

oblasti s okamţitým vyuţitím, např. v medicíně nebo robotice. V České republice jsou tři 

biomechanická pracoviště, která se ale zabývají především výzkumem v oblasti 

kardiovaskulárního systému a biomateriálového inţenýrství. 

 Modelováním a biomechanikou kosterního svalstva a kloubů se zabývá malé 

mnoţství výzkumů. Většina výzkumů z této oblasti je zaměřena buď na teorii fungování 

kloubů, např. [18], anebo na zkoumání teorie pohybu dolních končetin jak u zvířat, tak u 

lidí, např. [19].  

V oblasti modelování horních končetin lze za základní literaturu povaţovat knihu 

[20]. Ta komplexně popisuje základní matematický popis vlastností svalstva a kostry 

horních končetin ovšem pro základní vytvoření modelu je příliš sloţitá a modelování seku 

s mečem, ani jiného příbuzného pohybu, v ní není vůbec obsaţeno. Přímo počítačovou 

modelací pohybu celého těla se u nás zabývala diplomová práce [21], ovšem ta se zabývala 

modelováním 3D pohybu animované postavy v počítači na základě analýzy pohybu 

skutečného. Nezabývala se matematickým popisem konkrétního pohybu, ale převedením 

nafilmovaného pohybu na animovanou postavu. 

  Jak se při zkoumání ukázalo, je matematické modelování pohybu horních končetin 

příliš sloţité a zatím se vyuţívá hlavně matematické modelování srdce nebo dolních 

končetin např. [22], [23]. K tomu se vyuţívá pro modelování svalů hlavně soustavy pruţin 

a tlumičů nebo v poslední době reologických prvků.  
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4.2 Měření s rychloběžnou kamerou a aplikace fyziky v šermu  
Aplikací fyziky ve sportu a řešením sportovních problémů se u nás zabývá Mgr. Jan 

Říha, viz [24]. Ten se ale na svých stránkách zabývá především atletikou a golfem a 

neměří rychloběţnou kamerou. Ale uvádí zajímavé nápady na řešení úloh se 

středoškolskými studenty. 

 Fyzikou a měřením v oblasti sportovního šermu se zabývá několik článků a 

webových stránek. Na stránkách [25] se autor zabývá rozloţením sil ve střehu a základních 

pohybech ve sportovním šermu kordem.  V článku [26] se autoři zabývají závislostí 

fyzických předpokladů a výkonnosti při sportovce při sportovním šermu. Také se zabývají 

biomechanikou zranění způsobených při turnajích.  

K měření kinematických a dynamických jevů lze v současnosti vyuţít vyhodnocení 

filmového záznamu s experimentem. Pro experimentální měření se nabízí celá řada 

programů, které umoţňují vyhodnocení pomocí trasování (zaznamenávání bodů trajektorie 

pokusného objektu v kaţdém snímku filmu a následné vyhodnocení pomocí vloţených 

souřadnic a měřítka). Za všechny jmenujme například Avistep, Viana364, Avimeca2 nebo 

Physicstoolkit, které jsou volně dostupné na internetu a u některých jsou k dispozici i jejich 

české lokalizace. K dispozici je i několik profesionálních, ale drahých softwarů. Za 

všechny jmenujme například APAS 2010, který umí z filmu automaticky identifikovat 

markry (značky) umístěné před filmováním na pokusnou osobu a po té vyhodnotit 

nejrůznější vlastnosti a závislosti. A to od velikostí rychlostí pohybu aţ po sofistikované 

údaje o zapojení jednotlivých svalů v daném okamţiku (provádí pomocí připojení EMG).  

Měřením s rychloběţnou kamerou a se u nás zabývá několik vzdělávacích zařízení.  

Za všechny jmenujme Školicí středisko GML Brno nebo stránky RNDr. Jana Koupila 

z MFF UK. Brněnské školicí středisko získalo grant na projekt „Pouţití videosekvencí při 

studiu pohybu“ od MŠMT ve kterém se zabývají přeloţením některých programů pro 

vyhodnocování videí a tvorbou metodických materiálů pro učitele k měření za pomocí 

videokamery. Více informací lze získat na [27]. Na webových stránkách Mgr. Koupila lze 

najít návod jak měřit s obyčejnou kamerou, a jak následně záznam vyhodnotit. Více 

informací viz [28]. 

 Měřením rychloběţnou kamerou a tvorbou výukových programů pro střední školy 

se u nás zabývala ve své diplomové práci „Tvorba a ověření multimediálních vzdělávacích 

objektů z fyziky“ i Lucie Filipenská, viz [29]. V té se zabývala mimo jiné studiem úderu 

rukou do boxovacího pytle a měřila rychlost dopadu a snaţila se vyvodit destrukční účinky 

úderu na lidské tělo.   

 Kromě poslední jmenované práce jsem však neobjevil práci, která by se zabývala 

velikostí rychlosti úderu zbraní nebo dobou trvání jakéhokoliv šermířského pohybu (i 

v oblasti sportovního šermu).  V dnešní době je v oblasti sportovního šermu spíše trend 

výuky svěřenců zkušeností, neţ vyuţití fyzikálního zkoumání k určení nejlepší moţné 

techniky. Videozáznam se při výuce vyuţívá, ale spíše k určení taktiky boje proti soupeři.  
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5. Modelování 

5.1 Úvod 

5.1.1 Úvod 

 V první fázi tvorby práce jsem nejprve sestavil experimenty a provedl první 

předběţná měření. Ovšem jiţ v úvodu po prvotním zpracování dat získaných při 

zaznamenání seku střecha programem  Avistep 2.1.1 (přeloţená verze do češtiny) mě 

překvapily výsledky, hlavně při výpočtech velikosti obvodového zrychlení hrotu meče. 

Toto zrychlení dosahovalo při prvotním zpracování naměřených dat hodnot v rozmezí 

kolem 600 - 1000 m.s
-2

, které mi připadaly hodně vysoké. Proto jsem se rozhodl simulovat 

experimentální situaci počítačovým modelem a tím naměřené hodnoty ověřit.  

5.1.2 Výběr modelovacího prostředí  

Po rozhodnutí modelovat experiment jsem nejprve musel vybrat vhodný program, 

který by splnil náročnost tohoto pokusu. Důleţité bylo, aby pro případné vyuţití při tvorbě 

výukové hodiny, byl program snadno přístupný studentům středních škol, a to jak 

ovládáním, tak i jednoduchostí modelovacího systému. Na výběr jsem měl z celé řady 

modelovacích programů, ze kterých jsem vybral dva, které se jevily jako nejvhodnější pro 

modelování mechanických dějů.  

Modellus 

  První jsem otestoval program Modellus, verze 4.01. Tento program se však ukázal 

pro začátečníky jako nevhodný. Důvodů je hned několik: 

1. Pro modelování v tomto programu je nutné znát matematický popis pohybu, 

nejlépe Lagrangián soustavy, kterou se pokoušíme modelovat. V dostupné 

literatuře [30] či [31] není tento potřebný matematický popis uveden. 

2. Nutnost znalosti Lagrangiánu komplikuje i případnou tvorbu laboratorních 

prací pro studenty středních škol, neboť je předmětem výuky aţ na 

vysokých školách. 

3. Sloţité a komplikované ovládání. 

4. Nutná pokročilejší znalost angličtiny, která komplikuje případné 

modelování pohybu ruky na střední škole. 

Interactive Physics 

Jako druhý modelovací program jsem vyzkoušel Interactive Physics 2004 SP 1, 

verze 6.0.1.9. Tento program se na první pohled jevil svým uţivatelským prostředím jako 

schůdnější. Na rozdíl od programu Modellus lze v Interactive Physics pracovat s jiţ 

předdefinovanými objekty a vyuţít tzv. Drag and Push  systém zabudovaný v programu. 

V praxi to znamená, ţe pomocí jednoduchých nástrojů lze sestavit uspořádání fyzikálního 

pokusu a vyplněním několika tabulek nadefinovat počáteční a okrajové podmínky.  

Program také umí nasimulovat působení fyzikálních sil na objekty jiţ při samotné tvorbě 

simulace. Tedy např. systém o dvou kloubech lze uchopit v kterémkoliv místě a kurzorem 

„působit“ na objekt libovolným směrem. Objekt se pak hýbe v souladu s fyzikálními 
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zákony. Tímto způsobem lze vyzkoušet limity pohybu sloţitějších soustav. Program také 

obsahuje mnoţství předdefinovaných prvků jako je pruţina či tlumič, které se ukázaly být 

vhodné pro modelaci horní končetiny.  

Další výhodou tohoto programu je jeho jednoduchost a intuitivnost ovládání, je 

tedy přístupný i pro studenty se znalostí středoškolské matematiky. Přehlednost tohoto 

programu umoţňuje téţ snadné vytváření laboratorní prací pro studenty.  

  To vše jsou důvody, proč jsem se rozhodl modelovat sek střecha v Interactive 

Physics 2004. 

5.1.3 Model ruky s mečem - základní úvahy pro modelování 

Při úvahách, jakým způsobem modelovat pohyb ruky s mečem, jsem dospěl k několika 

přiblíţením: 

1. V prvé řadě jsem se rozhodl aproximovat jednotlivé segmenty paţe obdélníky. Velikost 

obdélníků jsem určil tak, ţe jsem změřil průmět jednotlivých částí paţe do roviny 

kolmé s rovinou snímání záznamu při experimentu. Šířka obdélníku odpovídá 

nejširšímu rozměru měřeného segmentu paţe, délku segmentu jsem měřil dle zásad 

antropometrie (viz. [32], [33]). Obě měření jsou znázorněna na obrázku Obr. 5 

s vyznačenými krajními body délkových rozměrů a místy měření rozměrů šířkových. 

Konkrétní naměřené hodnoty pro modelování lze nalézt v Tab. 1.  

 

Obr. 5 – Body počátku a konce měření 
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Délka paţe (m) 0,4 

Šířka paţe (m) 0,06 

Délka předloktí (m) 0,33 

Šířka předloktí (m) 0,1 

Délka zbraně (m) 1,25 

Šířka zbraně (m) 0,03 

Tab. 1 – Tabulka průmětů jednotlivých částí horní končetiny  

2. Dále jsem vyuţil moţnosti programu Interactive Physics a klouby jsem aproximoval 

osami otáčení. Osy otáčení jsem umístil v obdélníkách do míst, kde jsem dle [33] 

předpokládal klouby.  

3. Svaly jsem znázornil podle obecně uznávaných biomechanických modelů (např. v [30] 

a [34]) soustavou pruţin a tlumičů, a to v modelu 1 v sériovém, v modelu 3 v 

paralelním zapojení. V modelu 2 jsem pouţil pouze soustavu pruţin. 

Dalším důleţitým parametrem při tvorbě modelu, bylo stanovení časového intervalu 

mezi jednotlivými snímky. Časový interval na jeden snímek – frame jsem zvolil s ohledem 

na snímkovací frekvenci kamery, kdy jsem při seku střecha snímal pohyb frekvencí 600 

snímků za sekundu. To znamená t = 0,001667 s. 

5.2 Model 1 

5.2.1 Předpoklady pro Model 1: 

 V prvním modelu jsem vycházel z výše uvedených přiblíţení.  

Zápěstí a pohyb meče v dlani ruky jsem aproximoval jedním kloubem leţícím 

v oblasti zápěstí. Jak zápěstní, tak loketní kloub jsem modeloval jako kruhy umístěné 

kolem osy otáčení. Svaly jsem nahradil soustavou dvou pruţin a tlumiče v sériovém 

zapojení jak je zřejmé na obrázku Obr. 6.  

 

Obr. 6 – Znázornění modelu svalu zapojením dvou pruţin a jednoho tlumiče do série 

V soustavě jsem nemodeloval všechny svaly, ale pokusil jsem se dorsální svaly (tj. 

zadní svaly, které konají pohyb seku) nahradit silou působící na hrot zbraně. Dorsální svaly 

jsou především trojhlavý sval paţní (m. triceps brachii) a ohybač a natahovač zápěstí 

ulnární (loketní) strany (m. extenzor carpi ulnaris a m. flexor carpi ulnaris). Ventrální 

(dopředné) svaly horní končetiny (dvojhlavý sval paţní a ohybač a natahovače zápěstí 

radiální (vřetenní) strany (m. biceps brachii , m. flexor carpi radialis a m. extensor carpi  

radialis longus et brevis)), které působí jako brzdná soustava proti směru pohybu seku, 

jsem nahradil systémem pruţin a tlumičů. Umístění svalů je vidět na obrázku Obr. 7. 
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Obr. 7 – Hlavní svaly horní končetiny 

5.2.2 Popis modelu 

Uspořádání modelu je vidět na obrázku Obr. 8. Model jsem strojil ze tří obdélníků, 

kterými jsem znázornil (aproximoval) celou horní končetinu i se zbraní. Rozměry 

obdélníků jsem zvolil jako průměty jednotlivých částí horní končetiny (viz Tab. 1.). 

Klouby jsem graficky znázornil jako kruhy se středy v osách otáčení a o poloměrech 

0,05m pro kloub zápěstní a 0,08 m pro loketní kloub. Velikosti kruhů jsem určil odhadem 

velikosti poloměru zápěstní a lokte. Umístěním kruhů do míst kloubů jsem se pokusil 

reflektovat předpokládané vedení vazů k uchycení kolem kloubů. Osy otáčení jsem umístil 

do míst kloubů na kraje obdélníků.  

Za materiál obdélníku představujícího zbraň jsem zvolil „Ocel“ (přednastavený 

výběr v Interactive Physics) a za materiál obdélníků a kruhů simulujících paţi, předloktí a 

klouby jsem zvolil materiál „Standart“, který má plošnou hustotu stejnou jako je plošná 

hustota vody. Vyšel jsem z předpokladu, ţe lidské tělo má hustotu velmi blízkou hustotě 

vody (viz [35]) Vlastnosti materiálu jsou uvedeny v tabulce Tab. 2 – Tabulka parametrů.  

Hodnoty tuhostí pruţin jsem stanovil odhadem tak, aby model co nejblíţe 

simuloval sek ruky s mečem. To znamená, ţe v prvním odhadu jsem vyuţil prostředí 

programu, které umoţňuje pohyb s předměty systémem „drag and push“. A dále jsem 

měnil hodnoty tuhostí do té doby, neţ objekt odpovídal svým chováním nasnímaným 

sekvencím seku (pro představu jak se chová ruka při seku lze shlédnout videosekvence se 

zaznamenaným sekem na přiloţeném DVD – strechaterc-600Ax.avi). Tuhosti pruţin jsem 
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tímto způsobem stanovil na k=200 N.m
-1

. Sílu, která působí na hrot zbraně, jsem rovněţ 

odhadl na základě expertního posouzení na cca 10 N a volil jsem ji jako vektor rovnoběţný 

s osou x. 

 

Obr. 8 – Uspořádání prvního modelu ruky 

 5.2.3 Parametry pro model: 

Délka paţe (m) 0,4 

Šířka paţe (m) 0,06 

Délka předloktí (m) 0,33 

Šířka předloktí (m) 0,1 

Délka zbraně (m) 1,25 

Šířka zbraně (m) 0,03 

Tuhost pruţin (N.m
-1

) 200 

Velikost síly působící na hrot (N) 10 

Tlumení tlumiče – úměrné rychlosti (N.s.m
-1

) 10 

Hustota materiálu Standart (kg.m
-2

)  1,000 

Elasticita materiálu Standart 0,500 

Hustota materiálu Steel (kg.m
-2

)  8,000 

Elasticita materiálu Steel 0,950 

Tab. 2 – Tabulka parametrů 

5.2.4 Funkčnost simulace a detekce chyb 

Zvolená nastavení modelu 1 však nefungovala a simulovaná ruka se zbraní skončila 

v nevyhovující poloze brzy po spuštění simulace. Jako závaţnou chybu jsem identifikoval 

to, ţe program spojení mezi tlumičem a pruţinami umístil pevně k pozadí a ty se tudíţ 

nepohybovaly v souladu s ostatními prvky modelu.  
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Při dalším dolaďování modelu jsem ale nenalezl způsob, jak spojit pruţiny 

s tlumičem pohyblivým spojením, a proto jsem se rozhodl vytvořit druhý model, kde jsem 

toto spojení vynechal a aproximoval svaly pouze pruţinou. 

5.3 Model 2 

5.3.1 Předpoklady pro model 2 

V druhém přiblíţení jsem nahradil soustavy pruţina-tlumič-pruţina (působení 

ventrálních svalů) vţdy pouze jednou pruţinou. Vzdálenosti uchycení pruţin od os otáčení 

jsem odhadl podle vzdálenosti uchycení svalů na paţi dle [36]. Jednotlivé vzdálenosti 

uchycení pruţin od os kloubů můţete nalézt v tabulce Tab. 3. 

 

Vzdálenost uchycení předloketní pruţiny na obdélníku zbraně od zápěstí (m) 0,068 

Vzdálenost uchycení předloketní pruţiny na obdélníku předloktí od lokte (m) 0,112 

Vzdálenost uchycení paţní pruţiny na obdélníku předloktí od lokte (m) 0,101 

Vzdálenost uchycení paţní pruţiny na obdélníku paţním od lokte (m) 0,270 

Tab. 3 – Vzdálenosti uchycení pruţin na obdélníkách simulujících horní končetinu 

5.3.2 Popis modelu 

Uspořádání modelu je znázorněno na obrázku Obr. 9. Model se od prvního liší tím, 

ţe jsem nahradil soustavu pruţina-tlumič-pruţina simulující ventrální svaly pouze 

pruţinou simulující vnitřní elastický odpor svalu při jeho nataţení.  Druhý model je jinak 

sestrojen ze stejných prvků jako první, včetně jejich rozměrů a zvolených materiálů. 

Konkrétní hodnoty jsou uvedeny v tabulce Tab. 4 – Parametry modelu.  

Problémem opět bylo stanovení tuhosti pruţin. Stanovil jsem ji tak jako v prvním 

případě srovnávací metodou chování modelu 2 s pořízeným záznamem. Vzhledem k tomu, 

ţe v tomto modelu nefiguruje odpor tlumiče, tuhost pruţin má niţší hodnotu neţ v modelu 

1, tj. k=20 N.m
-1

. Velikost síly působící na hrot meče jsem ponechal stejnou, jen jsem 

upravil směr na vektor o souřadnicích Fx = -6.538 N a Fy = 3.846 N, aby působila kolmo na 

čepel meče. 
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Obr. 9 – Uspořádání modelu 2 na počátku simulace 

5.3.3 Parametry pro model 

Délka paţe (m) 0,4 

Šířka paţe (m) 0,06 

Délka předloktí (m) 0,33 

Šířka předloktí (m) 0,1 

Délka zbraně (m) 1,25 

Šířka zbraně (m) 0,03 

Tuhost pruţin (N.m
-1

) 20 

Velikost síly působící na hrot (N) 10 

Velikost x-ové souřadnice vektoru síly (N) -6.538 

velikost y-ové souřadnice vektoru síly (N) -3,846 

Hustota materiálu Standart (kg.m
-2

)  1,000 

Elasticita materiálu Standart 0,500 

Hustota materiálu Steel (kg.m
-2

)  8,000 

Elasticita materiálu Steel 0,950 

Tab. 4 – Tabulka zvolených parametrů 

5.3.4 Funkčnost simulace a detekce chyb 

  Po spuštění simulace byl jiţ pohyb v zápěstním kloubu velice podobný tomu, který 

jsem zaznamenal rychloběţnou kamerou. Problém byl ale v rychlosti simulace – celková 

doba pohybu byla příliš krátká. Další zjevnou chybou modelu byla absence pohybu 

v loketním kloubu, coţ neodpovídá pohybu paţe při seku. Trajektorie simulovaného seku 

tedy nesouhlasila s trajektorií seku zaznamenanou při experimentu s kamerou. 
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Odstranění zmíněných chyb modelu 2 narazilo na limity expertního stanovení velikosti a 

směru síly na hrotu zbraně a tuhosti jednotlivých pruţin, které mají simulovat odporové 

síly svalů. Rozhodl jsem se proto vytvořit model 3, který by zahrnoval všechny svalové 

skupiny tj. i svaly které způsobují prohyb zbraně (m. triceps brachii, m. extenzor carpi 

ulnaris a m. flexor carpi ulnaris – viz Obr. 7). Pro lepší představu chování hybné soustavy 

horní končetiny jsem vyhledal více informací v biomechanickém oboru. Po osobním 

rozhovoru s Bc. Markétou Richterovou (fyzioterapeut s 3letou praxí, studující navazující 

Mgr. studium na FTVS UK), jsem získal informace o vhodné literatuře, kterou uvádím i 

dále v textu. 

5.4 Model 3 

5.4.1 Předpoklady pro Model 3 

Teoretická příprava 

V prvé řadě jsem se rozhodl vymodelovat celou paţi se všemi svaly, které pohyb 

zbraně způsobují i v pohybu brání. V knize [37] jsem se dozvěděl, ţe neaktivovaný sval je 

pruţný, tj. klade odpor deformaci při jeho prodluţování nad tzv. klidovou délku, a také to, 

ţe s prodluţováním svalu roste jeho elastická síla, a to stále strměji. Konkrétní hodnoty 

elasticity však v citované publikaci ani v některých dalších (např. [38],[39],[40],[41]) 

nejsou uvedeny, jsou zde pouze schematické grafy bez popisů os a měřítka. V kaţdé knize 

má křivka znázorňující nárůst elasticity trochu jiný tvar, neboť se chování různých svalů 

liší. Kromě toho má elastická síla svalu nejen statickou, ale i dynamickou sloţku, která 

roste nikoli s délkou, ale s rychlostí protahování svalu. Její konkrétní hodnoty se v citované 

literatuře opět nenacházejí, ale z tohoto poznatku vyplývá, ţe pro simulaci svalu 

kladoucího odpor je potřeba zvolit jiný prvek neţ jen pruţinu. To mě přivedlo zpět 

k soustavě pruţina-tlumič-pruţina s tlumičem o zatím neznámé hodnotě velikosti tlumení. 

Podařilo se mi však zjistit hodnotu pevnosti svalů, kterou autoři udávají mezi 4 aţ 12 

kg/cm
2
 svalu.  

V článku [30] se uvádí, ţe odborníci na biomechaniku se v dnešní době pokouší 

modelovat sval systémem dvou paralelních prvků, kdy jedním je slabá pruţina 

(představující tuhosti šlach a vnějšího obalu svalu) a druhým prvkem je sériové zapojení 

pruţiny, tlumiče a pruţiny. V literatuře jsem zatím nenašel přesně vyjádřené hodnoty 

vlastností svalů paţe (tedy svalů nadloktí, předloktí a ruky), ale v [42] a[43] jsou uvedeny 

přibliţné modely pro zápěstní a ramenní kloub. Tvorba modelu svalů přecházejících 

zápěstí je však zatím v teoretické fázi přípravy a v článku nejsou uvedeny konkrétnější 

informace o síle aktivní skupiny svalů při mnou zkoumaném pohybu. Popis biomechaniky 

ramenního kloubu nebylo moţné pouţít, jelikoţ ramenní kloub nemodeluji.  

Při dalším studiu fyziologie svalů jsem zjistil, ţe se dají svaly rozlišovat podle několika 

kritérií.  
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1. podle typu činnosti na statické a fázické, tj. ty, co se podílejí na udrţování vzpřímené 

polohy a ty, které se zapojují do aktivního pohybu. Svaly na paţi se typologicky dle 

[37] řadí ke svalům rychlým (fázickým).  

2. podle způsobu kontrakce motorických vláken rozlišujeme tzv. vlnitý a hladký tetanus. 

Jedná se o způsob kontrakce svalu, tedy souboru motorických jednotek, které se vlivem 

vzruchu stáhnou. Vlnitý tetanus vzniká, pokud je frekvence vzruchů mezi 20 a 30 Hz. 

Při frekvenci vzruchů nad 30 Hz vniká hladký tetanus.  Vzhledem k tomu, ţe sek patří 

mezi rychlé pohyby, dochází při práci svalu k hladkému tetanu. Pro svaly 

charakterizované hladkým tetanickým stahem je typické, ţe [37] se sval nejrychleji 

zkracuje pro frekvence vzruchů mezi 80-120 Hz. Z toho vyplývá, ţe pokud by se 

motorické jednotky svalu zapínaly všechny naráz, pohyb by nedosáhl největšího 

moţného zrychlení. Motorická jednotka dle [38] je: „… základním funkčním i 

strukturálním prvkem motoriky. Je to komplex složený z motoneuronu v předním 

míšním rohu, kde svými dendrity souvisí s míšní interneuronovou sítí a přichází zde do 

přímého styku s drahami, kterými přicházejí signály jek z centra, tak i z periferie. Tyto 

signály končí na facilitačních nebo inhibičních synapsích motoneuronu, kde při 

překročení prahu dráždivosti vzniká vzruch šířící se neuritem ke skupině svalových 

vláken reagujících synchronním záškubem, který se po krátké době sám uvolní. Tato 

motorická jednotka pracuje rytmicky podle zákona „vše nebo nic“.“   

Posledním údajem, ze kterého jsem vycházel při tvorbě třetího modelu, je údaj o síle 

„savčího svalu“, jak je uvedeno v [37]. Maximální naměřená síla tohoto svalu je 20 N.cm
-2

 

průřezu svalu. Bohuţel se zde neuvádí, jak je průřez svalu měřen. Tedy v kterém místě – 

zda v nejširší části bříška svalu či uprostřed jeho délky. A také zde není uvedeno, jaké jsou 

rozdíly v síle svalu mezi jednotlivými savci, nicméně jsem tuto hodnotu pouţil ve svých 

výpočtech. 

Předpoklady modelu 

V modelu 3 jsem se rozhodl vycházet z výše zjištěných údajů. Důleţité bylo 

stanovit sílu svalů, které způsobují pohyb, a také velikosti tlumení a odporové síly, kterou 

působí protichůdné svaly. U m. triceps brachii je protichůdným svalem (tzv. antagonistou) 

m. biceps brachii a u dorsálních svalů předloktí provádějících pohyb zápěstí (tzv. ulnární 

dukci) jsou to svaly ventrální provádějící opačnou, tedy radiální dukci.  Stanovení velikosti 

tlumení a elastické síly působících antagonistů bylo obtíţné, neboť se mi nedařilo 

v literatuře nalézt konkrétní číselné vyjádření těchto vlastností. Jak jsem zmiňoval jiţ výše, 

v literatuře [30], [37], [38] se potřebné informace nenalézají. Proto velikost elastické síly 

bylo třeba odhadnout bez dalšího přiblíţení.  

Při simulaci svalů jsem v modelu 3 pouţil paralelní zapojení pruţiny a tlumiče. 

Toto zapojení je znázorněné na Obr. 10.  Délku pruţiny v klidovém stavu jsem určil jako 

ekvivalent délky daného svalu ve zkrácení – tzn., ţe flexorové skupiny svalů jsem měřil při 

flexi (ohnutí) kloubu, extenzorové skupiny jsem měřil při extenzi (nataţení) kloubu. 

Počáteční a konečný bod měřené vzdálenosti jsem se snaţil co nejpřesněji odhadnout 

v místě úponů měřeného svalu. Místa uchycení soustav, které nahrazují svaly, 

k obdélníkům představujícím segmenty paţe udává Tab. 5. 
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Obr 10. – Paralelní zapojení tlumiče a pruţiny vyuţité v modelu 3 pro simulaci svalu 

 

Vzdálenost uchycení flexoru zápěstí na obdélníku zbraně od zápěstí (m) 0,101 

Vzdálenost uchycení flexoru zápěstí na obdélníku předloktí od lokte (m) 0,117 

Vzdálenost uchycení extensoru zápěstí na obdélníku zbraně od zápěstí (m) 0,050 

Vzdálenost uchycení extensoru zápěstí na obdélníku předloktí od lokte (m) 0,109 

Vzdálenost uchycení m. biceps brachii na obdélníku předloktí od lokte (m) 0,102 

Vzdálenost uchycení m. biceps brachii na obdélníku paţním od lokte (m) 0,268 

Vzdálenost uchycení m. triceps brachii na obdélníku předloktí od lokte (m) 0,042 

Vzdálenost uchycení m. triceps brachii na obdélníku paţním od lokte (m) 0,265 

Tab. 5 – Vzdálenosti uchycení soustav modelujících svaly od kloubů 

 

Stanovení síly svalu 

Jako podklad pro simulaci v modelu 3 jsem po konzultaci s odbornou 

fyzioterapeutkou (Bc. Jana Mazancová, 4 roky praxe v oboru v CKP Dobřichovice) 

stanovil sílu zapojených svalů na tři čtvrtiny maximální moţné síly savčího svalu zmíněné 

v [37]. Plošný průřez svalu jsem pro m. triceps a biceps brachii určil z obrázku průřezu 

paţe, nalezeném ve [36] na str. 93 – viz Obr. 11. 

 

Obr. 11 – Obrázek průřezu paţe  
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Z  tohoto obrázku je zřejmé, ţe plocha m. biceps brachii zaujímá cca 35% plochy 

průřezu paţe, plocha m. triceps brachii cca 45% plochy průřezu paţe a zbytek plochy, tedy 

20%, připadá na plochu kůţe, podkoţí a kosti.  

Pro plochy svalů nacházejících se na předloktí nebyl podobný průřez k dispozici, 

ale je moţné uvaţovat podobné procentuální zastoupení kůţe, podkoţí a kostí jako na 

horní části paţe. Procentuální rozloţení plochy extensorů a flexorů (přitahovačů a 

natahovačů) zápěstí v horní části předloktí jsem uvaţoval jako rovnocenné, tedy 40% 

plochy průřezu na kaţdou skupinu.  

Konkrétní hodnoty plochy průřezů svalů jsem spočítal z naměřených obvodů horní 

části paţe a předloktí v místech maximálního objemu svalů. Za proměřovanou osobu jsem, 

stejně jako ve všech předchozích měřeních, zvolil jednoho z figurantů, který se účastnil 

experimentů. Pomocí výše uvedených hodnot jsem spočítal tuhost pruţin simulujících 

svaly:  

Odhadovaná síla na průřez svalu   F = 15 N.cm
-2

  

Obvod paţe kolem bicepsu    o = 37 cm 

Obvod paţe kolem předloktí    p = 32 cm 

Průřez bicepsu      

Průřez tricepsu      

Průřez dorsálních svalů předloktí    

Průřez ventrálních svalů předloktí    

Síla tricepsu       

Síla extensoru zápěstí      

 

Jelikoţ vypočítaná velikost síly, kterou by sval měl v simulaci působit, mi připadala 

poměrně velká, snaţil jsem se tyto hodnoty ověřit experimentem. Ten spočíval v tom, ţe 

jsem na pokusné osobě zjišťoval, zda dokáţe zvednout danou svalovou skupinou činku, 

jejíţ tíha odpovídá síle výše vypočtené. To jest u m. triceps brachii činku o váze přibliţně 

73 kg a u dorsálních svalů předloktí činku o váze 49 kg.  

Popis experimentu – Ověření předpokládané síly svalu: 

Experiment byl uspořádán následujícím způsobem: pro zjišťování síly m. triceps 

brachii seděla pokusná osoba na lavici a před sebou měla postavený stolek ve výšce svého 
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ramene. Nad stolkem byla umístěna kladka upevněná ke stropu. Přes kladku vedlo lanko, 

na jehoţ jednom konci bylo upevněno závaţí, a na druhém byla utvořena nestahující se 

smyčka. Smyčka byla upravena tak, aby se nezařezávala pokusné osobě do ruky. 

Sestavený experiment je znázorněn na Obr. 12.  

 

Obr. 12 – Fotografie sestavy experimentu na zjištění síly svalu 

 Pokusná osoba měla na stolku poloţenou paţi takovým způsobem, aby se předloktí 

loktem počínaje nacházelo za vnější hranou stolku, viz Obr. 13. Po té jsem pokusné osobě 

nasadil smyčku na předloktí a to v oblasti blízko zápěstí. Pokusná osoba měla za úkol 

rychlým pohybem maximální silou zatlačit na smyčku a snaţit se zvednout závaţí.   

Experiment pro zjištění síly dorsálních svalů předloktí byl uspořádán obdobně. Jen 

pokusná osoba seděla za stolkem na lavici tak, ţe na stolku měla poloţeno celé předloktí aţ 

po zápěstí. Zápěstí a ruka se nacházely mimo stolek. Předloktí bylo poloţeno dorzální 

(zadní) stranou na stolek a na ruku byla upevněna smyčka v oblasti středu dlaně – viz Obr. 

14. Pokusná osoba se opět tlakem na smyčku snaţila zvednout závaţí. 
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Obr. 13 – Uloţení paţe na stolku při experimentu pro zjištění síly tricepsu 

 

Obr. 14 – Uloţení paţe na stolku při experimentu na zjištění síly dorzálních svalů předloktí 

Výsledky experimentu: 

Při experimentu jsem zjistil, ţe pokusná osoba nebyla schopna předpokládanou 

zátěţ zvednout. Výsledky jsem konzultoval s  Bc. Janou Mazancovou a dozvěděl jsem se, 

ţe, cituji: „ Ruka je systém pák, které jsou sice nevýhodné při pouţití maximální síly, ale 

naopak umoţňují rychlejší pohyb.“ Z toho jsem vyvodil závěr, ţe jsem v experimentu 

neměřil poţadované hodnoty korektně, jelikoţ jsem smyčku umístil do nevhodné pozice, 
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kde se projeví ona nevýhodnost páky na paţi. Měřením jsem pouze ověřil sílu svalu na 

konci kosti (tedy páky). Pro správné provedení experimentu bych musel buď přepočítat 

hmotnost závaţí tak, aby bylo vzato v úvahu působení páky, nebo posunout umístění 

smyčky na paţi tak, abych vliv páky eliminoval. Opravu jsem se rozhodl provést 

v umístění smyčky, kterou jsem přesunul v prvním případě do oblasti úponu m. triceps 

brachii a v druhém případě co nejblíţe zápěstí. Viz Obr. 15 a Obr 16. 

 

Obr. 15 – Uloţení paţe na stolku při opravě experimentu pro zjištění síly tricepsu 

 

 

Obr. 16 – Uloţení paţe na stolku při opravě experimentu na zjištění síly dorzálních svalů 

předloktí 
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Výsledky opravy experimentu 

 Při měření se prokázalo, ţe pokusná osoba je skutečně schopna předmět o váze 73 

kg zvednout pouze pomocí m. triceps brachii. Také při druhém měření, které ověřovalo 

sílu dorsálních svalů předloktí, se prokázalo, ţe pokusná osoba je schopna zvednout, 

respektive udrţet ve vzduchu, závaţí o hmotnosti 48 kg.  Díky tomuto ověření je moţné 

hodnoty spočítané v odst. „Stanovení síly svalu“ pro další modelování pouţít. 

5.4.2 Popis Modelu 3 

Konečné uspořádání modelu 3 je zachyceno na obrázku Obr. 17. Tak jako 

v předchozích modelech je i tento sestrojen ze tří obdélníků, které nahradily celou horní 

končetinu i se zbraní. Stejné jako v předchozích případech, jsem zvolil rozměry obdélníků 

(viz Tab 1.), pozice kloubů v obdélníkách, umístění úponů pruţin a jejich klidovou délku 

(viz Tab. 5) i stejný materiál obdélníků simulujících paţi a předloktí. Velikosti elastické 

síly dorsálních svalů paţe a tlumení tlumičů -  viz tabulka Tab. 6 

 

 

Obr. 17 – Uspořádání modelu 3 
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5.4.3 Zvolené parametry 

Délka paţe (m) 0,4 

Šířka paţe  (m) 0,06 

Délka předloktí (m) 0,33 

Šířka předloktí (m) 0,1 

Délka zbraně (m) 1,25 

Šířka zbraně (m) 0,03 

Délka pruţiny m. biceps brachii v klidu (m) 0,269 

Délka pruţiny m. triceps brachii v klidu (m) 0,234 

Délka pruţiny ventrálních svalů předloktí v klidu (m) 0,293 

Délka pruţiny dorsálních svalů předloktí v klidu (m) 0,206 

Délka pruţiny m. biceps brachii na počátku pohybu (m) 0,273 

Délka pruţiny m. triceps brachii na počátku pohybu (m) 0,285 

Délka pruţiny ventrálních svalů předloktí na počátku pohybu (m) 0,297 

Délka pruţiny dorsálních svalů předloktí na počátku pohybu (m) 0,249 

Tuhost pruţiny m. biceps brachii (N.m
-1

) 2000 

Tuhost pruţiny m. triceps brachii (N.m
-1

) 14417,6 

Tuhost pruţiny dorsálních svalů předloktí (N.m
-1

) 11368,6 

Tuhost pruţiny ventrálních svalů předloktí (N.m
-1

) 2000 

Tlumení tlumičů dorsálních svalů horní končetiny 1,00 

Tlumení tlumičů ventrálních svalů horní končetiny 8,00 

Tab. 6 – Tabulka parametrů modelu 3 

Funkčnost a detekce chyb 

Po sestavení a spuštění simulace program provedl výpočet rychle a bez nutnosti 

korekce. Simulovaná soustava se svým chováním velice přiblíţila zkoumanému pohybu 

ruky při seku mečem – trajektorie koncového bodu na hrotu zbraně byla stejná jako 

trajektorie seku střecha mečem z videozáznamu (viz. DVD příloha sekstrecha-600Ax.avi). 

Simulace se od skutečnosti liší pouze drobnou nepřesností – úhel v kloubu je na několika 

framech větší neţ 180°. Tato odchylka je ale poměrně malá a z diskuze s fyzioterapeutkou 

Bc. Janou Mazancovou vyplynulo, ţe někteří hypermobilní lidé (osoby se zvýšenou 

pohyblivostí kloubů oproti průměrné populaci) mohou úhlu přes 180° v loketním kloubu 

skutečně dosáhnout. Rozhodl jsem se proto tento drobný rozdíl zanedbat. Celý průběh 

simulace je zaznamenán na DVD příloze v kořenovém adresáři na filmu filmmodel3.avi.  

Z modelu jsem vyexportoval souřadnice poloh koncového bodu zbraně, velikosti a sloţky 

vektorů rychlosti a zrychlení hrotu zbraně v kaţdém bodě. Výsledky jsou zaznamenány 

v tabulce Tab. 7 – Tabulka výsledků modelu 3.  
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Čas Pozice bodu 

konci hrotu 

Rychlost bodu na hrotu  Zrychlení bodu na hrotu 

sním

ek 

t (s) x (m) y (m) Vx  

(m.s
-1

) 

Vy   

(m.s
-1

) 

|V| 

(m.s
-1

) 

Ax  

(m.s
-2

) 

Ay  

(m.s
-2

) 

|A| 

(m.s
-2

) 

0 0.000 1.900 1.515 0,00 -0,03 0,0 -977,1 1352,3 1668,3 

1 0.002 1.899 1.517 -1,63 2,22 2,8 -985,7 1310,5 1639,9 

2 0.003 1.895 1.522 -3,29 4,35 5,5 -1005,4 1238,1 1594,9 

3 0.005 1.888 1.531 -4,99 6,34 8,1 -1033,4 1137,5 1536,8 

4 0.007 1.878 1.543 -6,74 8,13 10,6 -1066,2 1011,4 1469,6 

5 0.008 1.865 1.558 -8,54 9,69 12,9 -1099,6 863,5 1398,1 

6 0.010 1.849 1.576 -10,40 11,00 15,1 -1129,3 698,0 1327,6 

7 0.012 1.830 1.595 -12,30 12,01 17,2 -1151,2 520,7 1263,5 

8 0.013 1.808 1.615 -14,23 12,73 19,1 -1162,0 338,1 1210,2 

9 0.015 1.783 1.637 -16,17 13,14 20,8 -1159,7 158,0 1170,5 

10 0.017 1.754 1.659 -18,09 13,26 22,4 -1144,5 -12,0 1144,6 

11 0.018 1.723 1.681 -19,98 13,11 23,9 -1118,4 -164,8 1130,5 

12 0.020 1.688 1.703 -21,82 12,73 25,3 -1085,4 -294,8 1124,7 

13 0.022 1.650 1.723 -23,60 12,14 26,5 -1050,8 -398,8 1124,0 

14 0.023 1.609 1.743 -25,32 11,41 27,8 -1019,8 -476,6 1125,7 

15 0.025 1.566 1.761 -27,00 10,57 29,0 -996,5 -530,5 1128,9 

16 0.027 1.519 1.778 -28,65 9,65 30,2 -983,1 -565,1 1133,9 

17 0.028 1.470 1.794 -30,28 8,69 31,5 -979,5 -586,6 1141,7 

18 0.030 1.418 1.807 -31,92 7,70 32,8 -983,5 -602,1 1153,2 

19 0.032 1.364 1.819 -33,56 6,69 34,2 -991,5 -619,0 1168,9 

20 0.033 1.306 1.829 -35,22 5,63 35,7 -998,6 -644,5 1188,6 

21 0.035 1.246 1.838 -36,89 4,53 37,2 -999,7 -684,9 1211,8 

22 0.037 1.183 1.844 -38,55 3,34 38,7 -989,3 -745,0 1238,4 

23 0.038 1.118 1.849 -40,18 2,03 40,2 -961,9 -827,8 1269,0 

24 0.040 1.050 1.851 -41,74 0,57 41,7 -912,2 -933,7 1305,3 

25 0.042 0.979 1.851 -43,20 -1,09 43,2 -835,4 -1060,5 1350,0 

26 0.043 0.906 1.847 -44,51 -2,98 44,6 -727,3 -1202,5 1405,4 

27 0.045 0.831 1.841 -45,61 -5,10 45,9 -585,6 -1351,3 1472,7 

28 0.047 0.754 1.830 -46,44 -7,48 47,0 -410,3 -1495,1 1550,3 

29 0.048 0.676 1.816 -46,96 -10,08 48,0 -205,3 -1620,4 1633,4 

30 0.050 0.597 1.797 -47,11 -12,86 48,8 21,0 -1713,8 1713,9 

31 0.052 0.519 1.773 -46,88 -15,77 49,5 255,9 -1764,4 1782,8 

32 0.053 0.441 1.744 -46,27 -18,72 49,9 483,5 -1767,1 1832,0 

33 0.055 0.365 1.710 -45,29 -21,63 50,2 688,5 -1724,3 1856,7 

34 0.057 0.291 1.672 -43,99 -24,44 50,3 859,2 -1645,9 1856,6 

35 0.058 0.219 1.629 -42,44 -27,11 50,4 990,4 -1546,0 1836,0 

36 0.060 0.149 1.582 -40,71 -29,59 50,3 1083,9 -1439,3 1801,8 

37 0.062 0.083 1.530 -38,85 -31,91 50,3 1146,6 -1337,6 1761,7 

38 0.063 0.020 1.475 -36,90 -34,06 50,2 1188,0 -1247,5 1722,7 

39 0.065 -0.040 1.417 -34,89 -36,07 50,2 1218,1 -1171,0 1689,7 

40 0.067 -0.096 1.355 -32,84 -37,97 50,2 1245,4 -1106,8 1666,2 
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41 0.068 -0.149 1.290 -30,74 -39,77 50,3 1276,6 -1051,4 1653,8 

42 0.070 -0.199 1.223 -28,58 -41,48 50,4 1316,1 -1000,4 1653,1 

43 0.072 -0.245 1.152 -26,35 -43,10 50,5 1366,4 -949,5 1663,9 

44 0.073 -0.287 1.079 -24,02 -44,64 50,7 1428,2 -895,1 1685,5 

45 0.075 -0.325 1.003 -21,58 -46,08 50,9 1500,6 -834,1 1716,8 

46 0.077 -0.359 0.926 -19,01 -47,42 51,1 1581,1 -764,6 1756,2 

47 0.078 -0.388 0.846 -16,31 -48,62 51,3 1666,9 -685,8 1802,4 

48 0.080 -0.413 0.764 -13,46 -49,70 51,5 1754,9 -597,8 1854,0 

49 0.082 -0.433 0.680 -10,46 -50,61 51,7 1842,9 -501,7 1909,9 

50 0.083 -0.448 0.595 -7,31 -51,36 51,9 1929,2 -398,3 1969,9 

51 0.085 -0.457 0.509 -4,03 -51,94 52,1 2013,2 -288,2 2033,7 

52 0.087 -0.461 0.422 -0,60 -52,32 52,3 2094,3 -170,6 2101,3 

53 0.088 -0.460 0.346 -2,80 1,46 3,2 533,0 751,9 921,7 

54 0.090 -0.464 0.348 -1,88 1,56 2,4 502,5 -54,7 505,5 

55 0.092 -0.466 0.351 -1,13 1,37 1,8 369,8 -109,8 385,8 

56 0.093 -0.468 0.353 -0,61 1,17 1,3 261,5 -121,3 288,3 

57 0.095 -0.469 0.355 -0,25 0,97 1,0 169,8 -118,1 206,8 

58 0.097 -0.469 0.356 -0,03 0,77 0,8 95,7 -114,9 149,5 

59 0.098 -0.469 0.357 0,08 0,58 0,6 38,2 -111,3 117,7 

60 0.100 -0.469 0.358 0,10 0,40 0,4 -3,0 -107,3 107,4 

Tab. 7 – Tabulka výsledků modelu 3 

 

5.5 Vyhodnocení modelů 
  V průběhu tvorby modelů se mi podařilo sestavit tři modely. První dva, které jsem 

se sestavil, byly jen částečně úspěšné, nevedly k poţadovaným výsledkům a nepodařilo se 

jimi přesně nasimulovat daný pohyb. Nicméně byly důleţitým krokem k získání představy 

o sloţitosti celé problematiky. Aţ třetí model, který zahrnuje současné nejnovější poznatky 

z biofyziky svalů, byl úspěšný a velmi věrně popisuje sloţitý pohyb ruky při zkoumaném 

seku.   

Z dat vypočítaných v modelu mne nejvíce zajímaly maximální hodnoty velikosti 

zrychlení a rychlosti a čas, po který je pohyb prováděn. Tyto údaje se vztahovaly k hrotu 

zbraně. Podle simulace by měl sek z polohy střecha, od počátku pohybu hrotu do zásahu 

terče a dokončení pohybu ruky, trvat 60 snímků. Coţ odpovídá době t = 0,1 s.  Maximální 

hodnoty velikosti zrychlení a velikosti rychlosti model spočítal pro zrychlení na 

|A|=2101.274 m.s
-2 

a pro velikost rychlosti |V|=52.323 m.s
-1

. Z modelu vyplývá, ţe tyto 

maximální hodnoty jsou nabývány na 52. snímku – krátce před okamţikem dopadu 

simulované zbraně na terč, coţ odpovídá mému předpokladu, ţe pokud je pohyb časově co 

nejkratší, měla by zbraň po celou dobu pohybu zrychlovat.  

Překvapující jsou ovšem hodnoty zrychlení. V předběţných měřeních, po kterých 

jsem se rozhodl pro tvorbu simulace, jsem získával hodnoty pro velikost zrychlení 

v rozmezí 600 – 1000 m.s
-2

. Simulace je udává dvakrát aţ třikrát vyšší. Je sice moţné, ţe 

numerické metody programu Interactive Physics a vyhodnocovacího programu 
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předběţných výsledků Avistep nejsou zcela přesné, ale získané výsledky jsou přesto velice 

zajímavé. Znamená to, ţe krátkodobě je moţné zbraní dosáhnout velikých zrychlení. Tuto 

hypotézu by bylo třeba ještě ověřit, například pomocí akcelerometru, který by měl 

dostatečnou přesnost měření pro tak krátké časové intervaly.  

Také hodnota spočtené obvodové rychlosti je celkem vysoká. Ovšem při hrubém 

odhadu, za předpokladu, ţe zbraň opíše čtvrtkruh s poloměrem součtu délky celé horní 

končetiny a délky zbraně r= 1,98 m, a doba pohybu je t = 0,1 s, vychází průměrná rychlost 

na  . Velmi podobných rychlostí dosáhl i konečný model, coţ opět 

potvrzuje reálnost dosaţených výsledků. 
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6. Měření s rychloběžnou kamerou 

6.1 Práce s multimediálními zařízeními 
 Rychloběţná kamera byla vyuţita k měření následujících parametrů:  

 měření obvodových rychlostí a zrychlení hrotu zbraně u seku ze střechy 

 měření doby trvání jednotlivých šermířských kroků  

 měření rychlosti hrotu zbraně a délky trvání bodu s posunem 

K vyhodnocení natočených snímků jsem vyuţil volně šiřitelný program Avistep.  

6.1.1 Technická specifikace použitých přístrojů 

  V experimentech jsem vyuţil snímání fotoaparátem Casio Exilim Digital Camera 

EX-F1, který umoţňuje snímání i v reţimu rychloběţné kamery rychlostmi 300, 600 a 

1200 snímků za sekundu. 

Výhodou fotoaparátu je jeho nízká cena. Dnes je moţné koupit tyto kamery za cenu 

kolem 15 000,- Kč. (viz www.casio.com) Ovládání fotoaparátu je velmi snadné a 

uţivatelsky velmi příjemné. Bohuţel není intuitivní. Je nutné si přečíst pečlivě návod pro 

nahrávání videí ve vysokorychlostním reţimu, jinak na běţného uţivatele čekají různé 

nepříjemnosti.  Na fotoaparátu je samostatné tlačítko pro okamţitý záznam videosekvence. 

To ale spouští nahrávání videa pouze rychlostí 30 snímku za sekundu, k nahrávání vyšší 

rychlostí je potřeba nastavit ovládací prvky na fotoaparátu. Udělat chybu je snadné, sám 

jsem proto musel občas experiment zopakovat. Jinak jsem se při práci s fotoaparátem 

nesetkal s většími problémy. I přehrávání natočených sekvencí do počítače bylo 

uţivatelsky příjemné. Při měření jsem vyuţíval dálkovou drátovou spoušť, která 

umoţňovala spustit nahrávání, aniţ bych do filmovaného materiálu přidal neţádoucí 

vibrace vzniklé stlačením běţné spouště. 

Jedinou nevýhodou fotoaparátu je omezené rozlišení při jednotlivých snímáních. 

Pro rychlost 300 snímků za sekundu je to rozlišení 512x384, pro 600 snímků za sekundu je 

rozlišení 432x192 a pro rychlost 1200 snímků za sekundu je rozlišení 336x96. Podrobnější 

technické specifikace viz [44].  Vzhledem k tomuto sniţování rozlišení je nejrychlejší 

snímání nepouţitelné pro měření rychlosti seku. Dá se vyuţít pouze pro přímočarý pohyb. 

Další důleţitou součástí experimentu byl stativ. Při měření byla velmi důleţitá 

stabilita fotoaparátu, protoţe jakékoliv vibrace filmový materiál určený k vyhodnocení 

ničí. Pouţíval jsem stativ Velbon Sherpa 450R (PH - 157Q). Výhodou tohoto stativu bylo, 

ţe je snadno přenosný, vysoký 160 cm a velice stabilní. Občas bylo třeba pro zaznamenání 

seku vyšších osob stativ podloţit. K podkladu jsem vyuţíval cihel Porotherm, které se 

ukázaly být dostatečně stabilní, rozhodně byly vhodnější neţ běţné stolní ţidle 

Poslední komponentou, která je nezbytně nutná k natáčení, je dostatek světla. 

Venku jsem vyuţíval jasného slunečního světla. Ostré stíny, které by mohly zapříčinit 

nejasnosti při vyhodnocování, jsem kompenzoval přisvětlením 2 kW rampou divadelních 

světel (slangově van). Pokusy v tělocvičně jsem osvětloval kromě místního zdroje světla 

http://www.casio.com/
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také dvěma stojany s divadelními světly o celkovém výkonu 3 kW. Místní světlo se při 

experimentu ukázalo jako nevhodné. V tělocvičně byly nainstalovány zářivky, zapojené 

pouze na dvě fáze ze tří. Při vyšší snímací frekvenci kamery se pak objevovalo blikání 

světla způsobené blikáním zářivek. Bylo potřeba zářivky vypnout, ale zásuvky, na které 

jsem měl připojená světla, neumoţňovaly dostatečný světelný výkon a film byl dosti 

tmavý. Při vyhodnocení záznamu se ale ukázalo, ţe lze dobře vyhodnotit i takto ne zcela 

povedený záznam a ţe na naměřené výsledky tento faktor neměl vliv.  V případě 

jakýchkoliv dalších pokusů, bych doporučil osvětlovat v uzavřené místnosti světly alespoň 

ze dvou bodů o celkovém výkonu nejméně 6 kW. Nebo celý experiment provádět za 

jasného slunečního svitu.  

6.1.2 Programy využité pro zpracování filmového materiálu 

 Při zpracování materiálů jsem pracoval se dvěma druhy počítačových programů. 

Prvním druhem byly programy pro zpracování a konverzi video záznamu, druhým pak 

programy určené pro výpočty velikostí a sloţek rychlostí a zrychlení z filmového záznamu. 

V první skupině jsem měl na výběr z celé řady profesionálních i volně šiřitelných 

programů jako je WM Converter, FreeVideo Converter, VirtualDub apod. Z druhé skupiny 

jsem vyzkoušel programy volně šiřitelné  Avistep a Viena, a komerční demoverzi APAS 

2010.  

Programy pro zpracování a konverzi videa 

Aby bylo moţné provádět výpočty velkostí rychlosti a zrychlení, bylo nutné video 

záznamy upravit do podoby, která vyhovuje programům pro výpočty. Fotoaparát ukládá 

záznamy do formátu *.mov, který ovšem ani program Avistep ani Viana 3.64 ani 

profesionální program APAS  2010 nepodporují. V další fázi pak bylo nutné zkrátit 

záznamy o nepotřebný materiál.  

Pro převod formátů jsem vyuţil volně šiřitelných programů ze serveru [45]. Z 

širokého výběru jsem zvolil konvertory, které pracují s jiţ nainstalovanými kodeky 

v počítači. Počítač pro zpracování video záznamů, který jsem měl dispozici, byl vybaven 

K-Lite Codek Pack 5.9.0. Bliţší technické specifikace lze nalézt na [46]. K práci jsem 

nejprve vyuţil WM Converter 2.0. Při předběţném zpracování výsledků se ale ukázalo, ţe 

program neumí zachovat původní rozlišení převáděného formátu, pokud není ve 

standardním tvaru. Program jsem musel vyřadit, protoţe by do naměřených výsledků 

zanesl systematickou chybu. Po dalších hledáních jsem nakonec zvolil program Free Video 

Converter V2.0.0. Jeho velikými výhodami jsou snadná ovladatelnost, moţnost zachovat 

původní poměr stran a rozlišení a určit i počet snímků za sekundu. Na konvertoru je 

příjemný náhled právě převáděného filmu, který slouţí uţivateli ke snadnější orientaci 

mezi záznamy určenými ke konverzi.  Bliţší technické specifikace programu je moţné 

nalézt v [47].  

Pro další zpracování konvertovaných materiálů jsem také volil mezi programy 

volně šiřitelnými ze serveru [48]. Nejdříve jsem vyzkoušel programy Pinnacle Studio 10.5 

a Sony Vegas 8.0. Oba programy jsou určeny pro poloprofesionální střih videozáznamu, 

proto by byly vhodné, ale jejich nevýhodou je omezená funkční doba v rámci verze zdarma 
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(tzv. Trial version). Nakonec jsem zvolil freewarový program VirtulDub 1.8.8., který je 

pro jednoduchý střih záznamu postačující. Největší výhodou tohoto programu je jeho 

snadná ovladatelnost a příjemné uţivatelské prostředí. Jedinou funkcí, která v programu 

chybí, je moţnost otočit obrázky videa o 90° doleva či doprava. Pro vyhodnocování měření 

to není důleţitá vlastnost, ale byla by potřeba při sestavování výukových programů, pokud 

by byl filmový materiál natočen s kamerou otočenou na výšku.  

Výpočetní programy 

 Pro výpočty velkostí rychlosti a zrychlení existuje celá řada volně šiřitelných 

programů. Jsou jimi například Avistep, Viana364, Avimeca2 nebo Physicstoolkit. Tyto 

programy jsou volně dostupné na internetu a u některých jsou k dispozici i jejich české 

lokalizace. Při hledání programů pro výpočty jsem ještě narazil na několik profesionálních, 

ale drahých softwarů. Za všechny jmenujme například APAS 2010. To je program, který 

umí z filmu identifikovat markry (značky) umístěné před filmováním na pokusnou osobu a 

po té vyhodnotit nejrůznější vlastnosti. A to od velikostí rychlostí pohybu aţ po 

sofistikované údaje o zapojení jednotlivých svalů v daném okamţiku (provádí pomocí 

připojení EMG). Nakonec jsem pro vyhodnocení volil mezi programy s českými 

lokalizacemi. A to z důvodů jejich snazšího vyuţití při tvorbě a vedení laboratorních prací. 

Ze dvou dostupných programů Avistep a Viana364 jsem zvolil Avistep 2.1.1, který se 

osvědčil jako uţivatelsky příjemnější. Jeho největší výhodou oproti Viana364 je moţnost 

zvětšit si při vyhodnocování video záznam. Díky tomu není nutné pracovat s původní 

velikostí naměřeného videa. V omezeném rozlišení vysokorychlostní kamery je tím moţné 

sníţit chyby měření, způsobené nepřesností určení pozice měřeného objektu.  Obtíţnější je 

export naměřených výsledků do formátu *.xls. Data nelze vyexportovat rovnou (coţ 

Viana364 umoţňuje), ale je třeba je nejdříve vloţit do schránky a po té vloţit do MS Excel. 

Bliţší technická specifikace se nachází na [49]. 

Numerické metody programu Avistep 

 Program Avistep 2.1.1 umoţňuje výpočet rychlosti a zrychlení a to jak ve směru os 

x a y tak i velikosti veličiny. Také pro lepší vyhodnocení umoţňuje vyhlazení výsledků. 

 Výpočet derivace (rychlosti) program provádí následujícím způsobem. První 

derivace, tedy výpočet rychlosti, je nahrazena konečnou centrální diferencí     

 

se zvláštní úpravou vzorců na okrajích intervalu. Rovněţ se tímto způsobem aproximuje 

druhá derivace s vyuţitím dříve vypočítaných hodnot derivace první. 

Vyhlazení provádí program hledáním polynomu pomocí metody nejmenších 

čtverců a to ve dvou variantách. V první variantě je polynom nízkého stupně. Několika 

body se proloţí regresní křivka, která se ve smyslu metody nejmenších čtverců nejlépe 

lokálně přimyká ke studované funkci. Derivace se pak počítá v kaţdém bodě 

prostřednictvím dříve zderivovaného předchozího polynomu a k vyčíslení derivovaných 

hodnot se postupně berou křivky vhodné pro všechny body vybraného úseku. Stupeň 
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polynomu nesmí přesáhnout 3, neboť při vyšších stupních by se při interpolaci objevily 

nestability. V druhé variantě, kdy je polynom vysokého stupně (vyšší neţ 3) se výpočet 

derivace provádí bez vyhlazování. 

6.1.3 Zkušenosti získané při sestavování experimentů 

 Při sestavování experimentů jsem se potýkal s několika problémy. Při 

experimentech s rychloběţnou kamerou je největším problémem sestavit experiment tak, 

aby se do výsledků nepromítaly systematické chyby způsobené špatnou geometrií 

experimentu. Tedy v mém případě bylo třeba zajistit, aby rovina měřeného pohybu byla 

rovnoběţná se snímací paticí fotoaparátu a zároveň, aby se celý experiment vešel do 

snímaného rozlišení. Dodrţení rovnoběţnosti je důleţité, protoţe šikmé snímání by vlivem 

promítání do roviny rovnoběţné s paticí přineslo zkreslené výsledky. Podrobněji se tomuto 

problému věnuji v kapitole o chybách v měření. Z tohoto důvodu jsem se při měření 

velikostí obvodových rychlostí hrotu meče omezil pouze na sek typu střecha a přímý bod. 

U obou pohybů lze snadno najít rovinu pohybu a nainstalovat měřící soustavu do roviny s 

ní rovnoběţné. U ostatních linií seku by měření vyţadovalo speciální konstrukci pro 

umístění kamery a kontrolu dodrţení správného úhlu seku cvičencem. Například u seku 

v linii trpaslík bychom potřebovali snímat pohyb shora pod úhlem 90° s rovinou podlahy.  

Druhým limitujícím problémem bylo určení počátku a konce pohybu při měření 

doby trvání šermířských kroků. Prvním moţným přístupem je měřit pohyb od zvednutí 

chodidla od podloţky po poloţení chodidla na podloţku. Ale při předběţném měření se 

ukázalo, ţe samotný pohyb začíná mnohem dříve zatnutím některých svalových skupin a 

pohybem v kolenou. Proto jsem se rozhodl pro měření jako počátek poloţit začátek pohybu 

kolene přední nohy a jako konec měření konec pohybu zadní nohy. Protoţe určení počátku 

pohybu kolene a konce pohybu zadní nohy můţe být ovlivněno lidským vnímáním, zvětšil 

jsem tím chybu způsobenou lidským faktorem při vyhodnocení. Díky tomuto zvolení 

počátku a konce měření jsem se ale dostal blíţe ke skutečné době pohybu, tedy k době, po 

kterou nohy vykonávají krok a nemohou vykonávat nic jiného.  Pokud bych chtěl měřit 

dobu, za kterou člověk uhne letícímu meči, musel bych asi započítat i reakční dobu 

potřebnou na zpracování informace v lidské nervové soustavě.  Měření na určení reakční 

doby ve sportovním šermu zpracovávali Špička a Novák v [50]  

 Třetím problémem, který bylo nutné řešit a který zasáhl do sestavení experimentu, 

bylo určení bodu dopadu zbraně při seku a bodu. Dopad zbraně bylo nutné zřetelně 

označit, protoţe mne zajímaly především hodnoty těsně před dopadem zbraně. Nejvíce se 

osvědčila metoda cvičných terčů. Pro sek jsem vyuţil druhého cvičence, který podrţel 

plastovou trubku ve vodorovné poloze ve výši horní části své hlavy. Do této trubky první 

cvičenec sekal mečem. Pro bod jsem vyuţil stativ a na něm poloţené papírové krabičky od 

sýrů jako zásahových ploch. Na obou terčích je v záznamu dobře identifikovatelný 

okamţik zásahu. 

Posledním problémem byla potřeba docílit co nejlepší viditelnosti hrotu zbraně. 

Při prvním měření jsem pouţil repliku dlouhého meče, ale nebylo snadné, a to i proti 

bílému pozadí, s dostatečnou přesností identifikovat hrot zbraně. Proto jsem se pro druhé 
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měření rozhodl měřit na modrém pozadí a vyuţít bílé plastové trubky na teplou vodu 

simulující meč. Při výcviku šermu jsou tyto trubky vyuţívány jiţ dlouho bez zásadních 

problémů. Materiál trubky se chová podobně jako replika meče, jediný očekávaný rozdíl je 

v pruţení materiálu na počátku seku. Pro měření s mečem by bylo moţné zkusit vyuţít pro 

označení hrotu limuniscenčních značek a ultrafialového světla. Ovšem tuto techniku jsem 

v době provádění experimentu neměl k dispozici. 

6.2 Měření velikostí obvodových rychlostí a zrychlení hrotu 

 6.2.1 Popis experimentu 

Pomůcky 

Rychloběţná kamera Casio EXILIM DC EX-F1, stativ Velbon , 12 ks cihel Porotherm, 

ţidle, 2 světelné rampy kaţdá o výkonu 1kW, samostatné halogenové světlo o výkonu 0,5 

kW, bílá látka, 8ks modrých tatami, dlouhý meč, 2 ks plastových vodovodních trubek na 

teplou vodu o délce 120 cm, výrazné měřidlo délky 1m, vodováha jako příslušenství ke 

kameře, vodováha s laserovým zaměřením výšky. 

Uspořádání experimentu 

 Na začátku jsem při sestavování experimentu zvolil vhodné místo. Pro měření 

obvodových rychlostí hrotu při seku střecha jsem vyuţil dvou míst. První bylo místo pod 

širým nebem na verandě rodinného domu v Praze, druhé byla tělocvična v prostorách 

DDM Prahy 2. Obě uspořádání experimentu jsem vytvořil stejným způsobem. Na jednu 

zeď jsem zavěsil kontrastní plochu, v prvním případě bílou látku, v druhém případě osm 

tmavě modrých tatami. Ve vzdálenosti 4 -5m od kontrastní plochy jsem umístil stativ 

s rychloběţnou kamerou. (Vzdálenost záleţela na velikosti pokusné osoby. U vyšší osoby 

byla vzdálenost větší, protoţe jsem chtěl, aby postava byly v záběru celá, niţší osoba by při 

stejné vzdálenosti byla v záběru zbytečně mala.) Pod stativ jsem umístil cihly Porotherm 

(pod kaţdou nohu stativu 3 cihly). Cílem bylo zajistit, aby kamera (osa snímání) byla ve 

stejné výšce jako terč, na který dopadal sek střecha.  Laserovou vodováhou jsem proměřil a 

zajistil, ţe rovina snímací patice (fotoaparátu) byla rovnoběţná s rovinou pozadí. Pro lepší 

orientaci pokusné osoby jsem na zemi v místě určeném pro sek narýsoval orientační linku 

rovnoběţnou s pozadím. Co nejblíţe rovině seku jsem do prostoru na vlasec nebo stojan 

umístil výrazné měřidlo délky 1m. Pokusnou osobu jsem umístil do vzdálenosti cca 0,5 m 

od pozadí. Terč byl umístěn ve výši vrcholku hlavy pokusné osoby. Vzdálenost terče a 

pokusné osoby byla taková, ţe pokusná osoba zasahovala terč zbraní tak, aby délka čepele 

mezi hrotem zbraně a terčem byla cca 10 cm. Experimentální uspořádání si lze prohlédnout 

na obrázku Obr. 18. 
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Obr. 18 - Uspořádání experimentu 

 

Průběh experimentu 

 Po sestavení aparatury jsem měření provedl takto: Nejprve jsem postavil pokusnou 

osobu na místo označené linkou a ověřil rovnoběţnost roviny seku s rovinou snímání 

pomocí laserové vodováhy (odrazem od zrcadlového terčíku na čepel zbraně v dosekové a 

nápřahové poloze). Následně jsem umístil terč do výše vrcholku hlavy sekajícího ve 

vytyčené vzdálenosti. Terč v určené poloze drţela další osoba. Následovalo několik 

cvičných seků, kterými jsem ověřil, zda kamera sejme celý pohyb a nebude část pohybu 

chybět a opětovně jsem ověřil, zda v průběhu sekání nedošlo k posunutí roviny seku. 

Následně jsem spustil kameru, nejdříve nechal záznam cca 2 s spuštěný, pro uklidnění 

případných vibrací stativu, a pak jsem udělil pokyn k provedení seku. Po zásahu jsem 

kameru zastavil. Tento proces jsem několikrát opakoval, abych mohl vybrat nejlepší 

záznam. Snímal jsem rychlostí 600 snímků za vteřinu při rozlišení 432x192.  

 Experiment jsem provedl se třemi pokusnými osobami různé výšky. Provedl jsem 

vţdy celkem 4 opakovaná měření. V jednom měření jsem vyuţil repliky meče a v ostatních 

případech jsem jako zbraně pouţil plastové vodovodní trubky. Terč ve všech případech 

tvořila plastová vodovodní trubka. Záznamy s mečem vznikly pod širým nebem na terase 

rodinného doma. Ostatní záznamy vznikly v tělocvičně na Praze 2. Celkem jsem pořídil 45 

záznamů, z nichţ jsem vybral 15 nejlépe pouţitelných, a z nich jsem zpracoval 7 

nejlepších, a to po dvou pro kaţdou pokusnou osobu při seku s trubkou a 1 pro sek 

s mečem.     

6.2.2 Výsledky experimentu 

Videozáznam jsem v programu  Free Video Converter převedl do formátu *.avi a 

potom v programu Virtual Dub zkrátil. Video jsem uloţil ve formátu *.avi s kompresí Xvid 
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Mpeg-4 Codec. Záznam jsem zkrátil tak, aby zachycoval pouze sek od počátku pohybu 

hrotu do zásahu terče. Výsledky jsem zpracoval v programu Avistep 2.1.1. Zpracovával 

jsem je pro dobu mezi snímky 1/600s a pro vyhodnocení jsem pouţil vyhlazení a 

numerické výpočty, které program nabízí. Z naměřených dat jsem největší pozornost 

věnoval velikosti rychlosti těsně před dopadem a dále pro zajímavost uvádím i velikost 

zrychlení. Výsledné velikosti rychlosti a velikosti zrychlení lze shlédnout v tabulce Tab. 8. 

Průměrná maximální velikost rychlosti počítaná z experimentu s trubkami je |vt| = (43±6,7) 

m.s
-1

.  Průměrná maximální velikost zrychlení počítaná z experimentu s trubkami je |at| = 

(1300±399) m.s
-2

.  Maximální velikost rychlosti seku s mečem je |vm| = 33 m.s
-1

. 

Maximální velikost zrychlení seku s mečem je |am| =843 m.s
-2

. Grafy průběhů velikostí 

rychlosti je moţné shlédnout v příloze Příloha 1. Videa, která jsem vyhodnocoval, lze 

nalézt na DVD příloze. 

 

Osoba (výška postavy 

v cm) 

Velikost 

rychlosti (m.s
-1

) 

Velikost 

zrychlení (m.s
-2

) 

Jirka  (196) 51 1501 

Jirka (196) 48 1400 

Petr (177) 41 847 

Petr (177) 32 747 

Jan (182) 38 1925 

Jan (182) 49 1385 

Jan s mečem 33 843 

Tab. 8 – Tabulka naměřených velikostí rychlosti a zrychlení 

6.2.3 Chyby v měření a diskuze výsledků 

V průběhu experimentu se mohly vyskytnout chyby v měření dvojího druhu: 

systematické chyby při provádění experimentu a numerické chyby způsobené zpracováním 

dat. Největší chybou, které jsem se pokusil předejít jiţ při sestavování experimentu, jsou 

špatné geometrické průměty pohybu a tím zkreslená trajektorie. V případě, ţe bych 

nesnímal správně rovinu seku, zanesla by se do výsledků chyba způsobená úběţníkovým 

záznamem perspektivy na snímací patici. Velikost chyby by bylo velmi těţké určit a 

výsledky by byly neprůkazné. Tomu jsem se snaţil vyhnout opakovaným proměřováním 

rovnoběţnosti roviny snímání s rovinou seku. Více o chybách způsobených 

nerovnoběţným snímáním lze nalézt např. v [51].  Další systematickou chybou, na kterou 

jsem musel dát pozor, byl výskyt vibrací v záznamu. Vibrace kamery by měly za následek 

nemoţnost zpracování naměřeného videa.  Vibrace vyloučil tak, ţe jsem spustil kameru 

určitou dobu (cca 2 sec) před započetím pokusného pohybu, pouţil jsem stabilní stativ a 

zvolil podloţku, která nepřenášela vibrace od pohybující se pokusné osoby.  

 Při vyhodnocování jsem musel dávat pozor, abych nezanesl numerickou chybu jiţ 

při úpravách video záznamů. Některé kodeky totiţ podporují jenom určité rozlišení 

(například Xvid podporuje jen poměr stran 4:3) a pokud ukládané video není v tomto 

rozlišení natočeno, automaticky jej převedou do svého továrního nastavení. Tím by se do 

výsledků zanesla chyba způsobená roztaţením videa. Této chybě však lze při větší 
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pozornosti předejít. Problematičtější chybou, která se ve výsledcích projeví, je určení 

pozice hrotu v programu Avistep. Zde je významný osobní faktor vyhodnocovatele, který 

musí myší přesně kliknout na místo, kde se nachází hrot zbraně. Velmi záleţí na přesnosti, 

pečlivosti a pevné ruce.  Abych ověřil velikost osobní chyby vyhodnocovatele, nechal jsem 

jeden videozáznam se sekem trubkou vyhodnotit 3 různými vyhodnocovateli. Kaţdý film 

vyhodnotili právě čtyřikrát. Jejich výsledky maximální velikosti rychlosti jsem porovnal a 

zjistil, ţe maximální rozptyl mezi vyhodnocovateli (tedy rozdíl mezi nejvyšší a nejniţší 

vyhodnocenou hodnotou) je 1,17 m.s
-1

. Tedy osobní faktor se projeví chybou ±0,59 m.s
-1

. 

Protoţe nebylo moţné úplně vyloučit veškeré chyby, udávám výsledné naměřené 

velikosti rychlosti a zrychlení zaokrouhlené na jednotky.  

 Ve výsledcích je vidět veliký rozptyl naměřených hodnot velikostí rychlosti. To je 

nejspíše způsobeno různou motivovaností pokusných osob v daný moment k nejlepšímu 

moţnému výkonu. Ze zkušenosti při šermu vím, ţe rychlost seku závisí na mnoha 

faktorech a nejvíce ji ovlivňuje stav psychiky pokusné osoby. Při nedokonalé koncentraci 

na výkon je sek více čitelný a ze subjektivního hlediska i pomalejší. Proto se domnívám, ţe 

jsou očekávatelné velké výkyvy výkonů i u jedné osoby.  Ve velikosti rychlosti při seku 

mečem a plastovou trubkou je také patrný rozdíl. Rozdíl bude s největší pravděpodobností 

závislý na zvolené zbrani. Protoţe meč je těţší, je moţné předpokládat, ţe velikosti 

rychlostí budou menší. Tuto hypotézu je ale nutné v budoucnu ověřit novým měřením. 

V experimentech se ukázalo, ţe předpoklad, ţe plastová trubka se chová stejně jako 

kovový meč, s velkou pravděpodobností neplatí u obvodových rychlostí. Plastová trubka 

se zdá být rychlejší. Z výsledků je také patrna moţná závislost na velikosti osoby. Tuto 

závislost by také bylo dobré v dalších experimentech proměřit a prověřit. Tato závislost se 

jeví jako očekávatelná, delší ruce mohou udělit větší obvodovou rychlost hrotu meče. 

 Pokud se týká aplikací v praxi, je moţné si všimnout, ţe průběh křivky velikosti 

rychlosti (viz Grafy Příloha 1) je ve všech případech podobný. Ze změny tvaru křivky by 

se asi dalo usuzovat na rozdílné pouţití svalových skupin při seku. Tímto způsobem by 

bylo moţné hledat optimální sek. To znamená s vyuţitím současného záznamu EMG 

pokusit se nalézt nejlepší vyuţití svalstva pro sek střecha při zajištění maximální obvodové 

rychlosti před dopadem na cíl. Tedy bylo by moţné nalézt ideální sek s největším ničivým 

účinkem na soupeře (za předpokladu, ţe čím vyšší rychlost má dopadající část zbraně na 

soupeře, tím má vyšší hybnost a devastační účinky jsou větší).  

6.2.4. Srovnání výsledků experimentu a modelu seku střecha 

 Závěrem vyhodnocení experimentu bych se rád věnoval srovnání Modelu 3, 

modelu seku střecha, s naměřenými výsledky. Zvolený materiál pro zbraň v modelu se 

vlastnostmi nejvíce podobá plastové trubce na teplou vodu, proto pro srovnání s modelem 

pouţiji výsledky experimentu s plastovou trubkou. Osobou fyzickými proporcemi nejblíţe 

odpovídající osobě v modelu je pokusná osoba Jan. Pro pokusnou osobu Jan s plastovou 

trubkou jsem změřil maximální velikosti rychlosti rovné |v1| = 38 m.s
-1

 a |v2| = 49 m.s
-1

 a 

maximální velkosti zrychlení rovné |a1| = 1925 m.s
-2

 a |a2| = 1385 m.s
-2

. Model vypočítal 

maximální hodnotu velikosti rychlosti rovnu |v| = 52 m.s
-1

 a maximální hodnotu velikosti 
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zrychlení rovnu |a| = 2101 m.s
-2

.  Z porovnání hodnot je vidět, ţe model se shoduje 

v řádech. Dalo by se tedy říci, ţe model řádově odpovídá naměřené skutečnosti.  Zajímavé 

jsou i průběhy velikostí rychlostí a velikostí zrychlení v čase. Pro srovnání lze průběhy 

shlédnout v grafech pro velikosti rychlosti Graf 1 a Graf 2 a pro velikosti zrychlení Graf 3 

a Graf 4. Zde vidíme, ţe křivky pro velikost rychlosti jsou si podobné a tedy, lze říci, ţe 

model se blíţí skutečnému pohybu. Rozdílnost křivek je vidět aţ v případě zrychlení, ale to 

můţe být způsobeno chybou ve výpočtu, zaokrouhlovací chybou, či jen tím, ţe druhé 

derivace v měření ani v modelu nemusí být průkazné vlivem chyb numerických metod při 

výpočtu. V neposlední řadě můţe chyba souviset se sestavením modelu, coţ by jistě ještě 

bylo moţné v budoucnu zlepšit. 

 

 

 

 

Graf 1 – Graf velikosti rychlosti v závislosti na čase v Modelu 3 
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Graf závislosti velikosti rychlosti na čase – experiment 

 

Graf 2 – Graf velikosti rychlosti v závislosti na čase v experimentu (Jan s plastovou 

trubkou první pokus (indexován 1)) 

 

 

Graf 3 – Graf velikosti zrychlení v závislosti na čase v Modelu 3 
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Graf velikosti zrychlení v závislosti na čase - experiment 

 

Graf 4 – Graf velikosti zrychlení v závislosti na čase v experimentu (Jan s plastovou 

trubkou první pokus (indexován 1)) 

 

6.3 Měření doby pohybu šermířských kroků 

6.3.1 Popis experimentu 

Pomůcky 

Rychloběţná kamera Casio EXILIM DC EX-F1, mini stativ SilverCrest, ţidle, 2 světelné 

rampy kaţdá o výkonu 1kW, samostatné halogenové světlo o výkonu 0,5 kW, bílá látka, 

dlouhý meč, 8 ks tmavě modrých tatami, výrazné měřidlo délky 1m, vodováha jako 

příslušenství ke kameře, vodováha s laserovým zaměřením výšky, plastová trubka na 

teplou vodu délky 125cm. 

Uspořádání experimentu 

  Jako místo pro měření doby trvání šermířských kroků jsem zvolil tělocvičnu v 

prostorách DDM Prahy 2. Tělocvičnu jsem zvolil proto, ţe je v ní dobrá světlá neklouzavá 

podlaha, která mohla poslouţit i jako kontrastní pozadí. Na jednu zeď jsem zavěsil jako 

kontrastní plochu osm tmavě modrých tatami. Ve vzdálenosti 3-4m od kontrastní plochy 

jsem umístil stativ s rychloběţnou kamerou. (Vzdálenost záleţela na délce kroku pokusné 

osoby. Při stejné vzdálenosti kamery by osoby s delším krokem odcházely ze záběru a ty 

s kratším krokem by byly v záběru zbytečně malé.) Stativ jsem umístil na zem. Cílem bylo 

zajistit, aby kamera (osa snímání) byla ve stejné výšce jako kotník pokusné osoby.  

Laserovou vodováhou jsem proměřil a zajistil, ţe rovina snímací patice (fotoaparátu) byla 

rovnoběţná s rovinou pozadí. Na zemi v místě určeném pro pokusnou osobu ve 
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vzdálenosti cca 0,5 m od pozadí jsem narýsoval úsečku rovnoběţnou s pozadím, která 

slouţila pro lepší orientaci pokusné osoby a její korektní dodrţení směru pohybu. Ve 

vzdálenosti 5 cm od linky jsem umístil výrazné měřidlo délky 1m. Pokusnou osobu jsem 

umístil na úsečku tak, aby střed chodidla přední nohy a konec paty zadní nohy leţely na 

úsečce. Pokusné osobě jsem do ruky umístil plastovou trubku, aby dodrţela přesný střeh. 

Experimentální uspořádání si lze prohlédnout na obrázku Obr. 20. 

 

Obr. 20 – Uspořádání experimentu 

Průběh experimentu 

 Nejdříve jsem umístil pokusnou osobu na linku označující místo pro krok. Po té 

jsem umístil kameru na stativ do takové vzdálenosti, aby pokusná osoba nevyšla ze záběru. 

To jsem ověřil při pokusném natáčení. Poté jsem laserovou vodováhou zajistil, aby rovina 

snímání byla rovnoběţná s rovinou kontrastního pozadí. Dále jsem kameru umístil tak, aby 

osa kamery byla umístěna tak, ţe procházela přední nohou pokusné osoby. Následně jsem 

pokusné osobě do ruky vloţil plastovou trubku a určil, který šermířský krok pokusná osoba 

bude konat. Spustil jsem kameru a cca 1 s jsem počkal na utlumení případných vibrací. Pak 

jsem vydal pokyn k co nejrychlejšímu provedení zadaného šermířského kroku. Po 

dokročení pokusné osob y jsem po další cca 1 s natáčení zastavil. Pokus jsem opakoval pro 

lepší moţnost výběru materiálu ke zpracování.  

  Pokus jsem provedl pro dva různé pohyby s názvem „krok“ a „posun z přední 

nohy“. Oba pohyby jdou vpřed. „Krok“ je změna střehu z pravého do levého nebo opačně. 

„Posun z přední nohy“ je krok zahájený přední nohou s přísunem zadní nohy do střehu. Při 

tomto pohybu se nemění střeh (vpředu zůstává stále stejná noha).  Experimentu se 

zúčastnily 4 pokusné osoby různé výšky. Při natáčení jsem pořídil celkem 41 záznamů. 

Z nich jsem vyhodnotil 28 záznamů, 14 pro pohyb „krok“ a 14 pro pohyb „ posun z přední 

nohy“. Snímal jsem rychlostí 600 snímků za vteřinu při rozlišení 432x192.  
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6.3.2 Výsledky experimentu 

Videozáznam jsem převedl ve Free Video Converter do formátu *.avi. Pak jsem jej 

zkrátil v programu Virtual Dub. Video záznam jsem uloţil do formátu *.avi s kompresí 

Xvid Mpeg-4 Codec. Záznam jsem zkrátil tak, aby začínal na počátku pohybu a končil na 

konci pohybu. Určení začátku a konce pohybu nebylo bez problémů. Jako nejjednodušší se 

jevilo určit jako začátek pohybu zvednutí nohy z podloţky a konec pohybu poloţení nohy 

na podloţku. Ze záznamů ale vyplynulo, ţe pohyb začíná daleko dříve, jiţ pohybem kolene 

přední nohy vpřed a končí později, aţ relaxací svalů na nohách. Obě události šlo dobře 

v záznamu identifikovat, a proto jsem se rozhodl měření začít při začátku pohybu kolene 

přední nohy vpřed a jako konečný bod měření jsem definoval dokončení pohybu zadní 

nohy spojenou s relaxací svalů na nohách a poloţením celého chodidla na podloţku. Ke 

zpracování výsledků jsem vyuţil program Virtual Dub. Výsledky jsem zpracoval tak, ţe 

jsem v programu spočítal počet framů. A vyuţil toho, ţe doba trvání jednoho framu je 

1/600 s. Pro lepší orientaci uvádím v tabulce výsledků kromě času i počty framů. Výsledky 

doby trvání „kroku“ a „posunu z přední nohy“ jsou uvedeny v tabulce Tab. 9. V tabulce 

uvádím i jména pokusných osob pro moţnost porovnání osobních výkonů. Videa, která 

jsem vyhodnocoval, je moţné nalézt na DVD příloze. 

Průměrná doba trvání „kroku“ je (1,27 ± 0,19) s. Průměrná doba trvání „posunu 

z přední nohy je (0,798 ± 0,084) s.  

 

Krok Kdo Frame Čas (s) Posun Kdo Frame Čas (s) 

 Axík 717 1,195  Axík 523 0,872 

 Axík 676 1,127  Axík 492 0,820 

 Axík 646 1,077  Axík 524 0,873 

 Jirka 866 1,443  Jirka 426 0,710 

 Jirka 743 1,238  Jirka 408 0,680 

 Jirka 739 1,232  Jirka 373 0,622 

 Jirka 685 1,142  Petr 423 0,705 

 Petr 844 1,407  Petr 495 0,825 

 Petr 883 1,472  Petr 501 0,835 

 Petr 1084 1,807  Petr 456 0,760 

 Petr 724 1,207  Honza 541 0,902 

 Honza 721 1,202  Honza 503 0,838 

 Honza 694 1,157  Honza 531 0,885 

 Honza 665 1,108  Honza 508 0,847 

Průměr 763 1,272 Průměr 478 0,798 

Směrodatná 

odchylka 

114 0,19 Směrodatná 

odchylka 

50 0,084 

Tab. 9 – Tabulka naměřených času „kroku“ a „posunu z přední nohy“ 
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6.3.3 Chyby v měření a diskuze výsledků 

Chyba měření v tomto experimentu je dána několika faktory. První je rychlost 

snímání rychloběţné kamery. Vzhledem k tomu, ţe mezi jednotlivými snímky je čas 

snímání roven 0,00167 s, rychloběţná kamera měří s přesností ±0,00085 s.  

Druhým faktorem chyb v měření je subjektivní určení začátku pohybu a konce 

pohybu. Zde se chyba u zkušeného hodnotitele pohybuje kolem 10 framu, tedy s přesností  

± 0,0083 s. To jsem ověřil na vzorku 3 hodnotitelů, dvou lektorů šermu a jednoho 

fyzioterapeuta. Kaţdý z nich měl za úkol vyhodnotit tři filmy. Maximální rozptyl hodnot 

jednotlivých hodnotitelů byl 10 framů.  

Ke zpracování výsledků jsem pouţil pouze data od jednoho hodnotitele. Rozptyl 

hodnot u jedné kaţdé pokusné osoby je dle mého názoru způsoben psychickým 

rozpoloţením pokusné osoby v okamţiku výkonu pohybu a technickou správností 

prováděného pohybu. Při výkonu jsem se snaţil pokusné osoby povzbudit k co 

nejrychlejšímu provedení kroku a je moţné, ţe se to projevilo na výkonu pohybu. Rozptyl 

hodnot u různých osob je způsoben rozdílnou velikostí osob a délkou jejich kroku, ale 

hlavně technickou správností provedení pohybu. Je vidět, ţe osoby Axík a Honza, kteří 

mají nejlépe zvládnutou techniku pohybu, a nemají příliš dlouhý krok, jsou nejrychlejší.  

Pokud se týká praktické vyuţitelnosti experimentů, z naměřených výsledků a 

záznamů by se dalo určit správné provedení pohybů „krok“ a „posun z přední nohy“. Také 

by se jistě při současném pouţití EMG dalo určit vyuţití jednotlivých svalových skupin. 

Toho by se dalo vyuţít k návrhu optimálního provedení pohybu. Tedy k pohybu, který 

bude nejrychlejší a přitom pro svaly energeticky nejméně náročný. Také by bylo moţné 

zkusit proměřit doby kroku i s reakčními dobami pokusné osoby. Tedy například výkon 

pohybu po rozsvícení světla. Tím bych docílil přesnějšího definování začátku měření. 

Problémem by ovšem bylo, ţe ve změřené době by byla zahrnuta i reakční doba pokusné 

osoby. Tu by bylo třeba změřit a odečíst, abych se dostal k hodnotám doby trvání kroku. 

6.4 Měření doby pohybu a velikostí rychlosti hrotu meče při bodu  

6.4.1 Popis experimentu 

Pomůcky 

Rychloběţná kamera Casio EXILIM DC EX-F1, stativ Velbon , 12 ks cihel Porotherm, 

ţidle, 2 světelné rampy kaţdá o výkonu 1kW, samostatné halogenové světlo o výkonu 0,5 

kW, bílá látka, dlouhý meč, výrazné měřidlo délky 1m, vodováha jako příslušenství ke 

kameře, vodováha s laserovým zaměřením výšky, stativ na umístění terče pro bod, 

kvádrová papírová krabička od sýru (Hermelín) jako terč. 

Uspořádání experimentu 

  Pro měření velikosti rychlostí hrotu a doby trvání bodu s výpadem jsem vyuţil 

místa pod širým nebem na verandě rodinného domu v Praze 5. Místo bylo dostatečně velké 

a vyuţil jsem moţnost přisvícení experimentu sluncem pro lepší ostrost záběrů. Na zeď 

domu jsem zavěsil bílou látku jako kontrastní plochu. Ve vzdálenosti 4,5m od kontrastní 
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plochy jsem umístil stativ s rychloběţnou kamerou. Vzdálenost jsem zvolil fixní, jelikoţ 

jsem prováděl experiment pouze na jedné osobě a tudíţ nebyl problém s tím, ţe by se 

pokusná osoba nevešla do záběru. Stativ jsem umístil na cihly Porotherm (pod kaţdou 

nohu stativu 3 cihly). Cílem bylo zajistit, aby kamera (osa snímání) byla ve stejné výšce 

jako terč, který byl zasahován bodem.  Laserovou vodováhou jsem proměřil a zajistil, ţe 

rovina snímací patice (fotoaparátu) byla rovnoběţná s rovinou pozadí. Na zemi v místě 

určeném pro pokusnou osobu ve vzdálenosti 0,5 m jsem narýsoval orientační linku 

rovnoběţnou s pozadím, pro lepší orientaci pokusné osoby. Co nejblíţe přímce bodu jsem 

do prostoru na stojan umístil výrazné měřidlo délky 1m. Jako terč poslouţila kvádrová 

papírová krabička od sýru, kterou jsem umístil na další stativ do výše ramen pokusné 

osoby. Terč jsem umístil do vzdálenosti 0,3 m od hrotu meče pokusné osoby stojící 

v neutrálním střehu.  Pokusné osobě jsem do rukou umístil repliku dlouhého meče. Nákres 

experimentálního uspořádání lze shlédnout na Obr. 21. 

 

Obr 21. – Nákres experimentálního uspořádání  

Průběh experimentu 

 Nejdříve jsem sestavil experimentální soustavu jak je znázorněna na Obr. 20. Dále 

jsem umístil pokusnou osobu na linku označující místo pro ni. Po té jsem laserovou 

vodováhou proměřil rovnoběţnost kontrastní plochy, roviny bodu s výpadem a záznamové 

kamery a ověřil, případně upravil, kdyţ bylo třeba, výšku kamery tak, aby osa (střed) 

snímání kamery byla umístěna na příčku zbraně. Následně jsem umístil stativ s terčem do 

vzdálenosti, na kterou pokusná osoba při bodu s výpadem těsně dosáhla. Pro moji 

konkrétní pokusnou osobu byla vzdálenost 0,3 m. Na závěr jsem spustil kameru a nechal 

záznam běţet cca 1 s, pro uklidnění případných vibrací stativu, a udělil pokyn k provedení 

seku. Po zásahu jsem kameru zastavil. Tento proces jsem několikrát opakoval, abych mohl 

vybrat nejlepší záznamy pro vyhodnocení. Snímal jsem rychlostí 600 snímků za vteřinu při 

rozlišení 432x192.  
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 Experiment jsem provedl s jednou pokusnou osobou. Opakoval jsem jej 15 krát. Ve 

všech pokusech jsem k experimentu vyuţíval repliky dlouhého meče a jako terč poslouţila 

stále stejná krabička. Natočil jsem celkem 8 video záznamů, z toho byly vyhodnotitelné 2.  

6.4.2 Výsledky experimentu 

 Videozáznam jsem převedl v Free Video Converter do formátu *.avi. Dále jsem jej 

zkrátil v programu Virtual Dub. Video jsem uloţil do formátu *.avi s kompresí Xvid 

Mpeg-4 Codec. Záznam jsem zpracovával ve dvou programech. Dobu trvání bodu 

s výpadem jsem zpracoval ve Virtual Dub a velikost rychlosti hrotu jsem zpracoval pomocí 

programu Avistep.  

 Dobu trvání bodu jsem určil tak, ţe jsem v programu Virtual Dub spočítal počet 

framů mezi začátkem pohybu a koncem pohybu. Jako začátek jsem určil počátek pohybu 

hrotu a jako konec pohybu jsem určil dotek špičky meče terče. Vyuţil jsem toho, ţe čas 

mezi snímáním jednotlivých obrázků (framů) je 1/600 s. Doba, po kterou trvá bod 

s výpadem, je rovna (0,228±0,018) s (jedna pokusná osoba, dva pokusy, jeden hodnotitel, 

viz odstavec chyby v měření) Naměřené doby trvání bodu s výpadem jsou uvedeny 

v tabulce Tab. 10. 

 Velikost rychlosti jsem zpracoval pomocí programu Avistep 2.1.1. K výpočtu jsem 

vyuţil numerické metody a vyhlazení, které program Avistep poskytuje. Pro výpočet jsem 

nastavil dobu mezi snímky 1/600 s. Z vypočtených hodnot mne nejvíce zajímaly 

maximální velikosti rychlosti a velikosti zrychlení. Při zpracování se ukázalo, ţe velikost 

rychlosti bodu je více méně konstantní (v rozpětí ±0,1 m.s
-1

), proto jsem pro další 

zpracování vynechal maximální velikost zrychlení, jelikoţ se pohybovalo kolem 0.  

 Průměrná velikost rychlosti ze dvou pokusů, téţe pokusné osoby, je rovna (2,81 ± 

0,23) m.s
-1

. Naměřené výsledky jsou uvedeny v tabulce Tab. 10. Video záznamy, které 

jsem vyhodnocoval, jsou na DVD příloze. 

 

Měření 1 2 Průměr Směrodatná 

odchylka 

Doba bodu (frame) 148 126 137 11 

Doba bodu(s) 0,246 0,210 0,228 0,018 

Velikost rychlosti (m.s
-2

) 3,04 2,58 2,81 0,22 

Tab. 10 – Tabulka velikosti rychlosti a doby trvání bodu s výpadem  

6.4.3 Chyby v měření a diskuze výsledků 

 Jako v kaţdém, i v tomto měření se mohly vyskytnout chyby. První, pro měření 

doby trvání pohybu, je rozlišovací chyba kamery. Kamera měří čas s přesností ±0,00085, 

coţ odpovídá polovině doby mezi dvěma snímky. Druhým problémem při měření doby 

trvání pohybu je určení počátečního bodu měření. Tedy určení kdy se začne pohybovat 

hrot. Určení koncové polohy je dostatečně jasné. Chyba daná špatným určením počátku se 

u zkušeného hodnotitele pohybovala kolem 9 framu, tedy měřil jsem s přesností ± 0,0075 
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s. Toto jsem ověřil na vzorku 3 hodnotitelů, kteří se sestávali ze dvou lektorů šermu a 

jednoho fyzioterapeuta, kde kaţdý měl za úkol vyhodnotit obě natočená videa. Maximální 

rozptyl hodnot jednotlivých hodnotitelů byl 9 framů. Třetí chybou při měření maximální 

velikosti rychlosti je chyba ve správném odečtu bodů. Protoţe velikosti rychlostí jsou 

téměř konstantní, lze z toho usoudit, za předpokladu konstantnosti průběhu funkce, ţe do 

měření se projeví s přesností ±0,04 s. Coţ je maximální rozptyl hodnot.  

 Srovnání doby trvání bodu s výpadem a doby trvání „posunu z přední nohy“ vede 

k závěru, ţe na bod s výpadem ze vzdálenosti, při které útočník zasahuje, nelze zareagovat 

adekvátním pohybem (např. posunem šikmo vpřed). Bylo by dobré zkusit v dalších 

experimentech zjistit, zda je toto tvrzení pravdivé. Pokud by tvrzení pravdivé nebylo, bylo 

by dobré se do budoucna pokusit zjistit, na jaký podnět a kdy uhýbající člověk reaguje. 

Také by asi bylo zajímavé porovnat destrukční účinky bodu a seku, jelikoţ sek má výrazně 

větší obvodovou rychlost neţ bod, dalo by se předpokládat, ţe bude mít ničivější účinky na 

dopadovou plochu. Vycházím z předpokladu větší hybnosti, tudíţ větší energie, která se 

můţe změnit v deformační. Bylo by asi dobré pokusit se toto tvrzení dokázat například 

vyuţitím balistických gelových terčů.  
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7. Laboratorní práce 

 V této části práce jsem sestavil návody na laboratorní práce. Návody jsou členěny 

na části pro ţáky, které obsahují seznam pomůcek a návod k měření, a části pro učitele, 

které obsahují metodické poznámky a inspiraci pro motivaci ţáků.  

7.1 Měření síly svalu - tricepsu 

7.1.1 Pomůcky 

Kladka, ocelové lanko nebo jiné pevnostní lano s nestahující se smyčkou na konci, činka se 

závaţím do celkové hmotnosti 90 kg nebo 50 l barel na vodu a zátěţ do něj (písek, voda, 

cihly apod.), stolek, výškově nastavitelná ţidle, záznamové archy. 

7.1.2 Návod k měření 

 Nejprve sestavte měřící aparaturu. Na trám, futro od dveří či strop zavěste kladku. 

Přes kladku přehoďte lanko a na jednom konci vytvořte nestahující se smyčku a na druhý 

konec připevněte činku či barel. Pod kladku umístěte stolek a k němu ţidli. Tu umístěte do 

takové výše, aby sedící pokusná osoba poloţila nadloktí celou délkou na stolek. Pokusnou 

osobu usaďte na ţidli a poloţte její nadloktí na stolek tak, aby předloktí bylo mimo desku 

stolku. Na její předloktí natáhněte smyčku lanka. Smyčku umístěte těsně před loketní 

kloub (cca do vzdálenosti 1 cm od olecranonu –výběţek loketní kosti). Nyní zkontrolujte 

správnou délku lanka a případně délku upravte posunutím činky či barelu na druhém konci 

lanka. Správná délka je taková, aby lanko bylo napnuté při ohnutí lokte cca o 15°od roviny 

stolku. Tedy aby při napnutí ruky v lokti došlo ke zvednutí závaţí (činky, barelu apod.).  

 Měření provádějte takto: Nejprve na činku (do barelu) dejte malé závaţí hmotnosti 

asi 10 kg a vyzvěte pokusnou osobu, ať se pokusí závaţí pomocí kladky a předloktí 

nadzvednout. V případě, ţe se to podaří, zaznamenejte si do záznamového archu hmotnost 

a zaznačte, ţe pokus byl úspěšný.  Následně přidávejte postupně závaţí po 5 kg a pokusná 

osoba se vţdy pokusí nadzvednout činku (barel). Vţdy si zapište hmotnost a informaci, zda 

byl výsledek kladný či nikoliv. Tak pokračujte do doby, neţ pokusná osoba není schopná 

zvednout závaţí. Pak se vraťte k poslední úspěšně zvednuté hodnotě a přidávejte závaţí po 

1 kg do chvíle, neţ pokusná osoba není schopna závaţí zvednout. Poslední úspěšně 

zvednutou hodnotu budeme povaţovat za sílu m. tricepsu brachii (trojhlavého svalu 

paţního).  

7.1.3 Metodické poznámky 

 Laboratorní práce je nejvýhodnější dělat v menších skupinkách nejlépe po dvou 

nebo třech studentech. Při větších skupinkách nemají studenti co dělat a mají tendenci se 

nudit. Při tomto uspořádání je potřeba mít větší počet kladek a zavěšení na ně, coţ by mohl 

být problém. To lze vyřešit zapůjčením tělocvičny s hrazdami a zavěšením kladek na 

hrazdy. Na jednu hrazdu se vejdou pohodlně tři experimentující skupiny. Pro tuto variantu 

je však nutné donést stolky a ţidle do tělocvičny. Lze nalézt i další moţnosti jako je 

zavěšení kladek na schodišti školy, anebo instalace trámu se zavěšeními do učebny fyziky. 

Trámu by se dalo vyuţít i při vykládání problematiky kladkostrojů či k simulaci volného 
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pádu. Pro dobrý spád laboratorních prací je dobré měření časově omezit. Mně osobně se 

osvědčilo omezit dobu pro měření na dvacet minut, za kterých lze experiment v klidu 

naměřit. Pokud by studenti měli vlastní počítače nebo by v učebně byl počítač k dispozici, 

je moţné zkusit se studenty vyhodnotit průměrnou sílu svalu ve třídě a zkusit najít nějakou 

závislost síly svalu na hmotnosti, resp. velikosti, studenta. To jsem zatím neměl moţnost 

zkoumat, v experimentu by se mohly objevit zajímavé závislosti a studenti by si mohli 

zkusit něco vědecké práce na „neprozkoumaném poli“.  Laboratorní práce se dá vyuţít i 

k interdisciplinárnímu propojení s biologií, zvláště s biologií člověka. Je moţné se 

domluvit s učitelem biologie, aby před laboratorními pracemi vysvětlil studentům stavbu 

paţe a fyziologii svalstva. 

7.1.4 Inspirace pro motivaci 

 Pro motivaci studentů na laboratorní práce „Měření síly svalu“ bych se pokusil jako 

motivačního prostředku vyuţít filmové projekce. Vytvořil bych dvouminutový sestřih 

známých siláckých scén. Vhodné jsou: scéna s zastavením jedoucího automobilu ve filmu 

Superman, jakékoliv silácké scény z filmů Hellboy 1 a 2, scéna z Cliffhanger ve které se 

Silvester Stalone přitahuje na skále vzhůru jednou rukou, nebo záběry z mistrovství světa 

ve vzpírání. Z těchto scény bych vytvořil krátký film, pod který bych vloţil jako hudbu 

ústřední melodii z filmu Rocky nebo říznou skladbu Iron Maiden. Sestřih bych na začátku 

hodiny promítl studentům a po skončení filmu bych studenty zkusil vyprovokovat k zájmu 

otázkami na téma, zda je moţné nějaké takové silácké výkony zvládnout ve skutečnosti. Po 

rozproudění debaty bych se zeptal: „Jaká je síla svalu?“ a pokusil se, aby studenti našli 

řešení, jak sílu svalu změřit. Po krátkém Brainstormingu bych přišel s postupem na 

laboratorní práce a vyzval studenty, ať změří sílu svalu triceps. Je moţné, ţe studenti 

vymyslí i jiné moţnosti změření síly svalu a pokud by to bylo proveditelné, bylo by 

zajímavé jednu skupinu nechat změřit sílu svalu jejich způsobem a na závěr porovnat 

metody a jejich výhody a nevýhody. V kaţdém případě je vhodné po skončení měření 

probrat s ţáky co se jim na měření líbilo a co jim přineslo.    

 

7.2 Měření maximální velikosti rychlosti seku mečem 

7.2.1 Pomůcky 

Rychloběţná kamera (Casio EXILIM), stativ, ţidle, 2 světelné rampy kaţdá o výkonu 

nejméně 1kW a samostatné halogenové světlo o výkonu 0,5 kW (v případě provádění 

experimentu venku za plného slunce není nutné), jednobarevná látka nebo jiný materiál na 

pozadí záběru jako kontrastní plocha, dlouhý meč, 2 ks plastových vodovodních trubek na 

teplou vodu o délce 120 cm, výrazné měřidlo délky 1m, vodováha jako příslušenství ke 

kameře, vodováha s laserovým zaměřením výšky, počítač s nainstalovanými programy 

Avistep, VirtualDub a WMConverter. 

7.2.2 Návod k měření 

Nejprve sestavte měřící aparaturu. Na jednu zeď zavěste kontrastní plochu, v 

ideálním případě jednobarevnou, nejlépe bílou, látku. Ve vzdálenosti 4 -5m od kontrastní 

plochy umístěte stativ s rychloběţnou kamerou. Vzdálenost určete tak, aby se vám měřená 
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osoba vešla do záběru. Pro lepší zpracování se snaţte mít záběr co nejlépe vyplněn 

měřeným pohybem. Kameru umístěte do takové výše, aby osa snímání byla ve stejné výšce 

jako terč, na který bude dopadat sek mečem.  Laserovou vodováhou proměřte a zajistěte, 

aby rovina snímací patice fotoaparátu byla rovnoběţná s rovinou pozadí. V případě, ţe 

máte nízký stativ, stativ podloţte vhodným pevným podkladem, např. cihlami. Na zemi si 

pro lepší orientaci pokusné osoby označte místo pro pokusnou osobu, například 

narýsováním orientační linky rovnoběţné s pozadím. Je dobré, aby vzdálenost místa pro 

pokusnou osobu od kontrastního pozadí byla kolem 0,5 m. Co nejblíţe rovině seku 

umístěte do prostoru na stojan nebo vlasec výrazné měřidlo délky 1m. Nyní vezměte další 

osobu a poproste ji, aby vzala do ruky trubku slouţící jako terč, a jednou rukou ji zvedla do 

polohy rovnoběţné s podlahou do výše vrcholku její hlavy. Také dbejte na to, aby trubka 

byla drţena co nejdále od těla. Na závěr umístěte na značku pokusnou osobu s mečem a 

zkorigujte vzdálenost mezi terčem a pokusnou osobou. Vzdálenost terče a pokusné osoby 

ustanovte takovou, aby pokusná osoba zasahovala terč při nataţených rukách zbraní tak, 

aby délka čepele mezi hrotem zbraně a terčem byla cca 10 cm. Experimentální uspořádání 

si lze prohlédnout na obrázku Obr. 22. 

 

Obr. 22 – Experimentální uspořádání 

 

 Po sestavení aparatury proveďte měření takto: Nejprve postavte pokusnou osobu na 

vyznačené místo a ověřte rovnoběţnost roviny seku s rovinou snímání pomocí laserové 

vodováhy (odrazem od zrcadlového terčíku na čepeli zbraně v dosekové a nápřahové 

poloze). Následně opravte výšku a vzdálenost terče. Následně nechte seknout pokusnou 

osobu několik cvičných seků, kterými ověřte, zda kamera sejme celý pohyb a nebude část 

pohybu chybět. Znovu ověřte, zda v průběhu sekání nedošlo k posunutí roviny seku. 

Následně spusťte kameru a nechte záznam cca 2 s spuštěný, aby se zklidnily případné 

vibrace stativu. Udělte pokyn k provedení seku. Po zásahu kameru zastavte. Proces 
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několikrát opakujte, aby bylo moţné vybrat nejlepší záznam. Doporučená rychlost snímání 

je 600 snímků za sekundu. Po natočení jedné sekající osoby, je moţné se ve skupině 

prostřídat a natočit seky všech ostatních. 

 Po skončení filmování seku ukliďte pracoviště a stáhněte natočené video záznamy 

do počítače. Vyberte z nich ty nejlepší, a pokud je máte v jiném formátu neţ *.avi, otevřete 

je v programu WMConverter nebo v jiném programu pro převody video záznamů a 

převeďte je do formátu *.avi. Je moţné pouţít i kodek DivX pro kompresy videa. Ale je 

nutné si dát pozor, aby konverzní program nezměnil poměry stran natočeného filmu. 

Některé kodeky totiţ automaticky převedou jakékoliv rozlišení záznamu na poměr stran 

např. 16:9, coţ by vneslo do měření při vyhodnocování příliš velkou chybu. Po převedení 

video záznamu do správného formátu, otevřete záznam v programu VitualDub a sestříhejte 

jej tak, aby obsahovalo pouze měřený pohyb. Tedy sek od začátku pohybu hrotu zbraně do 

zásahu terče. Čím více necháte obrázku z filmu před začátkem pohybu a po konci pohybu, 

tím si přiděláte více práce při dalším zpracování. 

 Po sestřihu spusťte program Avistep a načtěte do něj video záznam, který chcete 

vyhodnotit. Ovládání programu je velmi intuitivní a všechny potřebné ovládací prvky 

naleznete na liště v dolní části okna. Nejprve zvolte souřadné osy. Umístit se dají 

kamkoliv, ale je vhodné umístit počátek na terč nebo na rameno pokusné osoby. Dále 

zadejte měřítko. Při zadávání měřítka po vás bude program chtít zadat dva body a 

vzdálenost mezi nimi. Označte tedy začátek a konce výrazného měřítka délky 1m v záběru 

a zadejte délku 1m. Nyní můţeme přistoupit k samotnému měření. Spusťte funkci 

trasování a snaţte se kurzorem ve tvaru záměrného kříţe kliknout na hrot meče. Po kliknutí 

se značka zakreslí a film se posune o jeden obrázek. Takto označte body na všech 

obrázcích filmu. Po skončení trasování můţete spustit výpočet hodnot. Otevřete na liště 

nahoře nabídku „Výsledky“ a vyberte moţnost „Časové změny“. Objeví se okno s grafy. 

V tuto chvíli je třeba nastavit časový interval mezi dvěma snímky, protoţe v programu je 

automaticky nastavena hodnota 24 snímků za vteřinu. Na horní liště okna s grafy otevřete 

nabídku „Výpočty“ a v ní zvolte moţnost „Časový interval mezi 2 snímky“. Zde nastavte 

manuální nastavení hodnot a pomocí malé kalkulačky v nabídce vypočítejte interval mezi 

dvěma snímky a potvrďte. V našem případě byste měli zadat hodnotu 1/600 s. Pak jiţ 

můţete najít graf velikostí rychlosti a zjistit průběh a určit maximální hodnotu velikosti 

rychlosti. Grafy se dají uloţit a exportovat do formátu *.jpg. Exportujte je a vloţte do 

svého protokolu a v závěru protokolu porovnejte své hodnoty s hodnotami ostatních a 

diskutujte výsledky. Podrobnější návod na měření s rychloběţnou kamerou a vyhodnocení 

můţete nalézt na http://kdf.mff.cuni.cz/~koupil/pocitace/videomereni_navod.php [28]. 

7.2.3 Metodické poznámky 

 Laboratorní práce je vhodné provádět v malých skupinkách, nejlépe o velikosti čtyř 

studentů.  To ale vyţaduje více rychloběţných kamer, které jsou nákladné. Řešením je mít 

aparaturu předem sestavenou a skupinky by se střídaly pouze u měření. To ovšem studenty 

ochuzuje o sestavování experimentu. Jiným řešením je zkombinovat tyto laboratorní práce 

s jinými a skupiny studentů u laboratorních prací střídat. V neposlední řadě je řešením 

zapůjčit si další rychloběţné kamery.  

http://kdf.mff.cuni.cz/~koupil/pocitace/videomereni_navod.php
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V případě, ţe experiment provádíte v uzavřené místnosti, je potřeba prostor pro 

měření nasvítit halogenovými světly o celkovém výkonu alespoň 4 kW. Halogenová 

světela je nutné pouţít proto, ţe zářivky a běţné ţárovky blikají s frekvencí 50 Hz a to 

znehodnocuje záznam. (některá políčka jsou pak příliš tmavá nebo aţ černá vlivem 

nedostatku světla)  

Pro snadnější orientaci v programu Avistep lze volně stáhnout českou lokalizaci pro 

Avistep 2.1.1 například na http://www.gml.cz/projekty/video-ve-fyzice/freeware.htm. Při 

provádění experimentu je třeba ohlídat kolmosti snímání. Osvědčilo se pouţít k tomu 

laserovou otočnou vodováhu s úhloměrem, kterou lze kolmost snadno ohlídat. Také je 

dobré při zpracování video záznamů dát pozor, aby studenti nestříhali video záznam příliš 

dlouhý, protoţe dlouhé vyhodnocování vede ke sníţené pozornosti studentů u trasování a 

tím i větší nepřesnosti. Při samotném měření je třeba ohlídat, aby sekající sekal shora dolů 

v rovině kolmé k rovině podloţky, jinak se do měření zanese geometrická chyba. 

V případě, ţe nemáte moţnost natočit vlastní video záznam, je moţné nechat studenty 

zpracovat videozáznamy z přiloţeného DVD. Na závěr je dobré nechat studenty 

shromáţdit všechna naměřená data a pokusit se najít hypotézu vhodnou k dalšímu ověření. 

Například velikost maximální velikosti rychlost v závislosti na délce paţe sekající osoby 

apod.  

7.2.4 Inspirace pro motivaci 

 Pro motivaci studentů by bylo moţné vyuţít následující experiment. Učitel opatří 

repliku nějaké chladné zbraně. Lze jí zapůjčit od známých šermířů, poprosit některého ze 

studentů, který vlastní nějakou repliku či zakoupit v trţnici za pár stokorun repliku katany. 

Na vhodném místě ve třídě postaví vysoký stolek ve výši hlavy menší dospělé osoby a na 

stolek postaví meloun či hlávku zelí. Hlávka zelí má výhodu, ţe ve třídě nenadělá tolik 

nepořádku. Meloun či hlávka zelí budou terč. Pak učitel vytáhne zbraň a beze slova 

rozsekne terč na dvě části. Do ztichlé třídy poloţí otázky typu, jaké to asi je být místo 

terče, jaké destrukční účinky sek můţe mít apod. Na závěr poloţí do třídy otázku, jestli a 

jak by se dal provést odhad ničivé síly zbraně. Debatu usměrňuje k moţnosti vysledovat 

hybnost zbraně, kdy pro velikost hybnosti je rozhodující rychlost dopadajícího tělesa. Tedy 

k směru, ţe by bylo moţné změřit velikost rychlosti zbraně těsně před dopadem, která by 

nám mohla pomoci k odhadu velikosti hybnosti. Pak navrhne laboratorní práce, kterými 

půjde velikost rychlosti změřit. Na závěr je moţné se studenty probrat na základě jejich 

analýzy dat moţné destrukční účinky a jiné moţnosti a návrhy měření destrukčních účinků 

chladných zbraní. 

 

7.3 Měření doby trvání kroku 

7.3.1 Pomůcky 

Rychloběţná kamera (Casio EXILIM), nízký stabilní stativ, ţidle, 2 světelné rampy kaţdá 

o výkonu nejméně 1kW a samostatné halogenové světlo o výkonu 0,5 kW (v případě 

provádění experimentu venku za plného slunce není nutné), bílá látka nebo jiný materiál na 

pozadí záběru, výrazné měřidlo délky 1m, vodováha jako příslušenství ke kameře, 

http://www.gml.cz/projekty/video-ve-fyzice/freeware.htm
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vodováha s laserovým zaměřením výšky, počítač s nainstalovanými programy VírtualDub 

a WMConverter. 

7.3.2 Návod k měření 

Na vhodném místě s neklouzavým povrchem sestavte měřící aparaturu. Na zeď, 

před kterou budete měřit, pověste bílou látku (nebo jiný materiál) jako kontrastní plochu. 

Ve vzdálenosti 3-4m od kontrastní plochy umístěte stativ s rychloběţnou kamerou. 

Vzdálenost záleţí na délce kroku pokusné osoby. Je nutné zajistit, aby osoby s delším 

krokem neodcházely ze záběru a ty s kratším krokem aby nebyly v záběru zbytečně malé. 

Kameru umístěte na nízký stojan co nejblíţe podlaze. Cílem je zajistit, aby se kamera 

nacházela ve stejné výšce jako kotník pokusné osoby.  Laserovou vodováhou proměřte a 

zajistěte, aby rovina snímací patice kamery byla rovnoběţná s rovinou pozadí. Na zemi ve 

vzdálenosti cca 0,5 m od pozadí označte úsečkou rovnoběţnou s pozadím místo pro 

pokusnou osobu. Ta bude slouţit pro lepší orientaci pokusné osoby a její korektní dodrţení 

směru pohybu. Ve vzdálenosti cca 6 cm od linky poloţte na zem výrazné měřidlo délky 

1m. Při měření šermířských kroků umístěte pokusnou osobu do záběru na úsečku tak, aby 

střed chodidla přední nohy a konec paty zadní nohy leţely na úsečce. v případě nebo Při 

měření rychlosti běţného kroku umístěte pokusnou osobu tak, aby úsečka procházela mezi 

chodidly stoje spatného. Při měření doby trvání šermířských kroků vloţte pokusné osobě 

do ruky zbraň. Kamera by měla zabírat nohy pokusné osoby nejméně do půli stehen. 

Nákres experimentálního uspořádání si lze prohlédnout na obrázku Obr. 23. 

 

Obr. 23 – Nákres uspořádání experimentu 

 Po sestavení měřicí aparatury experiment provádějte následovně“ Nejdříve umístěte 

pokusnou osobu na linku označující místo pro krok. Po té ověřte, zda je kamera na stativu 

v takové vzdálenosti, aby pokusná osoba nevyšla ze záběru. To lze ověřit při pokusném 

natáčení. Po té laserovou vodováhou proměřte a případně upravte rovinu snímání tak, aby 
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byla rovnoběţná s rovinou kontrastního pozadí. Dále zkontrolujte, zda je kamera umístěna 

tak, aby osa kamery procházela přední nohou pokusné osoby. Spusťte kameru a cca 1 

s počkejte na utlumení případných vibrací. Pak vydejte pokyn k co nejrychlejšímu 

provedení kroku. Po dokročení pokusné osoby po cca 1 s natáčení zastavte. Pokus 

několikrát opakujte pro lepší moţnost výběru materiálu ke zpracování. Snímejte rychlostí 

600 snímků za sekundu. 

  Po skončení filmování seku ukliďte pracoviště a stáhněte natočená videozáznamy 

do počítače. Vyberte z nich ty nejlepší, a pokud je máte v jiném formátu neţ *.avi, otevřete 

je v programu WMConverter nebo v jiném programu pro převody videozáznamů a 

převeďte je do formátu *.avi. Je moţné pouţít i kodek DivX pro kompresy videozáznamů. 

I zde je nutné si dát pozor, aby konverzní program nezměnil poměry stran natočeného 

filmu. Některé kodeky totiţ automaticky převedou jakékoliv rozlišení videozáznamu na 

poměr stran např. 16:9, coţ by zaneslo do měření při vyhodnocování příliš velkou chybu. 

Po převedení videozáíznamu do správného formátu otevřete videozáznam v programu 

VitualDub a sestříhejte jej tak, aby obsahoval pouze měřený pohyb. Tedy určete začátek 

pohybu a konec pohybu a zbytek ustřihněte.  

Začátek a konec pohybu je moţné určit dvěma způsoby. V prvním vezmete za 

začátek pohybu zvednutí první nohy z podloţky a za konec poloţení druhé nohy na 

podloţku. Tento způsob je poměrně přesný, ale jak je moţné vidět ze záběrů, pohyb začíná 

o něco dříve a o něco později také končí. Je to způsobeno dobou zatínáním svalů na 

nohách při začátku pohybu a dobou nutnou k relaxaci svalů na konci pohybu. Proto je 

moţné určit začátek a konec pohybu druhým způsobem, ve kterém odhadnete frame 

(obrázek filmu), kdy se zatnuly poprvé svaly k pohybu a řeknete, ţe to je začátek pohybu a 

naleznete frame, kdy se svaly povolí po došlapu, a řeknete, ţe to je konec pohybu. 

V prvním případě dostanete přesnější čas, který ale neodpovídá celé době pohybu od 

momentu, kdy dorazí z mozku pokyn vykonávat pohyb, do momentu kdy je moţné pohyb 

opakovat. Skutečná doba trvání pohybu je reflektována v druhém případě, ale zde zase 

narazíte na problém přesného určení zahájení a konce pohybu. Ve třídě se dohodněte, 

kterým přístupem budete měřit.  

Po sestřiţení filmu, tak aby obsahoval pouze pohyb, spočítejte v programu 

VitrualDub počet framů, které pohyb trvá. Je třeba si uvědomit, ţe program automaticky 

přidá jeden černý frame na konec filmu. Ten je třeba odpočítat. Z počtu framů jste schopni 

snadno spočítat dobu trvání pohybu, protoţe víte, ţe jeden frame trvá 1/600s. Spočtěte 

dobu trvání pro všechny naměřené pohyby a vytvořte protokol.  

 

7.3.3 Metodické poznámky 

Jako místo pro měření je nutné vybrat místo s neklouzavou rovnou podlahou, která 

je jednobarevná a můţe částečně poslouţit i jako kontrastní pozadí. Velmi se osvědčila 

tělocvična (kterou je ale třeba nasvítit halogenovými světly o celkovém výkonu alespoň 4 

kW) nebo venkovní hřiště s Taraflexem. Jako nevhodný povrch se ukázala umělá tráva, 

která klouţe a na záznamu není dobře vidět moment poloţení nohy na podloţku. 
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V případě, ţe experiment provádíte v uzavřené místnosti, je třeba prostor pro 

měření nasvítit halogenovými světly o celkovém výkonu alespoň 4 kW. Je třeba pouţít 

halogenových světel, protoţe zářivky a běţné ţárovky blikají s frekvencí 50 Hz a to 

znehodnocuje záznam. (některé snímky filmu jsou pak moc tmavé nebo aţ černé vlivem 

nedostatku světla)  

Měření je vhodné provádět ve skupinkách po třech nebo čtyřech osobách, coţ 

ovšem vyţaduje více rychloběţných kamer, nebo je moţné provádět souběţně v různých 

skupinkách různé laboratorní práce.  

Při vyhodnocování natočených videozáznamů je dobré předem rozhodnout, jakým 

způsobem se bude definovat začátek a konec pohybu. V případě, ţe zvolíte způsob, kdy za 

počátek zvolíte první zatnutí svalů a za konec relaxaci svalů, je vhodné předem na 

vybraných videích instruovat studenty, jak se bude určovat začátek a konec pohybu.  

V případě, ţe nemáte rychloběţnou kameru anebo chcete další skupinky zaměstnat 

vyhodnocováním videí, můţete vyuţít vzorová videa, která se nacházejí na přiloţeném 

DVD. 

 

7.3.4 Inspirace pro motivaci 

 Tyto laboratorní práce bych se pokusil uvést následující motivační scénkou. Na 

začátku hodiny učitel přijde do třídy oblečen jako bookmaker na koňských dostizích, bíla 

košile, oblekové kalhoty, černé návleky na předloktí a nezbytný průhledný zelený plastový 

štítek. A ihned začne lákat studenty k sázení. Předmětem sázky by byl odhad, kdo má ve 

třídě nejrychlejší krok, resp. krok který trvá nejkratší dobu. Studenti by se od bookmakera 

dozvěděli, ţe sází na své pořadí ve skupině, jak budou mít rychlý krok. Ovšem nikdo 

nesmí vsadit na poslední místo. Předmětem sázky je vypracování protokolu. Kdo uhodne 

své umístění v rámci ostatních studentů, nemusí psát protokol. Kdo bude ve svém odhadu 

naopak nejvíce vzdálen od skutečnosti, dostane za úkol zpracovat statistiku celé třídy a 

připravit prezentaci s jejími výsledky. Jako podklad lze pustit ve třídě ruch z dostihového 

závodiště, který lze stáhnout z internetu. Po seznámení studentů s pravidly sázení 

ponecháme pět minut pro zapsání sázek studentů. Sázky se zapisují na tabuli, kam se 

zapíše jméno a předpokládané umístění. Kaţdý můţe svůj odhad jednou změnit. Coţ se 

zaznačí na tabuli jinou barvou křídy. Po skončení sázek učitel nastolí problém, jak sázky 

vyřešit a dovede studenty formou návodných otázek k moţnosti změření rychloběţnou 

kamerou. Pak zadá laboratorní práce. Na závěr by nejlépe tipující neměl psát protokol 

(pokud má být protokol známkován, hodnotil bych studenta automaticky jedničkou) a 

nejhůře tipující by měl do příště přinést prezentaci se zpracovanými výsledky celé třídy. 

Na úplném konci je moţné probrat se studenty další moţnosti měření doby trvání, lepší 

definovatelnosti začátku a konce pohybu či moţnosti praktického vyuţití při sportovních 

kláních.  
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8. Závěr 

 Ve své diplomové práci jsem se snaţil vytvořit několik nových laboratorních prací 

s cílem oţivit hodiny fyziky na střední škole a ţákům představit mezioborový výzkum.  

 Jako nástroj jsem vyuţil atraktivního prostředí historického šermu, jehoţ výzkum 

stále probíhá a lze v něm s výhodou vyuţít mezioborových vazeb. Mezi prvními vznikl 

experiment, který reagoval na otázku poloţenou studentem při výuce, jak velká je rychlost 

hrotu meče. Následný návrh experimentu a provedená měření mne svými výsledky 

překvapily a proto jsem se rozhodl měření ověřit na modelu.  V programu Interactive 

Physics jsem vypracoval model seku paţe s mečem, který naměřené výsledky potvrdil. 

Kdyţ jsem o provedených experimentech diskutoval s lidmi zajímajícími se o 

problematiku šermu, téma je velice zaujalo. Z těchto rozhovorů vznikly návrhy dalších 

dvou experimentů, které se zabývaly dobou trvání šermířských kroků a bodu s výpadem. 

Na základě všech provedených experimentů vznikl cyklus přednášek, ve kterém jsem své 

předběţné závěry publikoval. Reakce publika byla velmi kladná, diskuze po přednáškách 

byla ţivá a nastolila nové otázky, které je moţné řešit mnou navrţenými experimenty. 

Dobrá zkušenost s lidmi zabývajícími se historickým šermem mne podpořila v rozhodnutí 

pokračovat v započaté práci a v blízké budoucnosti hledat odpovědi na nově poloţené 

otázky. Za všechny mohu jmenovat například měření doby kroku vzad, měření reakční 

doby, či měření destrukčních účinků seku mečem. 

Pokud to bude v mých silách, jsem připraven vyuţít výsledky své práce ve vlastní 

výuce fyziky i nabízet své zkušenosti kolegům, středoškolským učitelům fyziky. Při 

vyhodnocování experimentů se ukázalo, ţe zpomalené záběry z rychloběţné kamery také 

mohou přispět k lepší výuce šermu. Na záběrech bylo moţné dobře demonstrovat dobré a 

špatné techniky pohybu a pohybové návyky. Ve škole šermu Digladior se dále budeme 

zabývat vyuţitím této nové pomůcky k výuce. 

 Ve spolupráci s Archeologickým ústavem MU v Brně a ve spolupráci s dalšími 

učiteli a badateli v oblasti historického šermu připravujeme další měření, která mají 

napomoci archeologii šermu. Také ve spolupráci s kovářstvím Aksman plánujeme vyuţití 

měření rychloběţnou kamerou ke studiu materiálového zpracování ţeleza v raném 

novověku a rekonstrukci výrobních technik. 

 Tvorba diplomové práce mne velice nadchla, kromě toho mi poskytla příleţitost 

diskutovat problémy s velmi zajímavými lidmi a umoţnila mi nahlédnout i do 

mezioborových vědních disciplín. Proto bych se rád věnoval aplikacím provedených 

měření i v budoucnu. Také bych se rád dál věnoval popularizaci fyziky a motivaci 

středoškolské mládeţe pro studium fyziky byť i v mezioborové oblasti.  

Tvorba diplomové práce mne velice nadchla, kromě toho mi poskytla příleţitost 

diskutovat problémy s velmi zajímavými lidmi a umoţnila mi nahlédnout i do 

mezioborových vědních disciplín. Proto bych se rád věnoval aplikacím provedených 
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měření i v budoucnu. Také bych se rád dál věnoval popularizaci fyziky a motivaci 

středoškolské mládeţe pro studium fyziky byť i v mezioborové oblasti.  
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Příloha 

Grafy velikostí rychlosti a zrychlení hrotu zbraně při seku střecha 

 

Graf závislosti velikosti rychlosti na čase – experiment Axík 1 

 

 

Graf závislosti velikosti rychlosti na čase – experiment Axík 2 
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Graf závislosti velikosti rychlosti na čase – experiment Axík 3 s 

mečem 

 

 

 

 

Graf závislosti velikosti rychlosti na čase – experiment Jirka 1 
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Graf závislosti velikosti rychlosti na čase – experiment Jirka 2 

 

 

 

Graf závislosti velikosti rychlosti na čase – experiment Petr 1 
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Graf závislosti velikosti rychlosti na čase – experiment Petr 2 

 

 


