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ABSTRAKT 

Název:   Změny vybraných parametrů posturální stability a úspěšnost střelby 

moderních pětibojařů v rámci kombinované disciplíny při modelovém 

zatíţení. 

Cíl:   Cílem práce bylo analyzovat vliv zatíţení na posturální stabilitu a určit 

závislost mezi posturální stabilitou a výsledkem/úspěšností střelby. 

Metody:  Studie se zúčastnila juniorská reprezentace ČR v moderním pětiboji 

(6 juniorů a 4 juniorky). Jednalo se o kvazi experiment s časovou řadou. 

Změny vybraných parametrů posturální stability byly sledovány 

při střelbě z pistole mezi úseky běţeckého zatíţení (3 x 1 km). U střelby 

byl hodnocen výsledek střelby a kinematika pohybu pistole. Pro 

vyhodnocení dat byla pouţita analýza rozptylu. Pro vyhodnocení věcné 

významnosti jsme pouţili 
2
. 

Výsledky:   Běţecké zatíţení na ANP signifikantně ovlivňuje posturální stabilitu 

(p < 0.01, ω
2
 = 0.41), rozdíl se prokázal především mezi úseky bez 

zatíţení a po zatíţení. Úspěšnost střelby není ovlivněna běţeckým 

zatíţením na ANP a posturální stabilitou (p > 0.05, ω
2
 = 0.01). Při střelbě 

z pistole je zatěţována více levá neţ pravá dolní končetina (p < 0.01, 

ω
2
 = 0.99). Slabý stupeň korelace mezi posturální stabilitou a pohybem 

pistole (r = -0.23). Nepotvrdili jsme závislost mezi pohybem pistole 

a výsledkem střelby (p > 0.05, ω
2
 = 0.00). 

Klíčová slova: posturální stabilita, běţecké zatíţení, úspěšnost střelby, kombinovaná 

disciplína, moderní pětiboj 
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ABSTRACT 

Title:   Changes of selected parameters of postural stability under influence of 

physical workload and shooting accuracy of modern pentathletes within 

combined event. 

Objective:  Aim of study was to analyze influence of workload to postural stability 

and determine dependency between postural stability and shooting result. 

Methods:  Study was carried out on the sample of modern pentathletes (6 male, 

4 female), members of junior national team. Experimental design can be 

described as quasi experiment with time series. Changes of selected 

postural stability parameters have been observed during shooting from air 

pistol between running laps (3 x 1 km). As an output from shooting, 

pistol kinematics and shooting result have been used. We have used 

ANOVA as a main statistical tool for evaluation of data. As a measure of 

effect size we have used 
2
. 

Results:  Running workload on ANT significantly influences postural stability 

(p  < 0.01, ω
2
 = 0.41), difference has been observed mainly between 

shooting without preceding run and after first run lap. Shooting accuracy 

has not been influenced neither by running workload on ANT nor by 

postural stability (p > 0.05, ω
2
 = 0.01). During pistol shooting left leg is 

more loaded than right one (p < 0.01, ω
2
 = 0.99). We have confirmed 

week degree of correlation between postural stability and pistol sway 

(r=-0.23). Dependency between pistol sway and shooting accuracy has 

not been confirmed (p > 0.05, ω
2
 = 0.00). 

Keywords:  Postural stability, running workload, shooting accuracy, combined event, 

modern pentathlon. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ANP         anaerobní práh 

ATP               adenosintrifosfát 

BMI   body mass index 

CNS   centrální nervová soustava 

COP   centrum tlaku (Center of Pressure) 

CP                   creatinfosfát 

EMG   elektromyografie 

ME   mistroství Evropy 

MEJ   mistrovství Evropy juniorů 

MS   mistrovství světa 

MSJ   mistrovství světa juniorů 

rms   root mean square 

rms_Fx_norm  rms předozadní sloţky normovaného vektoru síly 

rms_Fx_norm_log logaritmus rms_Fx_norm 

rms_Fy_norm  rms pravo-levá sloţky normovaného vektoru síly 

rms_Fz_norm   rms vertikální sloţky normovaného vektoru síly 

rms_v    rms rychlosti pohybu pistole 

rms_v_log   logaritmus rms_v  

SF                    srdeční frekvence 

std_dev_Fz_log01 logaritmus std_dev_Fz01 

std_dev_Fz_log02 logaritmus std_dev_Fz02 

std_dev_Fz_m  směrodatná odchylka vertikální sloţky síly dělena hmotností 

std_dev_Fz_m01  směrodatná odchylka vertikální sloţky síly pro levou dolní 

končetinu dělena hmotností 
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std_dev_Fz_m02  směrodatná odchylka vertikální sloţky síly pro pravou dolní 

končetinu dělena hmotností 

std_dev_Fz01  směrodatná odchylka vertikální sloţky síly pro levou dolní 

končetinu 

std_dev_Fz02  směrodatná odchylka vertikální sloţky síly pro pravou dolní 

končetinu 

std_s   směrodatná odchylka dráhy pohybu pistole    

std_s_log   logaritmus std_s 

VO2max          maximální spotřeba kyslíku 
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1 ÚVOD 

V poslední době se ve sportu čím dál tím častěji pozornost soustřeďuje na stabilitu 

stoje. Stabilometrie se uţ nevyuţívá jen v klinické praxi nebo rehabilitaci, ale nachází 

své uplatnění i ve sportu. Zejména při posouzení vlivu různých forem tělesného zatíţení 

na parametry stability stoje. Tyto informace jsou důleţité hlavně ve sportech, kde je 

potřeba v průběhu zvýšeného fyzického zatíţení zaujímat a udrţet vysokou úroveň 

stability. Mezi tyto sporty řadíme například gymnastiku, voltiţ na koních, biatlon 

a v poslední době i moderní pětiboj. 

Střelba jako důleţitá disciplína moderního pětiboje můţe být posturální stabilitou 

do značné míry ovlivněna.  Schopnost udrţet stabilní postoj je důleţitým faktorem 

ovlivňujícím provedení střelby s moţným podílem na úspěšnosti. Jako komplexní 

tělesná funkce, která je zabezpečována nervosvalovým, vestibulárním a zrakovým 

systémem, můţe být ovlivňována řadou faktorů (např. věk, pohlaví, zdravotní 

a psychický stav, úrazy a další). Dobrou posturální stabilitu lze charakterizovat nízkou 

oscilací těţiště těla ve všech směrech. Kaţdý jedinec má pro tuto schopnost různou míru 

vrozených dispozic, které je moţné tréninkem rozvíjet a zdokonalovat. 

Funkci posturálního systému však ovlivňují i probíhající neurofyziologické změny, 

jako např. měnící se funkce vnitřních orgánů, psychické procesy atd.  

Od 1. 1. 2009 došlo ke změně pravidel moderního pětiboje. Byla zavedena 

kombinovaná disciplína, která spojuje běh a střelbu ze vzduchové pistole. Podobně jako 

je v biatlonu spojen běh na lyţích se střelbou z pušky. Z tohoto důvodu hraje 

i v moderním pětiboji nezanedbatelnou roli právě stabilní postoj. Kromě výše 

uvedených faktorů hraje roli také fakt, ţe samotná střelba je prováděna mezi úseky 

značného fyzického zatíţení, daného během. V naší práci se tedy budeme zabývat 

vztahem fyzické zatíţení vyplývající z běhu – posturální stabilita a posturální stabilita – 

střelecký výkon. 

Nám dostupná literatura se sledovanou problematikou v souvislosti s moderním 

pětibojem zabývá pouze okrajově. Vyuţití studií týkajících se biatlonistů a střelců 

specialistů je limitované specifikami jednotlivých sportů. U biatlonu spočívá podobnost 

ve střelbě při zatíţení. Rozdílem oproti biatlonu je pak délka zatíţení a její struktura 

a dále střelba z pušky na místo z pistole.  
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Závěry ze studia vlivu zatíţení na střelbu u biatlonistů jsou tedy jen omezeně 

aplikovatelné na moderní pětiboj.  U střelců specialistů hraje roli především fakt, ţe 

střelba probíhá v klidu, a ţe pistolových disciplín je několik s dalšími odlišnostmi od 

moderního pětiboje.  

Moţné poznatky, které bychom mohli získat z provedených experimentů, mají 

kromě teoretického významu i aplikační charakter. A to především kvůli vlivu volby 

strategie dávkování zatíţení mezi střeleckými poloţkami. Tento vliv můţe hrát roli 

především z hlediska různé typologie závodníků – lepší střelec / běţec. Zdroje dostupné 

z portálů s databázemi vědecké literatury Web of science, Sport discuss a Web 

of Knowledge se sledované problematiky dotýkají nedostatečně. Z dostupné literatury 

vyplývá, ţe otázka volby vhodné strategie pro kombinovanou disciplínu v moderním 

pětiboji není prozatím uspokojivě zodpovězena. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Definice základních pojmů 

Moderní pětiboj -  sportovní víceboj, který se skládá z pěti disciplín: střelby, šermu, 

jízdy na koni (parkuru), plavání a běhu. 

Kombinovaná disciplína – spojuje střelbu a běh, kdy po kaţdé střelecké poloţce běţí 

závodníci jeden kilometrový okruh (podobně jako v biatlonu).  

Postura – aktivní drţení pohybových segmentů těla proti působení zevních sil. 

Je součásti jakékoliv polohy a je základní podmínkou pohybu (Kolář, 2009). 

Véle (1997) bere posturu jako celkovou charakteristiku drţení těla ve stoji vzpřímeném. 

Suchomel a Lisický (2004) uvádějí, ţe posturální chování jedince je zcela individuální a 

stejně tak je proměnlivá i postura. 

Posturální stabilita – schopnost zajistit takové drţení těla, aby nedošlo 

k nezamýšlenému pádu (Kolář, 2009). Posturální stabilita je téţ označována, jako míra 

úsilí potřebného k dosaţení změny polohy tělesa v gravitačním poli (Véle, Čumpelík 

& Pavlů, 2001). Jiní autoři povaţují posturální stabilitu za schopnost udrţet těţiště těla 

nad opěrnou plochou (Spirduso, 1995; Winter, Prince & Archer, 1995; Chiari, Rochi 

& Cappello, 2004; Kolář, 2009).  

Rovnováhové schopnosti umoţňují udrţet tělo ve stabilní poloze. Rovnováhové 

schopnosti jsou v obecné taxonomii motorických schopností součástí obratnostně – 

koordinačních schopností (Hájek, 2001; Měkota & Novosad, 2005). Rovnováhové 

schopnosti zajišťují stabilitu drţení těla (postury). Schopnost udrţení rovnováhy 

je výsledkem činnosti sloţitého komplexního regulačního systému, který pouţívá 

informace ze tří nezávislých sensorických zdrojů. Jsou to informace zrakové, 

vestibulární a somatosenzorické (Forssberg & Nashner, 1982;  Nolan, Grigorenko 

& Thorstensson, 2005). Z definic, ale i z prací některých autorů vyplývá, ţe pojem 

udrţení rovnováhy u stojícího člověka lze chápat stejně jako  pojem posturální stabilita 

(Johnson, 2007).  

Stabilometrické metody (posturografie, stabilografie) – soubor objektivních metod 

pro měření a vyhodnocování posturální stability. Podle vyšetřujících podmínek 

je dělíme na metody statické a dynamické (Kolář, 2009). 
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Stabilizace – Stabilizací označujeme proces neustálých a reaktivních vnitřních změn 

v lidském organismu. Posturální stabilizaci chápeme jako aktivní drţení segmentů těla 

proti působení zevních sil řízené CNS (Kolář, 2009).  Posturální stabilizace působí 

nejen proti gravitační síle ale je součástí všech pohybů (Véle, 1997; Kolář, 2009).   

 

2.1 Posturální stabilita 

Rovnováha je výsledkem interakcí mezi mnoha fyziologickými a funkčními 

systémy (Dornan, Fernie & Holliday, 1978; Norre & Forrez 1983;  Era & Heikkinen 

1985; Shumway-Cook & Horak, 1986; Dietz, Quintern & Sillem, 1987; Lehmann, 

Boswell & Price, 1990). Horak (2006) popisuje posturální stabilitu jako schopnost 

udrţení rovnováhy. Rovnováhové schopnosti zajišťují stabilitu drţení těla (postury) při 

stoji i během lokomoce. Podle Jančové (2008) hodnotíme rovnováhové schopnosti jako 

schopnost udrţovat posturální stabilitu. Proto v naší práci budeme mluvit o posturální 

stabilitě. Zde bychom chtěli podotknout, ţe terminologie v této oblasti není zatím úplně 

sjednocena. 

Při udrţování stability stoje se vyuţívají principy tzv. uzavřených a otevřených 

smyček (Massion, 1994; Fitzpatrik, Burke & Gandevia, 1996).  Při tom se uplatňuje 

statická a dynamická strategie vycházející z CNS. Statickou strategii představují 

tzv. rovnováţné reakce, kterými se řídící systém snaţí udrţet stabilitu postoje a na 

základě systému uzavřené smyčky je zpětnovazebně senzoricky kontrolován. 

Dynamická strategie vyuţívá otevřené smyčky, kdy při očekávaném narušení stability 

stoje volí řídící systém tuto strategii k obnovení stability stoje např. úkrokem (Vařeka, 

2002b). 

Posturální systém zajišťuje průběţné aktivní udrţování klidové polohy a tím 

stabilitu systému v gravitačním poli (Gallahue & Ozmun, 1997; 

Véle, Čumpelík & Pavlů, 2001). Posturální systém se podílí i na řízení pohybu tím, 

ţe se snaţí udrţovat plynulý pohyb. Aktivuje se jinak při náhlé změně okolního 

prostředí, na kterou musíme reagovat bezprostředně a jinak při přípravě a anticipaci 

pohybu, na kterou reagujeme uváţeně. Hlavní úlohou posturálního systému je tedy 

zabránit změně v udrţování zaujaté polohy, ale zároveň působit i při pohybu, 

kdy zajišťuje stabilitu těla a vlastního pohybu. Stacionární pohyb je pohyb vznikající při 
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udrţování a vyvaţování zaujaté polohy. Jde o malé kolísaní okolo stabilní střední 

hodnoty velmi malou úhlovou rychlostí (cca od 0 do 10 °/sec.) (Malá, 2005).  

Na posturální stabilitě se významně podílejí tzv. anticipační mechanismy. Smysl 

anticipačního mechanismu vychází ze zajištění posturálního nastavení ještě 

před počátkem situace či jevu, který můţou stabilitu narušit. Nejčastější souvislost 

se projevuje s volním pohybem (Massion, 1994). Podle Shumway-Cook a Woolacott 

(2001) anticipace závisí na předchozí zkušenosti a lze ji zajistit motorickým učením.  

Poloha osového orgánu (Véle, 1996) je ovládaná svaly řízenými centrálním 

nervovým systémem, který disponuje řídícím systémem s tendencí udrţovat zaujatou 

polohu proti působení vlivů vnějšího prostředí, ale zároveň i s moţností změnit polohu 

podle okamţité potřeby. Nastavení různé polohy osového orgánu a jeho částí, 

její udrţování a přizpůsobování potřebám organismu nazýváme posturální funkcí. 

Posturální funkce je realizována především axiálním systémem, který pracuje 

diferencovaně i v klidu a to jak ve stavu pohovu, tak i ve stavu pohotovosti. Posturální 

funkce pohyb nejen předchází, ale i provází a zakončuje. 

Vzpřímené drţení těla zajišťuje nestabilní systém tvořený mnoţstvím segmentů 

a podílí se na něm tři hlavní části: řídící, senzorická a výkonná. Řídící funkci vykonává 

centrální nervová soustava, tedy mozek a mícha. CNS svou eferentní funkcí řídí 

svalovou aktivitu a její aferentní část přijímá informace a vyhodnocuje je. Výkonnou 

sloţkou je pohybový systém tvořený kosterním svalstvem. Senzorickou sloţku tvoří 

proprioceptory, zrak a vestibulární systém (Vařeka, 2002a).  

Na procesu řízení polohy se podílí centrální nervový systém, který zpracovává 

vstupní senzorické informace, vytvářející pohybové programy pro motoriku 

posturálního systému a zajišťující zároveň korekci motorického výstupu. Optimální 

posturální stabilita vyţaduje vzájemnou interakci jednotlivých komponent mezi sebou 

(obrázek 1) (Shumway-Cook & Woollacoott, 2001; Sasaki et al., 2002). 
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Obrázek 1: Schematické znázornění jednotlivých komponent participujících na posturální kontrole 

(Horak, 1997) 

 

2.2 Senzorické složky posturální stability 

Posturální kontrola je závislá na vzájemné integraci aferentních informací 

z proprioceptivního, vestibulárního a somatosenzorického systému (Redfern 

et al. 2001). Novotný et al. (1997) nazývají soubor uvedených smyslových orgánů 

prostorovým analyzátorem. Všechny tři sloţky pracují v komplementárním reţimu 

ve vzájemné koordinaci (Wolsley et al., 1996). Za standardizovaných podmínek člověk 

ve vzpřímeném stoji na stabilní podloţce, vyuţívá přednostně informace 

z proprioceptorů (70 %), méně pak zrakové (10 %) a vestibulární podněty (20 %). 

Za situace, kdy je podloţka labilní, vzrůstá podíl přijaté informace z vestibulárního 

ústrojí a oka na úkor proprioceptorů. Za jiných podmínek umí organismus pouţít 

aferentní informace v jiném poměru, coţ hraje důleţitou roli v udrţování stability 
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(Horak, 2006). Kaţdý ze systémů (zrakový, somatosenzorický a vestibulární) 

se uplatňuje při jiných frekvencích posturálních výchylek (Redfern et al. 2001). 

Vzájemná kooperace všech senzorických systémů je komplexní děj. 

Z těchto výsledků autoři Shumway-Cook a Woollacoott (2001) odvozují větší 

závislost na somatosenzorickém vstupu v rámci posturální kontroly v porovnání 

s ostatními senzorickými systémy. Nezastupitelný význam propriocepce při posturální 

kontrole uvádí i Simoneau et al. (1995), kde v případě poškození somatosenzorických 

informací vzroste posturální instabilita o 66 %. 

2.2.1 Somatosenzorický systém 

Králíček (2002) rozděluje somatosenzorický systém do dvou částí. Jedná se o koţní 

čití, kam řadí taktilní, nociceptivní a termoceptivní informace. Druhou skupinou 

jsou proprioceptory, které získávají informaci o vzájemné poloze. Podle Trojana (2003) 

rozlišujeme 3 kvality propriocepce : 

1. polohový smysl (statestezie) informuje o vzájemné poloze částí těla a postavení 

kloubů,  

2. pohybový smysl (kinestezie) kóduje jejich pohyby a rozsah a rychlost pohybu 

v kloubech, 

3. silový smysl umoţní odhad svalové síly a odporu během konaného pohybu. 

Jako čidla proprioceptivního systému fungují Ruffiniformní tělíska, která 

signalizují extrémní pozici v kloubu, a Pacciniformní tělíska informující o pohybu 

v kloubu. Oba typy receptorů jsou lokalizovány v kloubních pouzdrech a vazech. 

Golgiho šlachová tělíska jsou uloţena v sérii na myotendinózním rozhraní a reagují 

na pasivní protaţení. Aktivují se při napnutí šlachy a chrání sval i šlachu před 

přetíţením (Trojan, 2003). Svalová vřeténka registrují změnu délky svalu. Jsou uloţená 

v podélném směru svalu v paralelním zapojení. 

Proprioceptory  informují nervový systém o momentálním stavu pohybového 

systému organizmu, tj. o svalovém napětí, o poloze jednotlivých segmentů, o rychlosti, 

směru a rozsahu pohybu v prostoru (Borsa & Lephart, 1993).  

Propriocepce je tedy schopnost vnímat nejen aferentní vstup z periferie, který 

zprostředkovává informace týkající se polohy a pohybu kloubu, ale také působení sil 

v kloubu nebo na něj. 
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Nociceptivní informace signalizuje, ţe při dané činnosti dochází k přetíţení 

s moţností poškození zatěţované tkáně, nebo ţe ve vnitřním prostředí jsou takové 

změny, které zamýšlený výkon nemohou bez problémů realizovat (kardiální, respirační 

či metabolické poruchy). Nociceptivní aference vyvolá vznik náhradního šetřícího 

polohového i pohybového programu, který se můţe opakováním fixovat 

(Suchomel, 2006; Sims & Spina, 2009). 

Interoceptivní informace podávají zprávy o stavu a funkci vnitřních orgánů, 

které mohou mít rovněţ vliv na průběh pohybu (Mehling et al., 2009). 

2.2.2 Vestibulární aparát  

Vestibulární systém slouţí k detekci polohy a pohybu hlavy v prostoru. 

A tím k udrţování rovnováhy v závislosti na její poloze a k relativní stabilizaci obrazu 

na sítnici. Reflexně řídí kompenzační (vyrovnávací) pohyby končetin a očí k tomu 

účelu. Reguluje svalový tonus, zvláště extenzorů (Trojan, 2003). Studie vlivu 

vestibulárního aparátu na posturální stabilitu se zabývají většinou poruchou 

vestibulárního aparátu u starších osob nebo poúrazovými stavy u pacientů (Horak, 

Nashner & Diener, 1990; Simoneau et al., 1992; Séverac & Day, 1998; Peruch et al., 

1999; Bent, Mc Fadyen & Inglis, 2005).  

2.2.3 Zrak 

Zraková kontrola sehrává významnou roli při udrţování stabilního stoje 

(Massion & Woollacot, 1996), a to hlavně v případě narušení ostatních funkcí 

somatosenzorických systémů (Zemková, 2005). Omezení zrakové kontroly nebo její 

sebemenší narušení přispívá ke zhoršení stability stoje (Cresswella et al., 1996; 

Nardone et al., 1998; Perrin et al., 1998). Při testování stoje se zavřenýma očima 

se hodnoty parametrů rovnováhy aţ dvojnásobně zhorší (Bronstein, 1986; Simoneau 

et al., 1995; Derave et al., 2002). Zrak ovlivňuje posturální stabilitu prostřednictvím 

mnoha faktorů. Jedná se zejména o zrakovou ostrost, vzdálenost očí od pozorovaného 

objektu, pohyb sledovaného cíle, pohyb pozorovatele vzhledem k zrakem fixovanému 

podnětu apod. (Jahn et al., 2002). 

Králíček (2004) poukazuje na to, ţe informace ze senzorických sloţek, představují 

pouze zlomek z celkového mnoţství informací, který člověk všemi svými smysly 

přijímá. 
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Kaţdý pohyb i drţení provází vţdy multisenzorická činnost smyslů 

(proprioceptivní, optická, taktilní, interoceptivní). Při výpadu některé senzorické sloţky 

je pohyb dále moţný zintenzivněním jiné smyslové sloţky (Véle, 1997). 

 

2.3 Faktory ovlivňující posturální stabilitu 

Kolář (2009) rozděluje faktory ovlivňující stabilitu na biomechanické 

a neurofyziologické. Mezi biomechanické faktory patří velikost opěrné plochy, tělesná 

hmotnost a výška těţiště nad opěrnou bází, charakter kontaktu těla s opornou plochou 

a postavení a vlastnosti hybných segmentů (Kolář, 2009).  

Neurofyziologickými faktory jsou bezchybná multisenzorická integrace 

vestibulárních, zrakových, proprioceptivních a také koţních informací, míra excitability 

nervového systému a kvalita zpětnovazebních mechanismů regulující rovnováhu. 

K tomu Kolář (2009) dodává, ţe posturální stabilitu ovlivňují také vlivy psychické.  

Faktory neurofyziologické dělí Véle (1995) na procesy: 

a) psychické a vlivy vnitřního prostředí; posturální funkce závisí do značné míry 

na psychickém stavu individua, hlavně na jeho emočním naladění. Depresivní 

stavy mají tendenci spíše k flekčnímu drţení, naopak exaltační stavy mají 

tendenci k aktivnímu drţení s tendencí k extenzi v oblasti axiálního systému 

b) nastavující excitabilitu; tyto procesy souvisejí se stavem "připravenosti―, 

nebo se stavem "odpočinku" podle současného stavu organismu a stavu 

vnějšího prostředí 

c) spouštějící pohybové programy; procesy spouštějící pohybové programy jsou 

závislé na výchozí poloze, kterou musí organismus zaujmout podle 

předpokládaného provedení pohybu a na současném dění ve vnějším prostředí, 

které určuje výběr programu a okamţik jeho spuštění 

d) zpětnovazebné; tyto procesy udrţují, eventuelně mění průběţně posturu 

na základě údajů proprioceptivní a exteroceptivní signalizace. Toto průběţné 

řízení polohy je ve shodě s celkovým motorickým programem individua. 
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2.4   Biomechanický pohled na stabilitu vzpřímeného stoje 

Vařeka & Dvořák (1999) uvádí, ţe činnost CNS má sice rozhodující vliv pro řízení 

motoriky, ale výsledné pohyby jsou určeny biomechanickými zákonitostmi. Na lidské 

tělo se dá pohlíţet jako na systém pevných, nedeformovatelných segmentů, spojených 

navzájem klouby s různými stupni volnosti. Opěrná plocha je definována jako část 

podloţky v přímém kontaktu s tělem. Pojem opěrná báze je pak definován jako celá 

plocha ohraničená nejvzdálenějšími hranicemi opěrné plochy. Drţení těla je aktivní 

poloha více či méně stabilní. Známým faktem je, ţe existuje přímá úměra mezi 

stabilitou a velikostí plochy opěrné báze a hmotností a nepřímá úměra pro výšku těţiště 

nad opěrnou bází, vzdálenost mezi průmětem těţiště do opěrné báze a sklonem opěrné 

plochy vzhledem k horizontální rovině (Vařeka & Dvořák, 1999). 

Kaţdé těleso v klidu je v rovnováţném stavu vzhledem k opěrné ploše. Pojem 

stability je moţné pouţít i pro pohyb. Stabilní pohyb je takový, který má lineární, anebo 

úhlový charakter a při působení síly nemění směr a rychlost pohybu náhodně, ale podle 

určitého a předem stanoveného průběhu. Ve stavu rovnováhy jsou všechny síly působící 

na těleso vyrovnané. V gravitačním poli působí na těleso síla, která musí být vyrovnaná 

reakcí danou tlakem a jejím vytvořeným napětím na opěrnou bázi (Foltán, 1998). Míra 

stability člověka je chápána jako schopnost minimalizovat odchylky těţiště těla 

od rovnováţné polohy (Pollock, Durward & Rowe, 2000).  (Pai, 2003) uvádí, 

ţe rovnováha je závislá na výšce těţiště a vzdálenosti těţnice od okraje oporné plochy 

a plochy opory. S tím se setkáváme v porovnání vzpřímeného stoje se zápasnickým 

střehem, který je stabilnější díky niţšímu těţišti (Winter, Prince & Archer, 1995). 

Stabilita je schopnost soustavy či systému se ustálit v rovnováţném stavu 

při působení podnětu a po odeznění daného podnětu se vrátit do výchozího stavu. 

V rámci biomechanického pohledu na schopnost udrţování rovnováhy vzpřímeného 

stoje člověka můţeme najít různé teorie či názory na tento staticko-dynamický proces, 

např. teorii statické rovnováhy, teorii oscilační, stochastickou a teorii determinovaného 

chaosu. 

Dynamika (dynamický) se pouţívá k označení změny lineární či úhlové rychlosti 

a tedy je protichůdný k označení rovnováhy. Z pohledu sportovních trenérů 

se dynamická rovnováha definuje jako kvalita kontroly vycházející 
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z neuromuskulárního systému jedince. Daný jedinec je tedy schopný se pohybovat 

a měnit směr s ohledem na různé ţivotní situace a „nespadnout― (Malá, 2005).  

Fyzikální definice stability připouští dvě moţnosti, kde jednotlivec nebo objekt 

je buď stabilní, nebo nestabilní (Otáhal, 2001). Neexistují ţádné další termíny mezi 

těmito krajními moţnostmi. Pojem stabilní je interpretován jako součet sil a točivých 

momentů rovnající se nule, pojem nestabilní je definován protikladně. 

 

2.5   Metody a analýzy stability vzpřímeného stoje 

Metody pouţívané na vyšetření stoje člověka můţeme rozdělit do dvou skupin 

(Diabolová et al., 1998): 

o Vyšetření somatoskopické – klinické metody 

o Vyšetření somatografické – přístrojové metody 

V praxi zpravidla předcházejí klinické metody přístrojovému vyšetření. K metodám 

klinického charakteru patří klasické metody Jaroše a Lomníčka, metody diagnostiky 

svalových dysbalancí (Jandův test oslabených a zkrácených svalů), funkční testy 

Thomayer, na stabilitu pak metody zaměřené na vyšetření stoje na jedné noze 

(Flamengo), Rombergova zkouška, zkouška odolnosti proti nárazu (Foix a Thévenard), 

vyšetření stoje na dvou vahách (Vařeka & Vařeková, 1995). Z vyšetření 

somatografických, pak patří k nejznámějším amylázy videozáznamu stoje člověka ( 3D 

analýza), DTP 1, DTP 2, stabilometrické vyšetření. 

2.5.1 Posturografie 

Při posturografickém (stabilometrickém) vyšetření měříme reakční síly působící 

na tenzometrickou plošinu, resp. jejich rozklad ve třech rovinách. Počítačová 

posturografie je elektrofyziologická vyšetřovací metoda, která umoţňuje hodnotit 

motorické balanční mechanismy podílející se na udrţování posturální stability. Pomocí 

výsledků z posturografického vyšetření se dá určit podíl jednotlivých senzorických 

systémů na kontrole rovnováhy (Kolář, 2009). 

Vyšetření se provádí na tenzometrické nebo silové plošině. Mezi nejčastěji 

vyuţívané systémy patří Kistler, AMTI, Bertec a NeuroCom. Tlakové plošiny Kistler 
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se vyuţívají převáţně v biomechanickém výzkumu. Systém NeuroCom je přímo určen 

pro klinické vyuţití. 

Posturografii dělíme podle toho, v jakých podmínkám vyšetření stability probíhá 

(statické, dynamické). 

Statická posturografie – zahrnuje takové podmínky, kdy se proband 

ani tenzometrická plošina nehýbá. Většina systémů umoţňuje plnou modifikací 

vyšetření stoje. Během vyšetření můţeme selektivně testovat senzorické sloţky 

(bez zrakové kontroly, proprioceptivní informace z podloţky). 

Dynamická posturografie – zahrnuje testování, kdy se pohybuje buď proband 

po plošině, nebo se pohybuje podloţka s probandem.  

2.5.2 Faktory ovlivňující posturální stabilitu 

Výsledek stabilometrického vyšetření mohou ovlivnit různorodé faktory. Jedná se 

o vliv věku, pohlaví, tělesné hmotnosti a výšky testovaného jedince, vliv zrakové 

aference (která se testuje při tzv. Rombergově postoji), vliv vestibulárního ústrojí, 

kardiovaskulární činnosti a dýchání, vliv galvanické a sluchové stimulace, vliv farmak 

a simulované vibrace, vliv délky stání, polohy hlavy a chodidel během vyšetření. 

Síla vlivu těchto faktorů závisí na individuálních dispozicích jedince, proto se jedná 

o tzv. faktory relativní (Kapteyn et al., 1983). Podle Zemkové, Hamara a Böhmerové 

(2004) můţe být kaţdý zaznamenaný indikátor základního stabilometrického vyšetření 

ovlivněn i dalšími fyziologickými faktory (tělesná výška, tělesná hmotnost, pohlaví, 

věk, fyziologické asymetrie). Vliv psychiky a soustředění můţe významně ovlivnit 

i stabilometrické vyšetření. 

Věk - jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících schopnost udrţet dobrou 

rovnováhu je věk. To dokazují studie (Wolfson et al, 1992; McClenaghan et al., 1996; 

Okuzumi, Tanaka & Nakamura, 1996; Blaszczyk et al., 2000; Lebiedowska 

& Sysczewska, 2000; Loughlin & Redfern, 2001; Speers, Kuo & Horak, 2002). 

Colledge et al. (1994) provedli vyšetření statické posturální stability (74 muţů a ţen 

rozděleno do 4 věkových kategorii ve věku 20–40 let, 40–60 let, 60–70 let, 70 a více) 

a výsledky ukázaly, ţe výchylky těla se zvyšovaly přímo úměrně se vzrůstajícím 

věkem. Při porovnání výsledků statické a dynamické posturální stability, byly téţ 

zjištěny určité závislosti s ohledem na věk vyšetřovaných jedinců (Baloh et al., 1995). 
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 Pohlaví  –  na udrţení rovnováhy v stoji, který zkoumali Kollegger et al., (1992) 

je zřetelně výraznější u starších osob, neţ u mladších probandů. Závislost pohlaví 

se projevila především ve výchylkách předozadního směru u muţů a laterálních 

výchylek u ţen. Válová, Chalupová a Tlapáková (1996) zjistily významný rozdíl jen 

mezi určitými parametry. V některých studiích není rozdíl mezi pohlavími přesvědčivý 

(Figura et al., 1991, Colledge et al., 1994, Válová, Chalupová & Tlapáková, 1996). 

 Tělesná hmotnost a výška těla – Véle (1997) předpokládá, ţe stabilita stoje je lepší 

u lidí s vyšší hmotností a niţší výškou těla a zároveň se zlepšuje při průmětu těţiště 

do středu opěrné báze. Ve studii Lebiedowska a Syczewska (2000) nebyly nalezeny 

významné rozdíly mezi parametry stability stoje a tělesnou hmotností, tělesnou výškou 

a BMI. Chiari, Rocchi a Cappello (2002) zkoumali vliv antropometrických veličin 

a plochy chodidla na  stabilometrické parametry u dospělých osob. Většina 

stabilometrických parametrů vykázala střední aţ vysokou závislost 

na antropometrických faktorech, která se ještě zesílila ve stoji se zavřenýma očima. 

 Kardiovaskulární činnost a dýchání – Kryl (1979) sledoval ve své studii posturální 

reakce a srdeční frekvence z hlediska různých věkových kategorií a vliv respirace 

na stoj jedince, přičemţ se zaměřil na koordinaci stoje a zvyšující se výchylky těla. 

Přirozená hyperventilace zvyšuje kývání těla, především v sagitální rovině. 

 Sluchová stimulace – na změny charakteru posturografické křivky je nutno rozdělit 

na pulzní stimulace, které mají odpověď i ve vegetativní soustavě, a na stimulace, které 

nemají úlekovou nebo obrannou reakci. Při sluchové stimulaci druhé skupiny byl 

pozorován významný pokles niţších amplitudových pásem posturografického záznamu. 

Posturografické záznamy byly závislé také na hladině zvukové stimulace; vysoce 

signifikantní změny při pozorování v pásmu 65 aţ 85 dB. Došlo zde k celkovému 

poklesu výchylek od začátku do konce pokusu, s maximem poklesu na začátku 

stimulace. Mírný vzestup posturografických regulací nastal bezprostředně po pokusné 

stimulaci. Odraz veškerých amplitudových změn byl v nejmenším amplitudovém 

pásmu. Při sluchové stimulaci dochází k redukci amplitudy (Kryl, 1979). 

 Délka stání a poloha chodidel – s rozšiřující se základnou stoje se sniţuje 

amplituda výkyvů (Kryl, 1982). Stabilita je přímo úměrná velikosti plochy opěrné báze, 

hmotnosti a nepřímo úměrná výšce těţiště nad opěrnou bází (Kolář, 2009).  
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Při zúţení základny stoje poloţením chodidel za sebe se zvyšuje frekvence i délka 

záznamu. Při stoji na jedné noze jsou hodnoty frekvence i délky záznamu ještě vyšší. 

Při dlouhodobém stání Kryl (1979) zaznamenal změny jak v předozadních, tak 

v laterálních pohybech.  

2.5.3 Technické aspekty stabilometrie 

Posturální stabilita je měřena pomocí takzvaných stabilometrických desek. Jedná 

se o měřící zařízení, které měří reakční síly vytvářené postojem těla a jeho pohybem. 

Jejich hlavní aplikace je v medicíně a ve sportu.  

Nejjednodušší stabilometrická desky měří pouze vertikální sloţku síly 

v geometrickém středu desky. Vyspělejší modely měří všechny tři sloţky sil působících 

na povrch v souřadnicích (x, y, z). Dále měří silové působiště nazývané COP (centre 

of pressure) a také moment síly. 

Stabilometrické desky můţeme klasifikovat: 

o podle počtu podstav na stabilometry s  jednou a více podstavami a 

o podle typu snímačů síly a momentu na stabilometry s 

o tenzometrickými snímači, 

o piezoelektrickými snímači, 

o kapacitními snímači a  

o odporovými snímači. 

Kaţdý typ disponuje svými výhodami a nevýhodami. Typy s jednou podstavou jsou 

vhodné pro zkoumání sil působících na malé ploše. Oproti tomu pro studie pohybu jsou 

vhodnější desky s alespoň třemi podstavami. 

Stabilometrické desky můţeme dále dělit podle toho, zda měří pouze polohu COP 

a tedy nejsou schopné přímo měřit vektor působící síly. Desky měřící pouze tlak jsou 

vhodné pro získání trajektorie COP v závislosti na čase, ale nejsou schopné změřit 

horizontální a smykové sloţky působících sil. 

Naměřené hodnoty mohou být vyhodnocovány samostatně nebo v kombinaci 

s ostatními daty jako jsou například informace o kinematice končetin pro popis principů 

lokomoce.  



26 

 

Další aplikací stabilometrické desky můţe být například pouţití metody inverzní 

dynamiky, která např. pro studium skoku spočívá v získání dat o zrychlení, práci, 

výkonu, úhlu odskoku a výšce ve spojení s videozáznamem pro změření kloubních 

úhlů. 

V našem případě pouţijeme přístroj typu Kistler – Force Plate (obrázek 2)výrobce 

Kistler Holding AG, Winterthur, Switzerland. Siloměrná platforma měří vektor síly 

působící na desku. K desce se dodává měřicí elektronika a software BioWare určený 

pro biomechanické účely. Deska je mobilní a lze ji pouţívat s pomocí notebooku 

i v externích podmínkách, laboratoř není nutná. Systém se pouţívá zejména 

pro rehabilitační a výzkumné účely při zkoumání posturální stability a biomechaniky 

chůze či běhu. Lze ji pouţít i pro měření sportovního výkonu, například výskokové síly, 

síly opakovaných výskoků apod. V rehabilitaci lze objektivně hodnotit úspěšnost 

operací, například kloubních náhrad nebo jiných chirurgických zákroků. Důleţitá oblast 

pouţití je monitoring rekonvalescence pooperačních případů. Monitoring se zpravidla 

provádí před operací a po operaci. Lze tak vyhodnotit změny a dále sledovat jejich 

vývoj. 

 

 

 

Obrázek 2: Stabilometrická deska Kistler (Korec, 2009) 

 

Výstupem stabilometrického měření jsou vektory COP respektive síly 

 respektive  pro jednotlivé vzorky 

snímané stabilometrickou deskou. Kromě těchto dat nabízí software i agregované 

statistiky, které jsme nadefinovali v kapitole věnované zpracování výsledků. 
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2.6  Charakteristika moderního pětiboje 

Moderní pětiboj je sportovní víceboj, který se skládá z pěti samostatných disciplín 

(ze dvou cyklických a tří acyklických), které jsou svojí strukturou soutěţního výkonu 

zcela odlišné. Výkony v jednotlivých disciplínách jsou hodnoceny podle bodovacích 

tabulek. Závodník, který v konečném součtu získá nejvyšší počet bodů, je vítězem 

pětibojařské soutěţe. 

2.6.1 Acyklické disciplíny (střelba, šerm, jízda na koni) 

 Střelba ze vzduchové pistole. Sportovní střelba klade vysoké nároky na dodrţení 

správného pohybového stereotypu zaloţeného na velmi jemné nervosvalové 

koordinaci v psychicky náročných podmínkách. Dovednost závodníků účinně 

regulovat svůj aktuální psychický stav a schopnost navození optimální úrovně 

koncentrace jsou často základními faktory, které determinují střelecký výkon 

(Marčevová 2006).  

 Šerm kordem patří mezi kontaktní úpolové sporty. Je jedinou disciplínou moderního 

pětiboje, při níţ je výkon závodníka přímo ovlivňován výkony soupeřů a právě 

dovednost anticipace záměrů soupeře hraje v šermu velmi významnou roli. Zátěţ 

má výrazně intervalový charakter. Délka provedení nacvičených obranných 

anebo útočných akcí, při nichţ dochází k zásahu, se pohybuje v rozmezí několika 

desetin sekundy. S ohledem na nutnost opakování akcí v rámci jednotlivých soubojů 

i s ohledem na délku celého turnaje, který obsahuje většinou 30 - 40 zápasů a trvá 

několik hodin, hrají při hrazení energetické potřeby vedle anaerobně-alaktátových 

mechanismů poměrně velkou úlohu i mechanismy aerobní. Z pohybových 

dovedností klade šerm vysoké nároky na obratnost, sílu a rychlost reakce.      

 Jízda na koni. Při jízdě na koni hraje významnou úlohu nalezení určité rovnováhy 

mezi "poţadavky" závodníka a charakterem koně. Důvodem je především fakt, 

ţe koně si závodník losuje. Velký význam hrají zkušenosti, a tato skutečnost 

je jedním z důvodů, proč špičkoví pětibojaři "dozrávají" většinou později 

neţ závodníci v jiných sportovních odvětvích. Jízda na koni klade vysoké nároky 

na zvládnutí potřebných pohybových stereotypů a činnost tzv. komplexních 

analyzátorů (Kučera, 1998). 
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2.6.2 Cyklické disciplíny (plavání, běh) 

 Plavání na 200 m. Plave se volným způsobem. Délka soutěţního výkonu, která se 

pohybuje většinou v rozmezí 120 – 150 s, přímo určuje způsob energetického krytí, 

při němţ výrazně dominují anaerobně-laktátové mechanismy. S ohledem na vysoké 

po soutěţní hodnoty laktátu v krvi hraje v plavání významnou úlohu také schopnost 

nervosvalové koordinace, tzn. správné provedení plaveckých pohybů i za podmínek 

velmi výrazné acidózy. Výsledky některých studií uvádějí nejvyšší zjištěné hodnoty 

koncentrace laktátu u vrcholových plavců na úrovni téměř 25 mmol.l
-1

 

(Sawka, 1979). Nejvyšší ověřené hodnoty, změřené při tréninku nebo testech 

u moderních pětibojařů, jsou přibliţně o třetinu niţší.  Plavecké výkony v moderním 

pětiboji bývají ovlivňovány v důsledku předchozího soutěţního programu 

před soutěţním poklesem glykogenových zásob ve svalech (Kučera, 1998).  

 Běh na 3 km (3x1km). Z hlediska úhrady energetických potřeb spadá běţecká 

disciplína převáţně do zóny aerobní. Různí autoři uvádějí, ţe aerobní mechanismy 

se na energetickém krytí podílejí z více neţ 70 %. S přechodem na "handicapový" 

způsob soutěţe vzrostl význam závěrečného finiše, a tím i význam ostatních 

mechanismů energetické úhrady. Výkony střednědobé vytrvalosti jsou zajišťovány 

především aerobními energetickými procesy, z čehoţ plyne, ţe vysoká úroveň 

schopnosti dodávat kyslík a vyuţívat ho ve svalech k přeměně energie patří mezi 

limitující faktory výkonnosti. Tuto schopnost udává tzv. maximální spotřeba 

kyslíku – VO2max (udávaná v ml/min na kg tělesné hmotnosti). Důleţitý je také 

podíl vyuţití VO2max při výkonu, tj. vyuţití aerobního systému, aniţ by došlo 

k výrazným změnám vnitřního prostředí. Následně zde hraje významnou roli 

i schopnost organismu tolerovat případné velké změny vnitřního prostředí, 

tzv. anaerobní kapacita (Kučera, 1998).  

Od 1. 1. 2009 je novým oficiálním soutěţním formátem moderního pětiboje  

 Kombinovaná disciplína, která spojuje dvě disciplíny - střelbu ze vzduchové pistole 

a běh - do jedné společné části obdobně jako v biatlonu. Celková délka běţecké tratě 

je 3 km a je rozdělena do tří kilometrových úseků. Před kaţdým běţeckým úsekem 

absolvují závodníci na speciálně zkonstruované střelnici střeleckou poloţku do terče 

o průměru 59,5 mm vzdáleného 10 m. Maximální časový limit na kaţdou sérii je 

70 vteřin, během nichţ mají pětibojaři za úkol zasáhnout v co nejkratším čase 
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5x určený cíl. Počet ran není omezen, čas strávený na střelnici a běţecké trati se 

sčítá. 

 „Spojení střelby a běhu do jediné kombinované části neznamená, že program 

moderního pětiboje byl zredukován na čtyři disciplíny. Všech pět samostatných disciplín 

je v pětibojařské soutěži stále vyváženě zastoupeno, i když je program rozdělen 

jen do čtyř částí. Obdobně je tomu i v triatlonu, resp. biatlonu. Také tato odvětví jsou 

považována za multidisciplinární, přestože soutěž probíhá bez přerušení v jediné části. 

Hlavní výhodou zavedení kombinované disciplíny je zkrácení délky trvání 

pětibojařských soutěží pro závodníky i diváky a výrazné zvýšení atraktivity moderního 

pětiboje.“ (Oficiální vyjádření představitelů mezinárodní federace k úpravě soutěţního 

programu, 2008). 

2.6.3 Význam střelby v moderním pětiboji  

Le Meur et al. (2010) se zabývali problematikou vlivu střelby na celkový bodový 

zisk v moderním pětiboji a prováděli za tímto účelem experimentální měření 

na závodech světového poháru. 

Cílem jejich studie bylo posoudit význam střelby a určit jednotlivé taktiky 

vyuţívané vrcholovými moderními pětibojaři v rámci jednotlivých části kombinované 

disciplíny běh – střelba a souvislost těchto strategií s celkovým výsledkem. 

Pro 36  moderních pětibojařů (muţů) soutěţících ve světovém poháru měřili rychlost 

běhu, čas přechodu běh – střelba, čas střelby, přesnost střelby a zpoţdění na jeden 

výstřel. Probandy rozdělili rovnoměrně do tří skupin – kvantilů podle celkových 

výsledků a tyto tři skupiny mezi sebou porovnávali. Rozdíly v celkovém výsledku mezi 

horním kvantilem, prostředním kvantilem a spodním kvantilem byly převáţně spojeny 

s lepší přesností střelby (79 s ± 13 s, 68 s ± 12 s, 64 s ± 10 s je míra úspěšnosti horní, 

střední a spodní třetiny) a rychlejším čase střelby (86 s ± 16 s, 109 s ± 19 s, 117  s ± 

23 s). Nebyly pozorovány významné rozdíly v rychlosti běhu, času přechodu nebo 

zpoţdění na výstřel v rámci těchto tří skupin. Všichni závodníci běţeli významně 

rychleji prvních 200 m z kaţdého kilometrového úseku. Poslední třetina z 3 km závodu 

byla zaběhnuta významně rychleji všemi pětibojaři (p < 0.05). Hlavním zjištěním bylo, 

ţe nejlepší závodníci se odlišovali díky jejich lepší přesnosti střelby. Nejdůleţitějším 

faktorem oddělující 1. třetinu od zbytku startovního pole byl čas střelby. Celkový čas 

střelby nejlepších závodníků v průběhu kombinované disciplíny byl o 23 respektive 

31 sekund lepší neţ čas druhé a třetí třetiny. Nicméně kdyţ srovnáme závodníky po 
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stránce rychlosti střelby, neuvidíme významné rozdíly nejlepší třetiny oproti dalším 

dvěma třetinám (horní oproti prostřední respektive nejhorší třetině 4,5 s ± 0,4 s a   

5 s ± 0,7 s, p = 0,15 respektive 4,5 s ± 0,4 s a 5 s ± 0,4 s, p = 0,18). Rozdíl v celkovém 

čase střelby můţeme tedy vysvětlit vyšší celkovou přesností střelby u nejlepších 

pětibojařů v rámci kombinované disciplíny (Le Meur, et al 2010). 

Hlavním zjištěním jejich studie bylo, ţe nejlepší závodníci disponují vetší přesností 

střelby, která vede ke kratšímu času střelby, neţ průměrní a podprůměrní závodníci 

v kombinované disciplíně. Byla zjištěna významná korelace mezi umístěním 

v kombinované disciplíně disciplíně a celkovým umístěním ve světovém poháru 

(r = 0.55, p < 0.01). Je zajímavé, ţe tato korelace je vyšší neţ korelace celkového 

výsledku a výsledku plavání nebo šermu. Výsledek v jízdě na koni má největší vliv 

na celkový výsledek pravděpodobně proto, ţe bodové sráţky za chyby na parkuru mají 

většinou diskvalifikační vliv. 

Co je zajímavé, autoři nepozorovali rozdíly v časech běhu mezi třetinami 

(p > 0.05). Podobně pro průměrný čas přechodů nebyly zjištěny významné rozdíly 

(p > 0.05). Z toho se můţeme domnívat, ţe rychlost běhu a čas přechodu neodděloval 

ty nejlepší od ostatních závodníků. 

 

2.7 Faktory střelecké techniky 

Obecným základem technické přípravy je motorické učení. Motorické provedení 

daného úkolu je jediným objektivně pozorovatelným výsledkem všech předcházejících 

a současně probíhajících psychických a fyziologických procesů a působících 

biomechanických principů a zákonů (Dobrý, 1989).  

V praxi je nejdůleţitější technika provedení pohybového úkolu, která vyjadřuje 

princip účelnosti a ekonomičnosti (Marčevová, 2006).  

Technika je podmíněna kondiční připraveností, koordinační funkcí CNS, 

psychickými vlastnostmi a schopnostmi.  
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Správná střelecká technika při střelbě z pistole se týká zejména těchto základních 

pohybových dovedností:        

o postoje 

o drţení zbraně 

o dýchání 

o míření 

o spouštění 

Optimální střelecká technika pomáhá střelcům k dosaţení určité, co moţná nejvyšší 

úrovně stabilní výkonnosti a dodává jim tak jistotu dobrého výsledku v soutěţi 

(Jakubíček, 2007). 

Při vlastní střelbě probíhají jednotlivé činnosti postupně. V první fázi dochází 

k orientaci v prostoru a zamíření zbraně směrem k cíli (poloha nohou a uvolnění svalů). 

V další fázi se upřesňuje poloha zbraně ve vztahu k tělu, tj. upevňuje se drţení zbraně, 

fixuje se její poloha, je upřesňováno míření. V závěrečné fázi, kdy dochází k výstřelu, 

se zajišťuje stabilita střelce i pistole, případně jsou korigovány drobné odchylky v tomto 

sloţitém systému činností. 

2.7.1 Střelecký postoj 

Střelecký postoj je základem střelecké techniky. Nesprávný střelecký postoj, 

nebo jeho časté změny, můţe výrazným způsobem ovlivnit výsledky střelby. Včela 

(2009) upozorňuje na fakt, ţe kaţdý střelec by si měl najít svůj optimální postoj, 

který bude odvozen od jeho individuální tělesné stavby a jeho subjektivních pocitů. 

Nikde nejsou stanovena ţádná závazná pravidla, jak má střelecký postoj vypadat, 

ale musí splňovat určité funkční předpoklady. Při střelbě musí být tělo pečlivě vyváţeno 

a celá postava musí stát pevně, bez vynakládání velké svalové námahy. Po zaujetí 

postoje by střílející ruka střelce měla zcela přirozeně směřovat do prostoru střelby. 

Tento postoj, který můţeme nazývat základní, je specifický postoj střelce, 

charakteristický polohou dolních končetin, trupu, paţí a hlavy. Dolní končetiny by měly 

být rozkročeny přibliţně 40 -50 cm, tedy na šíři ramen. Pro fyzicky zdatnější a 

trénované jedince, se doporučuje rozkročení širší, coţ je sice únavnější, ale stabilnější. 

Špičky nohou směřují od sebe asi v úhlu 10 -30 stupňů tak, aby poloha chodidel 

zajišťovala pohodlný přirozený postoj.  
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Tělesná hmotnost spočívá rovnoměrně na obou chodidlech 

(Skanaker & Antal, 2008). Podle Janury (2003) z hlediska biomechaniky ve střeleckém 

postoji plní hlavní funkci dolní končetiny. V daném případě se jedná o funkci opěrných 

„sloupů―, na kterých spočívá horní část těla. Celková stabilita postoje je tedy odvislá 

od dolních končetin. Tonus ve svalech, které zajišťují střelecký postoj, se téměř neliší 

od vzpřímeného stoje.  

Míra stability postoje s pistolí je dána i zafixováním trupu. Nejpohyblivější části 

trupu jsou části v krajině kyčelní, v oblasti páteře a ramen (Brych, 1987). Přílišné 

zaklonění trupu, nebo vědomé a viditelné povolení břišních svalů má za následek 

porušení stability, které lze nejlépe dosáhnout ve vzpřímené poloze. Vzpřímená poloha 

také vytváří podmínky pro přirozené drţení hlavy.  

Postoj k terči můţe mít dvě krajní polohy – boční a čelní. Boční postoj je vlastně 

spojnice ramen, ruky a pistole a má výhodu v lepší statické práci svalů na mířící paţi. 

Čelní postoj má pro změnu lepší podmínky pro drţení hlavy a funkci zrakového 

analyzátoru, ale střílející paţe není téměř vůbec podpírána ramenním svalstvem 

a obtíţně se dosahuje i umístění mířidel a oka do jedné přímky. Vrcholoví střelci dávají 

přednost postoji, kdy jsou natočeni k terči více svým bokem, coţ má za výhodu větší 

vzdálenost očí k mířidlům (umoţňuje tak přesnější zamíření) (Brych, 2008).    

Více neţ v jiných polohách musí v základním postoji být sledovány stupně únavy 

při zdviţení paţe, protoţe únava zapříčiňuje chvění a tím i špatné zásahy. Poloha 

a pohyby levé paţe by měly co nejméně ohroţovat přesnost střelby. Střelec by na tuto 

paţi měl v podstatě zapomenout. Levá paţe (nedrţí pistoli) by měla být zcela uvolněná, 

coţ umoţňuje ramenním svalům polevit napětí (Skanaker & Antal, 2008). Střelecký 

postoj je tedy velice náročný a musí splňovat řadu poţadavků. Střelec v něm musí stát 

poměrně pevně, aby vytvořil pevnou a stabilní základnu pro pistol a zároveň se musí 

cítit pohodlně a nenutit se do nepřirozeného napínání svalů. Ostatní svaly, 

které se nepodílejí na drţení těla při střelbě, mají být uvolněné, aby se zamezilo jejich 

zbytečnému namáhání (Včela, 2009). 

Neexistuje ţádný ideální postoj, kaţdý střelec si musí najít svoji individuální 

ideální pozici, vycházející z jeho tělesné stavby, která mu poskytuje nejvyšší stabilitu 

s vynaloţením nemenšího nutného úsilí (Skanaker & Antal, 2008). 
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U procesu zaujmutí polohy ke střelbě, provádí střelec celou řadu činností, 

jimiţ zajišťuje nejsprávnější polohu všech částí těla i pistole. Tyto činnosti 

jsou zaloţeny na různých aktivních pohybech (postavení nohou, trupu, rukou a pistole). 

Při přechodu k míření se tyto pohyby zklidňují a tělo přijímá statickou polohu. Nejlepší 

střelce mají schopnost velmi rychle a důsledně zaměřit svou pozornost na nejdůleţitější 

prvky techniky střelby a plně je kontrolovat. 

U postavení střelce v jeho statickém stádiu je stabilita zajištěna tím, ţe svalové 

partie, které se nacházejí proti sobě, se proti sobě také napínají. V protilehlých 

svalových partiích dochází k izometrickým stahům, které se vzájemně vyrovnávají. 

Tento stav můţeme nazvat dynamickou rovnováhou (Skanaker & Antal, 2008). 

Ve stabilním postoji svalové napětí udrţuje polohu těţiště neustále nad opěrnými 

plochami chodidel. Větší část tělesné hmotnosti spočívá na kyčlích, kolenech 

a kotnících. Svaly, které zpevňují klouby, plní jen pasivní úlohu a udrţují rovnováhu. 

Ve správném postoji je hmotnost horní části trupu přenášena pánevní kostí přes stehenní 

a lýtkovou kost na chodidlo. Tím vzniká stabilní základna. Podmínkou ovšem je, 

aby byla chodidla rozkročena na šířku ramen a jejich podélné osy svíraly úhel mezi 

35 a 45 stupni, jak je moţno vidět z níţe uvedeného obrázku 3. Jsou-li chodidla 

vzdálena více, nepřenáší se hmotnost ve směru podélné osy stehenní kosti. Tím dochází 

k tomu, ţe je kyčelní kloub pohyblivější a stabilita je oslabena.  

Kolenní kloub ve střeleckém postoji zůstává pasivní. Kolena musí být plně 

propnutá, jakékoliv mírné pokrčení znamená oslabení stability a tím pádem zapojení 

svalů pro udrţení stoje, které způsobuje jejich únavu.   

Obrázek 3: Postavení chodidel při střeleckém postoji 
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Pro lepší udrţení stabilního střeleckého stoje se pouţívají střelecké boty, 

které pomáhají podpírat kotník ze stran. Pro účely kombinované disciplíny se pouţívají 

vloţky do běţeckých bot, které umoţňují optimální rozloţení tělesné hmotnosti na obě 

chodidla co nejrovnoměrněji. 

Další anatomické body, které ovlivňují střelecký postoj, jsou především svaly, 

které nám umoţňují záklon horní části trupu, drţení páteře ve vzpřímené poloze 

a drţení hlavy zpříma. Ústrojí rovnováhy zaznamenává i malé změny v drţení hlavy, 

které se vyrovnávají odpovídajícími změnami ve svalovém napětí. Z tohoto důvodu 

je důleţité, aby střelec při všech výstřelech drţel neustále svoji hlavu ve stejné poloze. 

Při míření, kdyţ zvedá střelec svoji pistoli, dochází k největším pohybům 

v ramenním kloubu. Loketní kloub se propne a zůstává pasivní, pouze v zápěstí 

se uskutečňují drobné změny polohy kvůli opravě zamíření a drţení pistole. 

I tyto drobné změny vedou k podstatným změnám střeleckého postoje 

(Skanaker & Antal, 2008).    

2.7.2 Míření a zdvih pistole 

Zdviţení pistole ve směru na terč musí probíhat rychle, nicméně velmi plynule 

a přesně. První část pohybu nahoru by měla proběhnout rychle. Jakmile je pistole 

zdviţena do roviny terče, dochází k malému zpomalení. K výstřelu pak dochází takřka 

za pohybu pistole nebo u druhé techniky, kde dochází ke krátkému zamíření 

a následnému výstřelu. Střelec začíná stlačovat spoušť pistole v okamţiku, kdy začne 

pistol zdvihat do úrovně svých očí. Oba pohyby probíhají současně a vzájemně 

se neruší. 

Míření je jedním ze základních kritérií úspěšného zasaţení cíle při střelbě. Zamíření 

je okamţitý stav, je to poloha pistole vůči terči v určitém okamţiku (Brych, 2008). 

Samotné míření ovlivňuje několik faktorů. Jedním z nich je typ a seřízení mířidel, 

dalším pak zrak střelce, dominantní oko, délka míření a světlo. 

2.7.3 Dýchání a spouštění 

Dýchání je velmi významný faktor ovlivňující střelbu, zejména míření 

a to negativně z hlediska ztíţení přesného zaměření (zvýšení záměrné oblasti) 

v důsledku pohybu hrudního koše a pletence ramenního. Právě ve fázi míření 

se zadrţuje dech. Doba, po kterou je dech zadrţen nemůţe být tedy příliš dlouhá 

a to jak z hlediska zatěţování oka, tak i z hlediska respirační výměny a tím zásobování 
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buněk tělesných orgánů kyslíkem. Doba,  po kterou se zadrţuje dech je tzv. apnoická 

pauza. Během této pauzy se omezí pohyb hrudního koše a tím se umoţní lepší přesnost 

zamíření. Střelec však nemůţe zadrţovat dech příliš dlouho, neboť můţe nastat stav 

tzv. kyslíkového dluhu, při němţ je spotřeba kyslíku větší neţ mnoţství dodaného 

kyslíku. Je nutno brát v úvahu také větší spotřebu kyslíku v důsledku fyzického zatíţení 

při běhu. Přerušení dýchání se děje zcela přirozeně s nádechem a trvá přibliţně  

1 – 3 sekundy. 

Spouštění je činnost, která je rozhodující pro přesnost výstřelu, kde i malá chyba 

zapříčiní zhoršení zásahu. Průběh spouštění na sebe navazuje a začíná navedením 

pistole na terč, kdy střelec jiţ poloţí ukazováček na spoušť, ale netlačí na ni. Spouštění 

při střelbě provádíme výhradně ukazováčkem, který má natolik ovladatelnou jemnou 

motoriku, ţe jím lze pohybovat bez nutnosti pohybů ostatních prstů a svalů ruky. 

Ukazováček se při spouštění dotýká spouště jen posledním článkem a to v třetině 

aţ polovině, coţ je vlastně jediný bod prstu, který se při spouštění pohybuje po přímce 

(Brych, 2008). Provedení výstřelu je při uvaţování poţadavků na jeho kvalitu, značně 

sloţité a předpokládá speciální koordinaci různorodých činností. Řízení výstřelu je 

do značné míry spojeno s charakterem kolísavých pohybů pistole při zamíření 

a spouštění. 

 

2.8 Faktory ovlivňující střelecký výkon  

Jemná a hrubá motorika související se střeleckým výkonem je determinována 

individuálními předpoklady sportovce, kterými vedle pohybových dovedností 

a zkušeností jsou pohybové schopnosti. Pohybové (kondiční) schopnosti dělíme: 

 rychlostní schopnosti (rychlost pohybu i reakce),  

 silové schopnosti (statické i dynamické), 

 vytrvalostní schopnosti,  

 koordinační (obratnostní) schopnosti: kinesteticko – diferenciační (vnímání vjemů 

ve svalu při pohybu a na tomto základě regulace pohybu), prostorově – orientační 

(určení polohy, jejich změn a pohybu těla v prostoru), rovnováţná (udrţení 

a znovunabytí rovnováhy), rytmická (vnímání a udrţení rytmu), reakční (smysluplná 
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a rychlá reakce na aktuální stav a jeho změnu), schopnost sdruţování (koordinace 

více pohybů navzájem), schopnost přestavby (rychlé a přesné změny pohybu). 

Na koordinační schopnosti ve sportovní střelbě poukazují Kryl (1979), Petrovič 

(1988), Provazník (1989), Brych (1983), Itkis (1986), Pecník a Kasa (2002), 

Skanaker a Antal (2008). Při střelbě můţeme pozorovat koordinovanou změnu 

statického a dynamického zatěţování svalů. Jsou kladeny vysoké poţadavky na 

nervosvalovou soustavu, jemnou koordinaci a střeleckou zručnost. Význam těchto 

faktorů spočívá v zachování stability zbraně a ovládání emocí za různých vnějších 

podmínek. 

Jemná koordinace pohybů těla i zbraně při míření, která je nezbytné pro dostatečně 

dlouhé znehybnění v okamţiku výstřelu, je jednou z nejdůleţitějších specifických 

schopností střelce (Včela, 2009). 

Biatlon patří k hlavním oblastem, kde byl zkoumán vliv zatíţení na střelecký 

výkon, klíčovým problémem je zde provádění střelby v podmínkách zatíţení běhu na 

lyţích. Běţecké zatíţení navíc narušuje soustředění a přesnost provedení 

(Levora, 1985). Podle Vojtíška (1984) a Paugschová (2000) je důleţitým předpokladem 

úspěchu při biatlonu, tedy v proměnlivých vnějších podmínkách a po tělesném zatíţení, 

zajištění potřebné stability soustavy střelec – zbraň a to jen s nutně nezbytným napětím 

svalového aparátu. 

Dalším důleţitým faktorem je zajištění optimálních podmínek pro práci 

vestibulárního aparátu, činnost zaměřujícího oka a pro činnost dýchacího a oběhového 

systému. Brych (2008) poukázal na míření, dýchání a spouštění jako základní faktory 

ovlivňující průběh střelby před výstřelem. 

Významnou závislost přesnosti střelby na střeleckém rytmu (čím delší čas  

střelby – tím horší výsledky) prokázal Petrovič (2004). Také Hošek (1979), Mundil 

(1984) uvádějí, ţe pokud není střelba ukončena v optimálním čase, zvyšuje se 

pravděpodobnost nepřesnosti výstřelu.   

Fořt (1979, 1983) Kryl (1979) poukazují na přinejmenším rovnocenný vliv dechové 

frekvence na střelbu v porovnání se srdeční frekvencí (SF). Jedná se o další důleţitou 

podmínku úspěšné střelby – schopnost synchronizace střelby s dýcháním a SF. Hošek 

tvrdí (1979), ţe pod vědomou kontrolu závodníka se musí dostat nejen vedlejší činnosti, 

jako je práce se zbraní, ale i dýchání, které se přizpůsobuje rytmu střelby. 
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Studiu diagnostiky a vyuţitím zrakových informací ve střelbě se věnovali i další 

autoři. Ondráček (1999), Pecník a Kasa (2002) a Petrovič (2005) uvádějí, ţe roli hraje 

psychický tlak, ke kterému při střelbě dochází, vyplývající z obav o výsledek střelby. 

Dalším vlivem je okolní prostředí (hluk na střelnici, diváci, trenér, media atd.). 

Ze studie Kubaščíka a Paugschové (2003) vyplývá další příčina chybovosti střelce, 

kterou je časový stres nutící ho k co nejrychlejší střelbě a povětrnostní podmínky 

(slunce, vítr, mráz, …). Dalším poznatkem je ovlivnění chybovosti stupněm 

připravenosti sportovce, stabilitou střelecké polohy a rytmem střelby. Určitý dopad má 

fyzické zatíţení a řada psychologických faktorů.  

 

2.9 Posturální stabilita a střelecký výkon 

Střelecký výkon je výrazně limitován také specifickým faktorem koordinačních 

schopností – posturální stabilitou (Chin Su, Lan Wu & Don Lee, 2000).  Stabilita 

u střelců vyţaduje vysokou úroveň činnosti posturálního svalstva a propriocepce 

dolních končetin zabezpečovanou nervosvalovým, vestibulárním a zrakovým systémem 

(Nováková, 1995). Dále autorka uvádí u špičkových střelců typickou malou oscilaci těla 

a nízkou rychlost vyrovnávání výchylek (zhruba 4 mm/s). Posturální stabilitu je nutno 

chápat jako schopnost střelce přesně regulovat své pohyby, řídit je, snaţit se zmírnit 

výkyvy těla na minimum v momentu výstřelu (Humplík, 1984). 

Při střelbě vstoje se u vynikajících sportovců tyto pohyby zmírňují před výstřelem 

aţ do úplného zastavení na dobu 3 – 4 sekund. Statická koordinace se v závislosti 

na trénovanosti velmi zdokonaluje. Bylo prokázáno, ţe při výrazném zhoršení stability 

stoje byli střelci méně úspěšní (Era et al., 1996; Ball, Best & Wrigley, 2003a). Dalším 

předpokladem pro úspěšnou střelbu je minimální pohyb hlavně v průběhu míření 

před výstřelem (Mason, Cowan & Gonezol, 1990; Zatsiorsky & Aktov, 1990; 

Konttinen, Lyytinena & Viitsalo, 1998; Ball, Best & Wrigley, 2003b; 

Mononen et al., 2006). 

Ball, Best & Wrigley (2003a) a Mononen et al., 2006) zkoumali vliv posturální 

stability na výsledek střelby a prokázali, ţe nestabilita postoje přispívá ke sníţené 

úspěšnosti střelby. Oproti tomu Arutyunyan, Grufunel a Mirskii (1969) ukázali, 

ţe stabilita zbraně nesouvisí pouze se stabilitou těla, ale můţe záviset na mnoţství 

vzájemných přesunů kinematických vazeb paţe. Navíc Era et al. (1996) pozorovali 
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rozdíly v parametrech posturální stability, ale pouze u střelců začátečníků.  

U vrcholových střelců se ukázalo, ţe sníţená posturální stabilita postoje není hlavní 

příčinou neúspěšné střelby. 

Morrison & Newell (1996) zmiňují, ţe neúspěšné zásahy jsou obvykle výsledkem 

drobných změn pozice, které ale mohou být kompenzovány paţí. 

Stále více se ukazuje, ţe přesné řízení „chvění― paţe souvisí s pozorností a emoční 

kontrolou Hwang & Wu (2006). 

Výsledky dosavadních studií uvádějí rozpor po stránce vlivu posturální stability 

na výsledek střelby. Mason, Cowan & Gonezol (1990) ukázali významný vztah mezi 

posturální stabilitou výsledkem střelby (n = 16 vrcholových střelců). Podobného 

výsledku dosáhli i Iskra, Gajewski & Wit (1988), ukázali, ţe stabilizace 

je nejdůleţitějším faktorem při střelbě z pistole (n = 17 střelů od začátečníků 

po vrcholové sportovce).  

Oproti tomu Aalto et al., (1990) prokázali, ţe rozsah kyvu těla střelců z pistole 

v porovnání se střelci puškaři, není tak důleţitý pro střelce z pistole jako pro střelce 

z pušky (n=2 střelců z pistole, n=8  puškařů). 

Také výzkumy zabývající se pohybem hlavně ve vztahu k výsledku střelby 

prokázaly pouze slabou závislost (r = 0,2) (Mason, Cowan & Gonezol, 1990). 

Era et al., (1996) testovali 20 nejlepších a 20 nejhorších výstřelů z celkového počtu 

200 výstřelů a porovnávali posturální stabilitu mezi dvěma vrcholovými střelci. 

Neprokázal se statisticky významný rozdíl mezi posturální stabilitou pro nejlepší 

a nejhorší výstřel. 

Sportovci často vyuţívají aktivního typu přípravy. Například vyuţívají metody 

podřízení pohybů zbraně dýchacím pohybům hrudního koše a postupným omezováním 

těchto pohybů aţ do jejich relativního zastavení. V souvislosti s tím je moţno pozorovat 

i určité zastavení zbraně v okamţiku výstřelu. Podobná technika přípravy k výstřelu 

byla také zaregistrována při záznamu dýchacích pohybů u střelců nejvyšší výkonnosti 

(Provazník, 1984).  

U celé řady střelců se ukazuje na pasivní formu přípravy, tj. očekávání vhodného 

momentu, kdy pohyb zbraně ustane. Při vyuţití obou forem přípravy se uplatní 

jak vědomé, tak samovolné pohyby. Lze proto tento způsob pokládat za nejúčelnější. 
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Z toho vyplývá, ţe i metodika rozvoje senzomotorických vlastností by se měla ubírat 

tímto směrem (Skanaker & Antal, 2008). Při aktivní formě přípravy k výstřelu se míra 

i intenzita samovolných pohybů sniţuje. Důleţité je tedy načasování spouštění, 

které můţe ovlivnit výsledek střelby (Zatsiorski & Aktov, 1990; Viitasalo et al., 1999; 

Konttinen, Landers & Lyytinen, 2000) a rozptyl ran. Nehybnost těla i zbraně při střelbě 

vstoje je ukazatel koordinované práce všech částí pohybového aparátu sportovce. 

Stabilita těla i zbraně závisí ve značné míře na povaze připravovaných činností, 

obzvláště při míření. Jsou-li pohyby neovládané a nekoordinované, dochází k častým 

a značným výkyvům zbraně. Jsou-li pohyby plynulé, úměrné a cílevědomé, 

vedou ke znehybnění zbraně. Proto musí být metodika vypracování nehybného postoje 

střelce zaloţena na výcviku aktivního ovládání pohybů střelce, včetně mikropohybů 

zbraně při míření, podle principu „od cílevědomého zpomaleného pohybu – k ustrnutí―. 

Schopnost jemně koordinovat pohyby těla i zbraně při míření, která zajišťuje dostatečně 

dlouhé znehybnění v okamţiku výstřelu, je jednou z nejdůleţitějších specifických 

schopností sportovního střelce (Ţemlička, 2007). 

Mason, Cowan a Gonezol (1990) a Ball, Best a Wrigley (2003b) popisují, ţe paţe 

která drţí zbraň, se pohybuje nezávisle na pohybech těla. Mononen et al. (2006) studie 

ukázala, ţe dobrá posturální stabilita a minimální pohyb zbraně jsou základní faktory 

úspěšné střelby u puškařů. 

Posturální stabilitu střelců biatlonistů na dynamometrické plošině zkoumali 

Kryl (1979), Martiník (1985), Larue et al. (1989) a Ondráček (1995). Zkoumali 

posturální stabilitu při střelbě ve stoje elektromyografickým (EMG) sledováním aktivity 

podstatných svalových skupin (lýtkový, hýţďový, deltový sval), ale nezjistili ţádný 

obecně platný vzorec. Martiník et al. (1985) pouţili statokinezimetrii (změny polohy 

těţiště) a stabilografii (změny v osách) a prokázali vlivy hmotnosti, výšky, věku, 

trénovanosti, hluku a zrakové aference. Komeštík a Martiník (2000) se zabývali 

procesem diagnostiky rovnováhových schopností člověka. Pro analýzu stability 

doporučuje Kundis (2004) optimální časový interval na max. 2 sekundách 

před výstřelem (zjištěno u světové špičky při střelbě ze vzduchové pušky) ve shodě 

se schopností stabilizace těla špičkových střelců v poslední vteřině před výstřelem, 

jak uvádí Era et al. (1996). 

Era et al. (1996) se zaobírali kontrolou posturální stability, která předcházela 

výstřelu (tedy během zamíření na terč opakující se kaţdých 7,5 s) u reprezentantů 
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střelců z pistole. Následně pak porovnávali naměřené výsledky s výsledky průměrných 

střelců a amatérů. Vrcholoví střelci muţi dokázali výrazně lépe stabilizovat svůj stoj 

v porovnání s ţenami stejné vrcholové úrovně a muţi průměrné střelecké výkonnosti. 

Ti zase vykazovali lepší výsledky neţ amatéři. Všichni zúčastnění střelci byli schopní 

stabilizovat svůj stoj mnohem lépe právě během posledních sekund před výstřelem.  

Při porovnání 20 nejlepších a 20 nejhorších střelců byly výrazné rozdíly v naměřených 

parametrech pozorované jen u výkonnostně horších střelců, jejichţ těţiště vykazovalo 

výraznější pohyb u méně úspěšných pokusů. 

Cílem další studie bylo sledování vlivu teploty a polohy těla na jeho stabilitu 

u vrcholových střelců patřících do reprezentačního výběru Finska (n=10) v porovnání 

s kontrolní skupinou 27 dobrovolníků z armády, kteří se věnují střelbě 

(Pyykkő, Jantti & Aalto, 1990).  Během měření byli sportovci úplně oblečení, 

ve vyšetřovací pozici s patami u sebe a mediálními hranami chodidel svírající úhel 30°, 

s uzamknutými koleními klouby a s horními končetinami překříţenými před tělem. 

Posturální stabilita byla změřená kaţdých 30 minut během soutěţe, měření vţdy trvalo 

3 minuty. První minuta a půl byla měřená s otevřenýma očima, druhá pak se zavřenýma.  

Zároveň se měřilo bez oblečení a bot před a po výkonu. V rámci testování jednotlivých 

střeleckých poloh nebyly zaznamenány významné rozdíly naměřených hodnot. 

Závěr studie poukazuje na viditelné sníţení oscilace u střelců z pušky, coţ autoři 

vysvětlují jako důsledek dobré posturální stability. Zároveň oblečení z koţeného 

materiálu a vysoké boty zlepšovaly posturální stabilitu. Méně překvapující byly 

výsledky střelců z pistole, u nichţ je trénink zaměřený na stabilitu paţí a celého těla. 

Tito střelci nevyuţívají výhody podporového oblečení. Měření rychlosti vychylování 

v průběhu soutěţe neodráţelo jen účinek oblečení, ale i efekt soustředění se na výkon. 

Intenzivní koncentrace v průběhu soutěţe můţe vysvětlovat z 5-10 % sníţení výchylek 

těla, které nastalo ke konci měření.  

Zhodnocení vlivu senzorických podnětů, které mohou vést ke zlepšení stavu 

rovnováhy u střelců, přikládat ke většímu podílu vestibulárních a proprioceptivních 

podnětů (výrazné zvýšení Rombergova kvocientu Aalto et al. (1990)) jak podnětu 

zrakovému (zamíření na terč). Ze zjištěných skutečností vyplývá, ţe nejlepší stabilita 

střelce i zbraně je v okamţiku před výstřelem resp. v době výstřelu. 
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2.10 Vliv zatížení na střelecký výkon 

Fyzické zatíţení vzhledem ke svému obsahu, intenzitě a objemu má rozdílný vliv 

na receptory zrakového analyzátoru. Malé fyzické zatíţení zvyšuje citlivost 

do optimálního stavu a naopak příliš velké zatíţení citlivost zhoršuje (Soldatova 

& Izotova,1978; Kašper, 1988). Autoři dále uvádějí, ţe čím je větší trénovanost 

sportovců, tím menší je dynamika změn prahu citlivosti, a čím je citlivost zrakového 

analyzátoru vyšší, tím vyšší je i kvalita střelby.  

Podle Paugschové (1999) a Ondráčka (1999) střelba vyţaduje maximální 

koncentraci, jemnou senzomotorickou koordinaci v krátkém časovém úseku a zvláště 

po běhu také vysokou soustředěnost a psychickou vyrovnanost. Itkis (1986) zdůvodňuje 

nepřesné zásahy blokací jemné svalové koordinace emocionálním napětím, únavou 

anebo krátkým odpoutáním se od hlavní činnosti. 

Přesnost střelby ve stoje bude tedy významně ovlivněna běţeckou částí, ve smyslu 

moţného sníţení posturální stability po zatíţení. Na negativní vliv fyzického zatíţení 

na stabilitu stoje poukazuje několik literárních zdrojů (Hoffman et al., 1992; 

Tarantola et al., 1997; Groslambert et al., 1998; Nardone et al., 1998;  

Derave et al., 2002; Čech et al., 2010). Někteří autoři prokazují zhoršení výkonu 

po zatíţení, jiní poukazují jenom na nevýznamný rozdíl v indikátorech posturální 

stability po zatíţení ve srovnání s posturální stabilitou v klidu. Kondysková et al. (2003) 

vyvracejí zhoršení posturální stability po fyzickém zatíţení. Sledovali  posturální 

stabilitu a somatosenzorické vjemy u skupiny 11 reprezentantů ČR v letním biatlonu 

(6 ţen 18 – 21 let, 5 muţů 18 – 29 let). Při střelbě vstoje v klidu nenalezli obecně 

platnou závislost mezi velikostí předcházející zátěţe a úrovní posturální stability, 

zrakovou kontrolou a standardní polohou dolních končetin.  Naopak potvrdili vysokou 

stabilitu a individuálně optimální střeleckou polohu. 

Stejně velkou roli bude mít tak při základním stabilometrickém vyšetření, 

tak i při samotné střelbě po zátíţení, trénovanost sledovaných probandů vykazujících 

lepší úroveň stability ve srovnání s běţnou populací. Přitom při zohlednění trénovanosti 

je vţdy třeba vycházet z poţadavku pro výkon v konkrétním sportu, je potřeba provádět 

střelecké poloţky v co moţná nejkratším čase při nejvyšší moţné intenzitě zatíţení 

bez sníţení úspěšnosti střelby (Higginson, Heil &  Conant, 2002).  
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Zvýšené hodnoty se odvíjí od stupně zátěţe a stereotypu střeleckého postoje 

(Hoffman et al., 1992, Groslambert et al., 1998; Čech et al., 2010), protoţe samotná 

střelba se odehrává ještě za zvýšené srdeční frekvence, zvýšené ventilace a zvýšené 

stimulace CNS (Groslambert et al., 1998; Klusiewicz, 2000). Fenici et al. (1999) 

předpokládají, ţe zvýšení SF a krevního tlaku můţe negativně ovlivnit střelecký výkon. 

Derave et al. (2002) ve své studii zkoumali vliv fyzického zatíţení na posturální 

stabilitu. Měřili průměrnou rychlost COP 30 s v širokém stoj s otevřenýma a zavřenýma 

očima, před a bezprostředně po běţeckém zatíţení na běţeckém ergometru. Výsledky 

po zatíţení se zhoršily o 9-19% v testu s otevřenýma očima. Se zavřenýma očima 

nebyly rozdíly významné. Autoři došli k závěru, ţe běh má tendenci narušovat 

posturální stabilitu kvůli nadměrným otřesům hlavy.  

Vrátíme-li se ke studii (Le Meur et al, 2010), na kterou jsme se odkazovali v bodu 

zabývajícím se významem střelby v moderním pětiboji, uvidíme, ţe rozdíly v přesnosti 

střelby byly patrné na první poloţce (p < 0.05), které předchází běh na vzdálenost pouze 

20 m. Z toho usuzujeme, ţe lepší střelecký výkon nejlepší třetiny se zdá být více dán 

obecně lepším střeleckým standardem, neţ lepší schopností překonat moţné negativní 

vlivy způsobené zatíţením – během. Významný rozdíl zaznamenaný během 1. poloţky 

nebyl pozorován v dalších poloţkách (p > 0.05). Tyto výsledky posilují závěr o tom, 

ţe únava způsobená zatíţením (běh) nehraje, z hlediska výsledku střelby, roli, protoţe 

ani jedna ze skupin nesníţila výkon střelby nebo prodlevu při výstřelu během 

posledních dvou poloţek v porovnání s první (p > 0.05). Prostřední a nejhorší třetina 

pětibojařů neukázala v kombinované disciplíně významný rozdíl mezi během a střelbou, 

nicméně byl zde významný rozdíl v celkovém času kombinované disciplíny 

pro prostřední a nejlepší třetinu (p < 0.05). 

Toto zjištění ukazuje, ţe hlavní faktor předurčující úspěch v kombinované 

disciplíně se můţe lišit podle celkové úrovně výkonnosti a můţe mít jasné dopady 

na metody tréninku, nicméně toto by mělo být potvrzeno dalším zkoumáním. 

Výše zmíněná studie poskytla popis strategie dávkování tempa vrcholových 

moderních pětibojařů v rámci kombinované disciplíny. Z jejich dat můţeme pozorovat, 

ţe všichni závodníci pouţili strategii negativního dávkování tempa  

(Abbiss & Laursen, 2008). Dalším zajímavým faktem je, ţe všichni závodníci bez 

výjimky běţeli poslední kilometr rychleji neţ ty předcházející. Tato taktika se můţe 
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vázat k představě, ţe sníţení rychlosti běhu při úsecích předcházejících střelbě můţe 

vést k lepší přesnosti střelby, a to sníţením negativního vlivu únavy spojenou se 

zatíţením – intenzitou běhu. Na podporu tohoto tvrzení Hoffman et al. (1992) ukázali, 

ţe intenzita výkonu ovlivňuje přesnost střelby ve stoji u vrcholových biatlonistů 

změnou stability stoje. Tato strategie spontánně přijatá pětibojaři můţe vysvětlovat 

nepřítomnost významného rozdílu přesnosti střelby v rámci tří poloţek u sledovaných 

skupin. Navíc nepozorovali rozdíl v rychlosti běhu mezi dvěma úseky běhu při vstupu 

na střelnici. Naproti tomu Hoffman a Street (1992) ukázali, ţe biatlonisté sníţili 

rychlost běhu během příjezdu na střelnici za účelem sníţení SF a rychlosti dýchání. Na 

rozdíl od biatlonistů pětibojaři nesniţovali při příchodu na střelnici rychlost běhu. 

Výsledky ukazují, ţe pětibojaři zvýšili rychlost běhu při posledním kilometru. Toto 

poslední zvýšení rychlosti běhu vede k úsudku, ţe strategie dávkování tempa byla 

měněna průběţně, zřejmě jako odpověď na měnící se aferentní signály, ale i jako pokus 

sniţovat negativní vliv únavy na střelbu. 

Vztah mezi strategií dávkování tempa běhu a výsledkem střelby v kombinované 

disciplíně by měl být blíţe prozkoumán v dalších studiích. Jde o to určit optimální bod 

rovnováhy mezi tempem (úrovní únavy) a výsledkem střelby při třech úsecích běhu. 

Současné výsledky také ukázaly, ţe pětibojaři systematicky přijímali rychlý start běhu 

bez ohledu na to, ţe počátek okruhu obsahoval více změn směru v porovnání s dalšími 

úseky trati. Předchozí studie ukázaly podobnou strategii dávkování tempa u krátkého 

triatlonu (Vleck, Bűrg & Bentley, 2006; Vleck et al., 2008; Le Meur et al., 2010). 

Přínos pozitivní strategie dávkování tempa rozšířený mezi vrcholovými triatlonisty 

zůstává nejasný a byl zkoumán několika autory; (Miillet & Vleck, 2000; Vleck, 

Bűrgy & Bentley, 2006; Vleck et al., 2008; Le Meur et al., 2010). 

Z těchto studií vyplývá, ţe při stabilních vnějších podmínkách je rychlý start 

nevýhodný při déle trvajících (>2 min.) pohybových aktivitách jako je běh 

(Billat et al., 2001), plavání (Thomson et al., 2003) a cyklistika (Wilberg & Pratt, 1988). 

Hausswirth et al. (2010) ukázali, ţe vrcholoví triatlonisté zvyšovali běţecký výkon 

v krátkém triatlonu sníţením jejich zvoleného tempa, které adoptovali v průběhu 

prvního kilometru.  

Z našeho pohledu rychlý start systematicky pozorovaný v pětibojařských závodech 

byl vztaţen k zotavení kardiovaskulárního systému při střelbě. Hoffman et al. (1992) 

ukázali, ţe tepová frekvence u biatlonistů poklesla o 17% (tj. 28 tepů za min.) 
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Tedy jako výsledek sníţení tepového a dechového napětí během střelby pětibojaři 

v úvodu běhu přecenili tempo, které by byli schopni udrţet po celý běh. Potřeba sníţení 

rychlosti běhu zhruba po 300 m mohla být zesílena početnými změnami směrů 

po výběhu ze střelnice. Nesníţení rychlosti by mohlo vést k vyšším svalovým 

a fyziologickým nárokům na tuto první sekci. Zpomalení, které zaznamenali zhruba 

po 300 m v kaţdém kole, můţeme také přisuzovat zamýšlenému sníţení negativního 

vlivu běhu na následný střelecký výkon. Tato hypotéza byla posílena nepřítomností 

významného rozdílu přesnosti střelby ve všech třech poloţkách a významnému zvýšení 

rychlosti v posledním kole.  

K zodpovězení otázek nepřímo poloţených ve výše zmíněné studii, tedy např. zda 

by pětibojaři mohli těţit z rovnoměrnějšího tempa běhu, by mohl přispět i námi 

prováděný výzkum. 

 

2.11 Vliv zatížení na posturální stabilitu 

Narušení rovnováhy po zatíţení můţe negativně ovlivnit výkon v některých 

sportech.  Na to poukazuje studie (Seljunin & Fomin, 1988), kde u biatlonistů se sniţuje 

úspěšnost střelby na poslední střelecké poloţce a první výstřel v poloţce bezprostředně 

po zatíţení. Délka narušení posturální stability je závislá na typu zatíţení 

(Nardone et al., 1998; Derave et al., 2002), většina autorů negativní vliv zatíţení 

na posturální stabilitu stoje přisuzuje zejména svalové únavě, a to zejména z hlediska 

vyčerpání energetických rezerv CP a ATP Baker et al. (1993).  

Při dlouhotrvajícím zatíţení dochází k dehydrataci, přehřátí organismu a narušení 

kardiorespiračního systému, coţ vede k narušení posturální stability u cyklistů 

(Barr et al., 1990; Derave et al., 1998) a biatlonistů (Era et al., 1996). Při zadrţení dechu 

při nádechu dochází k menším změnám posturální stability, neţ při zadrţení dechu 

po výdechu (Jeong, 1991).  Hyperventilace můţe přispívat k narušení posturální 

stability i při menším stupni zatíţení (Tarantola et al., 1997). 

Nardone et al. (1997) ve své studii zjistili vztah mezi spotřebou kyslíku a parametry 

posturální stability při zatíţení nad úrovní ANP. Experimentální práce 

 Seliga et al. (1991) však nepotvrdila závislost mezi SF a pohybem COP po zatíţení. 

Zemková (2005) uvádí, ţe na zhoršení posturální stability se vedle hyperventilace a 

únavy mohou podílet i jiné faktory. 
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Při běţeckém zatíţení dochází k otřesům hlavy, a tím narušení posturální stability 

(Derave et al., 2002; Charles et al., 2003; Schieppati, Nardone & Schmid, 2003), 

na rozdíl od cyklistů (Lepers et al., 1997). S otřesy hlavy při běhu souvisí i zhoršení 

zrakové kontroly, která se podílí na stabilitě stoje (Hagbarth & Macefield, 1995; 

Peterka & Benolken, 1995). 

 

2.12 Shrnutí teoretické části 

Význam střelby v moderním pětiboji v rámci kombinované disciplíny není zatím 

důkladně probádán. V několika málo studiích, které jsou k dispozici, je střelbě 

přisuzován velký význam především po přechodu na kombinovanou disciplínu, 

která je jednou z hlavních determinant celkového výsledku závodu. 

Autoři se shodují, ţe hlavními faktory ovlivňujícími střelecký výkon jsou technika, 

psychika závodníka a vnější podmínky. Po stránce techniky střelby kladou autoři 

největší důraz na stabilitu střeleckého postoje, dýchání a rytmus prováděných 

střeleckých úkonů (míření, zdvih pistole, nabíjení a spouštění).  

Se stabilitou střeleckého postoje přímo souvisí posturální stabilita. Zde bychom rádi 

poznamenali, ţe posturální stabilitu v naší práci uvaţujeme z biomechanického pohledu. 

Co se vztahu posturální stability a střeleckého výkonu týče, většina autorů se shoduje 

na tom, ţe stabilní postoj je předpokladem úspěšné střelby. Závěry výzkumů v této 

oblasti jsou ovšem nejednoznačné, důvodem jsou nehomogenní vzorky (střelba z pušky 

– pistole, soubor obsahující jak vrcholové sportovce, tak amatéry). Vliv zatíţení 

na posturální stabilitu byl zkoumán na různých druzích zatíţení, jak po stránce 

intenzity, tak i typu sportu (cyklistika, běh, běh na lyţích). Výsledky experimentů 

se shodují na tom, ţe zatíţení negativně ovlivňuje posturální stabilitu. 

Vliv zatíţení na posturální stabilitu a střelecký výkon je z hlediska naší práce 

nejdůleţitější. Dosavadní výzkum se zabýval pouze biatlonem. Důvodem je, 

ţe aţ do změny pravidel v moderním pětiboji, byl biatlon pravděpodobně jediným 

sportem, kde byla zařazena střelba v rámci vytrvalostního sportu - víceboje. Výsledky 

experimentů prováděných v biatlonu se shodují na negativním vlivu zatíţení 

na střelecký výkon.  
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Shrnutí poznatků obsaţených v teoretické části nám jasně ukazuje, které oblasti 

jsou pro budoucí výzkum důleţité. Z našeho pohledu je to především vliv posturální 

stability a zatíţení na výsledky střelby z pistole. 
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3 CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY VÝZKUMU 

3.1 Cíle 

Cílem naší práce bylo analyzovat vliv zatíţení na posturální stabilitu a určit 

závislost mezi posturální stabilitou a výsledkem/úspěšností střelby. 

 

3.2 Hypotézy  

H1: Běţecké zatíţení na ANP signifikantně ovlivňuje vybrané parametry posturální 

stability. 

H2: Úspěšnost střelby je negativně ovlivněna předchozím běţeckým zatíţením na ANP 

v rámci kombinované disciplíny. 

H3: Sníţení posturální stability negativně ovlivňuje úspěšnost střelby u moderních 

pětibojařů.  

H4: Sníţení posturální stability vede k větší míře pohybu pistole.  

H5: Před výstřelem bude více zatíţena levá dolní končetina. 

H6: Vyšší rychlost pohybu pistole negativně ovlivňuje výsledek střelby. 

 

3.3 Úkoly 

1. Prostudovat dostupnou literaturu zabývající se posturální stabilitou a jejím vlivem 

na střelbu, dále vlivem zatíţení na posturální stabilitu. 

2. Vybrat vhodné parametry pro posouzení stability střeleckého postoje. 

3. Provést měření u juniorské reprezentace moderního pětiboje. 

4. Zpracovat data získaná v rámci kvaziexperimentu. 

5. Zvolit vhodné metody statistické analýzy vzhledem k cíli práce a ověření 

stanovených hypotéz. 
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4 METODIKA 

Vzhledem k charakterům kombinované disciplíny jsme jako experimentální design 

zvolili kvaziexperiment s časovou řadou, který je námi sledované situace nejbliţší. 

 

4.1 Charakteristika výzkumného souboru 

Soubor tvořili juniorští reprezentanti ČR v moderním pětiboji (4 juniorky 

a 6 juniorů). Probandi se pravidelně zúčastňovali ME a MS v dané kategorii 

s medailovými úspěchy. Největší úspěchy získali v soutěţi druţstev a štafet 

(bronz v mix štafetách na MEJ 2010, stříbro na MEJ 2009 a bronz na MSJ dorostu 2008 

ve štafetách). Základní antropometrické údaje jsou uvedeny v Tabulce 1.  

 

Tabulka 1: Základní antropometrické paramaetry probandů 

 Junioři (n = 6) Juniorky (n = 4) 

Věk (roky) 18,3 ± 1,2 19,5 ± 1,5 

Tělesná výška (cm) 186,3 ± 7,0 168,5 ± 5,6 

Tělesná hmotnost (kg) 71,3 ± 4,3 57,8 ± 6,6 

Tělesný tuk (%) 7,4 ± 0,9 11,6 ± 1,3 

BMI (kg/m
2
) 20,6 ± 0,5 20,2 ± 1,0 

 

Pozn.: metodika pro získání mnoţství tělesného tuku – BIA 2000M, určeno bioimpedanční metodou 

podle Bunce (1995). 

 

4.2 Organizace výzkumu 

Měření posturální stability, běţeckého zatíţení a výsledků střelby probíhalo 

v Laboratoři sportovní motoriky UK FTVS.  

Posturální stabilita střeleckého postoje byla měřena na přístroji Kistler výrobce 

Kistler Holding AG, Winterthur, Switzerland. Měření posturální stability bylo 

prováděno při střelbě ze vzduchové pistole do terče vzdáleného 10m. Střelba byla 

rozdělena do čtyř střeleckých poloţek po sedmi výstřelech, tedy při kaţdé poloţce 

vystřelil proband sedmkrát na terč. Zadání pro probandy bylo střílet v závodním reţimu, 

tedy co nejpřesněji a nejrychleji. Druhé, třetí a čtvrté střelecké poloţce předcházelo 
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běţecké zatíţení, které probandi absolvovali na běţeckém ergometru. Hlaveň 

vzduchové pistole byla vybavena snímacími markery CODA motion pro kinematickou 

analýzu.  

Kvaziexperiment byl prováděn v červenci 2010. V tomto období reprezentanti 

absolvovali poslední soustředění před MS juniorů a Olympijskými hrami mládeţe. 

Tréninkové jednotky byly upraveny tak, aby probandi absolvovali testovaní 

za srovnatelných závodních podmínek. Testování proběhlo v jednom dni. Na obrázku 4 

uvadíme schematické znázornění kvaziexperimentu. 

 

Obrázek 4: Schéma kvaziexperimentu 

 

4.3 Výběr testů 

4.3.1 Posturální stabilita  

Posturální stabilita střeleckého postoje byla měřena na dvou deskách Kistler 

snímajících působící sílu v čase. Dvě desky byly pouţity z důvodu moţnosti 

vyhodnocení posturální stability samostatně pro levou a pravou dolní končetinu. 

Kaţdá deska má rozměry 60 x 40 x 3,5 cm. Snímací frekvence byla 400 Hz. Doba 

snímání 50 s na sedmiranou střeleckou poloţku, viz graf 1. Pro následnou analýzu byl 

vybrán vzorek 0,5 s před výstřelem, viz graf 2. 
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Graf 1: Složky síly v závislosti na čase – výstup stabilometrické desky Kistler 

 

Graf 2: Složky síly v závislosti na čase – výstup stabilometrické desky Kistler – detail mezi dvěma 

ranami 

 

4.3.2 Hodnocení výsledku střelby   

Probandi stříleli čtyři poloţky vţdy po sedmi ranách do střeleckého terče o průměru 

15,6 cm (průměr černého segmentu 5,95 cm), viz obrázek 9 v příloze, vzdáleného 10 m. 

Všichni probandi byli praváci, kaţdý z nich měl svoji pistoli Steyer LP2 4,5 mm. 

Pro hodnocení střelby byla pouţita bodová škálou od 0 – 10, kdy za zásah středu 

(o průměru 1,2 cm) získává střelec 10 bodů. Se zvětšující se vzdáleností od středu 

se postupně sniţuje bodové hodnocení aţ k 1 (kaţdé mezikruţí 0,8 cm). 

4.3.3 Běžecké zatížení 

Běţecké zatíţení bylo prováděno na běţeckém ergometru. Kaţdý proband 

absolvoval tři kilometrové úseky. Intenzita zatíţení byla zvolena podle individuální 

hodnoty ANP (tabulka 2). 
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Tabulka 2: Individuální hodnoty běžeckého zatížení 

Proband Pohlaví 
ANP 

(SF.min
-1

) 

Nastavená  

rychlost  

(km.h
-1

) 

Průměrná SF při testu (min
-1

) 

Úsek 1 Úsek 2 Úsek 3 

1 Ţ 191-193 15,0 189 198 200 

2 Ţ 180-182 15,6 172 181 184 

3 Ţ 185-188 16,4 178 188 192 

4 Ţ 181-183 15,6 167 179 191 

5 M 183-185 18,0 181 185 190 

6 M 185-187 18,0 181 187 191 

7 M 182-184 18,4 177 185 185 

8 M 173-176 18,4 167 175 176 

9 M 183-185 18,4 178 186 190 

10 M 182-185 17,2 176 182 190 

 

4.3.4 Kinematická analýza  

Pro vyhodnocení polohy a pohybu bodů v prostoru byl pouţit kinematický 

analyzátor CODA Motion System (Charmwood Dynamics Limited, Leicestershire, 

England). Tento přístroj se skládá ze snímacích jednotek CX1 detekujících signál 

z jednotlivých senzorů. Aktivní senzory mají velikost 10 mm a upevňují se na body, 

které jsou důleţité pro kinematickou analýzu. Snímání probíhá s přesností 0,1 mm 

v rozsahu záběru 6 m. Měření bylo provedeno snímací frekvencí 400 Hz. Snímací 

jednotka byla umístěna na hlavni pistole (obrázek 5). Snímání probíhalo po celou dobu 

střelby. Pro následnou analýzu byl vybrán úsek 0,5 s před výstřelem. 

Obrázek 5: Pistole LP Steyer s umístěnými snímači CODA 
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4.4 Metody vyhodnocování výzkumných údajů   

Pro vyhodnocení výsledků jsme pouţili metody základní popisné statistiky: míry 

centrální tendence - aritmetický průměr, míry variability – rozptyl, směrodatná 

odchylka. Pro otestování typu rozdělení náhodné veličiny byly pouţity testy dobré 

shody a Kolmogorov-Smirnov.  

Pro vyhodnocení závislostí, kdy vysvětlovaná veličiny byla spojitá s normálním 

nebo logaritmicko normálním rozdělením a vysvětlující kategoriální proměnnou byla 

pouţita metoda ANOVA s F statistikou. V případě logaritmicko normálního rozdělení 

jsme pouţili transformaci X  Norm(, 
2
), pak ln(X)  LogNorm(, 

2
). 

Pro vyhodnocení po stupňovaném zatíţení jsme pak pouţili Multivariate ANOVA 

(repeated measurements) a statistiku Wilkovo  

Závislosti typu kdy všechny veličiny (vysvětlované, vysvětlující) jsou kategoriální, 

jsme vyhodnocovali pomocí 
2 

testu pro kontingenční tabulku. 

Pro závislosti, kdy vysvětlovaná veličina nemá normální rozdělení a nedá 

se jednoduše transformovat, jsme pouţili neparametrickou ANOVA a Kruskal-Wallisův 

test s testovací statistikou 
2

. 

Pro vyšetření závislosti spojitých veličin jsme pouţili korelační analýzu 

a Pearsonův korelační koeficient. 

Pro získání vizuální představy o charakteristikách náhodných veličin a sledovaných 

závislostech jsme pouţili box plot (obrázek 6), Q-Q plot, histogramy, korelační 

diagramy a grafy empirických distribučních funkcí. 

Obrázek 6: Schéma box plotu s popisem jednotlivých částí 
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Hladina významnosti pro zamítnutí hypotézy  = 0.05. Tuto hodnotu jsme zvolili 

v souladu s obecnými zvyklostmi při testování statistických hypotéz. Pro testování 

věcné významnosti jsme pouţili koeficient ω
2
, jak uvádí Blahuš (2000) ve své studii. 

Data byla zpracována softwarem SAS a MS Excel. 

Na obrázku 7 zachycujeme závislosti, které postihuje náš kvaziexperiment. 

Obrázek 7: Konkretizace vstupních, výstupních proměnných a uvažované kovariační proměnné, 

které by mohly mít vliv na výsledky 

 

4.4.1 Definice veličin 

Posturální stabilitu jsme kvantifikovali jako průměrnou hodnotu pro levou a pravou 

dolní končetinu normované vertikální sloţky působící síly. Výhoda takto definované 

veličiny spočívá v zohlednění jak frontální, tak laterální sloţky působící síly. Zároveň 

jsme získali veličinu, pomocí které jsme mohli srovnávat jedince s různou hmotností. 

Kývání těţiště s menší amplitudou u jedince s vyšší hmotností mohlo vést k vyšším 

působícím silám, neţ kývání jedince s niţší hmotností, ale s vyšší amplitudou kyvu. 

Výstupy z měřícího zařízení mohly být tedy v tomto směru zavádějící. Abychom, mohli 

korektně posoudit výstupy z desky Kistler, odvodili jsme vysvětlovanou veličinu 

následovně: 

Vektor síly pro i-tý naměřený vzorek uvaţujme jako  

, pro i = 1, 2. 
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Euklidovskou normu jsme pak definovali jako 

. 

Normovanou sílu jsme dostali jako 

, 

platí, ţe 

. 

V první fázi vyhodnocení jsme se zabývali jedinou agregovanou veličinou 

vyjadřující posturální stabilitu jedince, tedy pokrývající obě dolní končetiny. Průměrnou 

hodnotu vertikální sloţky působící síly jsme zapsali jako 

. 

Měřící deska Kistler snímá okamţité hodnoty působící síly s frekvencí 400 Hz. 

Jako výstup poskytuje počítačový program BioWare, se kterým deska komunikuje, 

soubor agregovaných statistik zahrnujících: 

o Průměr jednotlivých sloţek 

o Maximum 

o Minimum 

o Rozsah 

o Root mean square 

o Směrodatnou odchylku 

o Šikmost 

Veškeré tyto veličiny jsou statistikami souboru jednotlivých snímaných vzorků. 

Pro naše účely se nám jevilo nejvhodnější pouţít veličinu Root Mean Square danou jako 

. 
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Princip normování, který je popsán výše, jsme tedy aplikovali na statistiku rms. 

Důvodem volby rms je zohlednění vlivu kladných a záporných odchylek od nulové 

polohy. Touto vlastnost například průměr nedisponuje, a tedy pro naše pro náš účel není 

úplně vhodný. Dále v sobě rms obsahuje informaci i o variabilitě rozdělení. 

Pohyb bodu na pistoli (dále jen pohyb pistole) byl snímán se vzorkovací periodou 

T = 0.001 s. Soustava souřadnic byla definována následovně: předozadní směr hlaveň 

pistole – terč je souřadnice x, směr pohybu kolmý na směr x ve vodorovné rovině jsme 

označili souřadnicí y a pohyb svislý jako z.  Definujme si vektor polohy bodu na hlavni 

pistole jako 

. 

Pro definici vzdálenosti od počátku soustavy souřadnic jsme pouţili euklidovskou 

metriku  

 

Rychlost jsme pak definovali  

. 

Velikost rychlosti jsme definovali obdobně jako vzdálenost pomocí euklidovské 

metriky 

. 

Vzhledem k charakteru naměřených dat jsme dále uvaţovali diskrétní rychlost 

 . 

Pro zachycení vlivu pohybu pistole na výsledek střelby jsme se zabývali pouze 

časovým intervalem 0,5 s před výstřelem. Pro souhrnnou analýzu polohy respektive 

rychlosti jsme pouţili následující agregované statistiky: rms pro rychlost a průměr 

pro trajektorii. 
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4.4.2 Chyba měření 

Měřící deska Kistler disponuje velkou přesností měření. Chyba měření vyplývá 

z následujícího obrázku. Hysterezní křivka ukazuje odchylku výstupu od nominální 

hodnoty působící síly (obrázek 8), a = b = 0.5. 

 

Obrázek 8: Histerezní smyčka měřicího přístroje Kistler (Operační manuál měřící desky Kistler) 
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4.5 Limity výzkumu  

Identifikovali jsme několik faktorů, které mohly omezit výsledky naší studie. 

Jedním z těchto faktorů je nízký počet probandů. Naproti tomu stojí fakt, ţe jsme 

pouţili maximální moţný výběr – počet závodníků juniorské reprezentace v moderním 

pětiboji. Tento fakt je významný i z metodologického hlediska ve smyslu nemoţnosti 

realizace náhodného výběru z populace. Omezená četnost probandů významně ovlivnila 

i výsledky střelby, kdy pro niţší bodové hodnocení 1, 2 byla četnost zásahů rovna nule, 

pro výsledky 3, 4 četnosti nedosáhly statistické významnosti. Je moţné, ţe i z tohoto 

důvodu se neprokázala závislost výsledků střelby na vysvětlujících veličinách. 

Pro úplnost dodáváme, ţe četnost výstřelů odpovídala průměru dosahovaného v závodní 

praxi tj. 7 ran na střeleckou poloţku. 

Dalším moţným omezujícím faktorem bylo konstantní nastavení rychlosti 

běţeckého ergometru na úrovni individuálního ANP jednotlivých probandů. 

Můţeme se domnívat, ţe zvyšování rychlosti nad ANP by mohlo vést k větším 

rozdílům posturální stability a tím i následnému ovlivnění výsledků střelby. Konstantní 

rychlost vycházela z reálného závodního tempa, které je pro úseky, po nichţ následuje 

střelba přibliţně na úrovni ANP. 

Obecným faktorem je nemoţnost abstrahovat a regulovat důsledky různých 

potenciálních faktorů a kovariačních proměnných (psychika, motivace, spouštění, 

míření, dýchání atd.). Ověření kauzality pro všechny tyto proměnné by vyţadovalo 

podrobnější analýzu a větší četnost probandů. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Posturální stabilita – agregace dolních končetin 

Nejprve jsme otestovali, zda veličina rms_Fz_norm má normální rozdělení a tedy 

zda je vhodná pro pouţití metody ANOVA, pomocí které jsme zkoumali závislost 

na kategoriální proměnné poloţka střelby.  

Rozloţení veličiny rms_Fz_norm vidíme v příloze (graf 23) z histogramu společně 

se základními statistickými parametry v příloze (tabulka 48). Pro vizuální představu 

o shodě s normálním rozdělením uvádíme Q-Q plot (graf 3).  

Graf 3: Q-Q plot percentilů normálního rozdělení a veličiny rms_Fz_norm [-] (souhrnná posturální 

stabilita) 

 

Tabulka 3: Výsledky testu normality veličiny rms_Fz_norm (souhrnná posturální stabilita) 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 46.88E-03 Pr > D 14.99E-02 

 

Z výsledků testů normality vyplývá, ţe hypotézu o normalitě veličiny 

rms_Fz_norm na hladině významnosti  = 0.05 nezamítáme (tabulka 3).  Metodu 

ANOVA jsme tedy mohli pouţít (jedním z předpokladů pouţití ANOVA je normální 

rozdělení vysvětlované veličiny). 
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5.1.1 Posturální stabilita jako funkce zatížení 

Nejprve jsme otestovali, zda lze rozptyl posturální stability dané veličinou 

rms_Fz_norm, vysvětlit hodnotami střelecké poloţky, tedy stupněm zatíţení. Testem 

jsme chtěli ověřit předpoklad, ţe působící běţecké zatíţení negativně ovlivnilo 

posturální stabilitu a tedy, ţe se zvyšující se poloţkou se zhoršila posturální stabilita 

a tedy se sníţila veličina rms_Fz_norm. Z tabulky 4 a grafu 4 vidíme, ţe p < 0.01, 

ω
2 

= 0,41 a ţe tedy střelecká poloţka signifikantně ovlivnila posturální stabilitu. 

Tabulka 4: Výsledky F-testu analýzy rozptylu souhrnné posturální stability 

rms_Fz_norm = f (položky) 

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F ω
2
 

Polozka 3 4.65E-07 1.55E-07 14.09 < 0.01 0.41 

 

Graf 4: Box plot analýzy rozptylu souhrnné posturální stability rms_Fz_norm = f (položky) 

 

Pro přehled jsme doplnili empirické distribuční funkce veličiny rms_Fz_norm 

pro jednotlivé střelecké poloţky v příloze (graf 24). 

Dále jsme se podívali na rozdíly mezi jednotlivými poloţkami. Test nám ukázal, 

jak se projevilo stupňování zatíţení a jak je organismus schopen se adaptovat 

na zatíţení. Výsledky F-testu pro jednotlivé poloţky vidíme z následující matice 

(Tabulka 5). 
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Tabulka 5: Matice výsledků post-hoc analýzy souhrnné posturální stability 

rms_Fz_norm = f (položky) 

p Value (Pr > F) 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 < 0.01 x - - 

3 < 0.01 1.42E-01 x - 

4 < 0.01 1.45E-02 3.17E-01 x 

F Value 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 17.8 x - - 

3 24.37 2.18 x - 

4 30.88 6.13 1.01 x 

ω
2 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 0.82 x - - 

3 0.89 0.05 x - 

4 0.93 0.34 0 x 

  

Mezi první a druhou poloţkou byl zjištěn věcně i statisticky významný rozdíl 

p < 0.01, ω
2
 = 0.82. Tento výsledek jsme interpretovali tak, ţe na první poloţce bez 

zátíţení měli probandi lepší posurální stabilitu neţ na druhé poloţce, před kterou 

absolvovali jeden běţecký úsek. 

Mezi první a třetí poloţkou byl zjištěn věcně i statisticky významný rozdíl p < 0.01, 

ω
2
 = 0.89. Interpretace je analogická poloţkám 1 a 2. 

Mezi první a čtvrtou poloţkou byl zjištěn věcně i statisticky významný rozdíl 

p  <  0.01, ω
2
 = 0.93. Interpretace je analogická poloţkám 1 a 2. Z tabulky 5 je vidět, 

jak roste ω
2
 v závislosti na poloţce. Z toho můţeme usuzovat vzrůstající negativní vliv 

zatíţení na posturální stabilitu. 

Mezi druhou a třetí poloţkou nebyl zjištěn věcně ani statisticky významný rozdíl 

ω
2
 = 0.05, p = 0.14.  

Mezi druhou a čtvrtou poloţkou byl zjištěn věcně i statisticky významný rozdíl 

ω
2
 = 0.34, p = 0.015.  
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Mezi třetí a čtvrtou poloţkou nebyl zjištěn věcně ani statisticky významný rozdíl 

ω
2
 = 0, p = 0.32. Věcná významnost je pro tento případ prakticky rovna nule, tedy nelze 

hovořit o rozdílu, který by byl způsoben vlivem zatíţení. 

Závěrem můţeme konstatovat, ţe počet běţeckých úseků absolvovaných mezi 

jednotlivými střeleckými poloţkami ovlivnil posturální stabilitu probandů.  

5.1.2 Výsledek střelby jako funkce zatížení 

V další části jsme se zabývali závislostí výsledku střelby na počtu absolvovaných 

běţeckých úseků mezi poloţkami. Ověřili jsme předpoklad, ţe zatíţení má vliv 

na přesnost střelby probandů. Modelem řešeného problému byla závislost kategoriální 

veličiny výsledek střelby na kategoriální proměnné střelecká poloţka. Pro testování 

závislosti jsme pouţili Fischerův 

 test pro kontingenční tabulku (tabulka 6). 

V tabulce 7 jsou výsledky testu. 

Tabulka 6: Kontingenční tabulka výsledek střelby = f (položky) 

Výsledek střelby 
Poloţka Total 

1 2 3 4  

3 
Četnost 0 0 0 2 2 

Sloupcové % 0 0 0 2.86  

4 
Četnost 0 1 0 2 3 

Sloupcové % 0 1.43 0 2.86  

5 
Četnost 2 1 2 1 6 

Sloupcové % 2.86 1.43 2.86 1.43  

6 
Četnost 6 14 4 10 34 

Sloupcové % 8.57 20 5.71 14.29  

7 
Četnost 5 4 7 2 18 

Sloupcové % 7.14 5.71 10 2.86  

8 
Četnost 20 17 17 18 72 

Sloupcové % 28.57 24.29 24.29 25.71  

9 
Četnost 23 23 20 16 82 

Sloupcové % 32.86 32.86 28.57 22.86  

10 
Četnost 14 10 20 19 63 

Sloupcové % 20 14.29 28.57 27.14  

Total Četnost 70 70 70 70 280 

Tabulka 7: Tabulka výsledků 2 testu pro výsledek střelby = f (položky) 

Statistic DF Value Prob 

Chi-Square 21 26.22 0.2 

 



62 

 

Z výsledku můţeme konstatovat, ţe zamítáme hypotézu o závislosti mezi 

výsledkem střelby a střeleckou poloţkou (p = 0.2). Toto zdůvodňujeme především 

působením dalších vlivů – kvalita a vysoká trénovanost závodníků (všichni probandi 

jsou členové juniorské reprezentace). Ze sloupcového grafu 5 vidíme, jak závodníci 

stříleli v jednotlivých poloţkách. 

Graf 5: Četnosti výsledků střelby pro jednotlivé položky 

 

Ve druhém sloupcovém grafu v příloze (graf 25) můţeme vidět výsledek střelby 

transformovaný do binárního klasifikátoru (simulace střelby na terč indikující pouze 

stavy trefil/netrefil). 

5.1.3 Výsledek střelby a posturální stabilita 

Dalším předmětem našeho testování byla závislost posturální stability 

(rms_Fz_norm) a výsledku střelby. Cílem bylo ověření předpokladu, ţe posturální 

stabilita má vliv na výsledek střelby. Tedy ţe zhoršující se posturální stabilita, které 

odpovídá pokles veličiny rms_Fz_norm, bude mít za následek zhoršení výsledku 

střelby. Modelem byla závislost spojité proměnné, kterou je posturální stabilita, na 

kategoriální proměnné výsledek střelby. Pro ověření závislosti jsme pouţili ANOVA. 

Nejprve jsme ověřili závislost se zohledněním všech poloţek a následně s vyjmutí první 

poloţky, která se odlišovala absencí předcházejícího zatíţení (tabulka 8). 
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Tabulka 8: Tabulka výsledků analýzy rozptylu pro souhrnnou posturální stabilitu 

rms_Fz_norm = f (výsledek střelby) 

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F ω2 

Výsledek střelby 7 1.10E-07 1.57E-08 1.25 0.27 0.002 

 

Graf 6: Box plot pro analýzu rozptylu souhrnné posturální stability rms_Fz_norm = f (výsledek 

střelby) 

 

Graf 7: Box plot pro analýzu rozptylu souhrnné posturální stability rms_Fz_norm = f (výsledek 

střelby) (bez první položky) 
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Rozdíl v posturální stabilitě pro jednotlivé výsledky střelby se věcně ani statisticky 

nepotvrdil. V testu jsme měli zahrnuty všechny poloţky (graf 6). V dalším testu jsme 

vyřadili první poloţku, které nepředcházel běţecký úsek a test provedli znovu (graf 7). 

I přes vyřazení první poloţky jsme nezjistili věcně (ω
2
 = 0.01) ani statisticky významné 

rozdíly posturální stability pro jednotlivé výsledky střelby. 

5.1.4 Posturální stabilita jako funkce pořadí výstřelu v rámci položky 

Dále jsme testovali, zda dochází ke zlepšení posturální stability pro jednotlivé 

výstřely. Vycházeli jsme z toho, ţe čas zotavení po běţeckém úseku můţe mít vliv 

na posturální stabilitu. Tedy ţe těsně po doběhu bude mít proband horší posturální 

stabilitu (niţší rms_Fz_norm) neţ po prodlevě dané střelbou. Modelem studované 

situace byla tedy závislost spojité proměnné posturální stabilita na kategoriální 

proměnné pořadí výstřelu. Pro test závislosti jsme pouţili ANOVA. Ověřování 

závislosti jsme prováděli se zohledněním všech poloţek (graf 8) a následně 

po vyloučení první poloţky (graf 9). 

 

Graf 8: Box plot pro ANOVA  souhrnné posturální stability rms_Fz_norm = f (pořadí výstřelu) 
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Graf 9: Box plot pro ANOVA souhrnné posturální stability rms_Fz_norm = f (pořadí výstřelu) 

(bez první položky) 

 

Závislost jsme zamítli F = 0.08, p > 0.05, ω
2
 = 0. První poloţka, které zatíţení 

nepředcházelo, mohla výsledky zkreslit. Stejně jako v případě výsledku střelby jsme 

provedli obdobný test s vyjmutím první poloţky. 

Závislost pořadí výstřelu a posturální stability jsme zamítli i v tomto případě 

(F = 0.07, p > 0.05, ω
2
 = 0). Pro úplnost jsme provedli test závislosti pro opakovaná 

měření (tabulka 9). Do modelu jsme tedy zařadili dvě vysvětlující proměnné a zkoumali 

jsme závislost posturální stability jako spojité veličiny na dvou kategoriálních 

proměnných poloţka a pořadí výstřelu. 

 

Tabulka 9: Tabulka výsledků analýzy rozptylu pro opakovaná měření souhrnné posturální stability 

rms_Fz_norm = f (položka, pořadí výstřelu) 

Statistic Value F Value Num DF Den DF Pr > F 

Wilks' Lambda 0.94 0.18 18 150.39 0.99 

 

Hypotézu o působení sloţených vlivů poloţka * rána na posturální stabilitu 

(rms_Fz_norm) zamítáme (p > 0.05, ω
2
 = 0). 
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5.1.5 Výsledek střelby jako funkce pořadí výstřelu v rámci položky 

V další části jsme se zabývali ověřením závislosti výsledku střelby na pořadí 

výstřelu. Tedy ověření předpokladu, ţe čas strávený na střelnici, který odpovídá době 

zotavení po zatíţení, můţe ovlivnit výsledek střelby. Modelem byla závislost dvou 

kategoriálních proměnných, kterou jsme ověřovali pomocí 
2
 testu pro kontingenční 

tabulku (tabulka 10). V tabulce 11 jsou výsledky testu. 

 

Tabulka 10: Kontingenční tabulka závislosti výsledku střelby na pořadí výstřelu 

Výsledek střelby 
Pořadí výstřelu 

Total 
1 2 3 4 5 6 7 

3 
Četnost 1 0 0 0 0 1 0 2 

Sloupcové % 2.5 0 0 0 0 2.5 0  

4 
Četnost 0 2 0 0 1 0 0 3 

Sloupcové % 0 5 0 0 2.5 0 0  

5 
Četnost 0 2 1 1 1 1 0 6 

Sloupcové % 0 5 2.5 2.5 2.5 2.5 0  

6 
Četnost 6 5 5 6 8 3 1 34 

Sloupcové % 15 12.5 12.5 15 20 7.5 2.5  

7 
Četnost 1 2 6 4 4 0 1 18 

Sloupcové % 2.5 5 15 10 10 0 2.5  

8 
Četnost 13 10 13 6 5 11 14 72 

Sloupcové % 32.5 25 32.5 15 12.5 27.5 35  

9 
Četnost 10 14 9 12 12 12 13 82 

Sloupcové % 25 35 22.5 30 30 30 32.5  

10 
Četnost 9 5 6 11 9 12 11 63 

Sloupcové % 22.5 12.5 15 27.5 22.5 30 27.5  

Total Četnost 40 40 40 40 40 40 40 280 

 

Tabulka 11: Výsledky χ
2
 testu pro závislost výsledku střelby na pořadí výstřelu 

Statistic DF Value Prob 

Chi-Square 42 47.62 0.25 
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5.1.6 Vychylování v předozadním směru jako funkce zatížení 

Podobným postupem jsme testovali veličinu rms_Fx_norm, která nám dává 

informaci o předo-zadním vychylování opět souhrnně pro levou a pravou dolní 

končetinu. Nejprve jsme se podívali na normalitu veličiny rms_Fx_norm (tabulka 12). 

Histogram i Q-Q plot společně s tabulkou základních statistických parametrů opět 

uvádíme v příloze (grafy 26, 27). 

 

Tabulka 12: Výsledky testu normality předozadního vychylování  rms_Fx_norm 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.11 Pr > D <0.01 

 

Jak napověděl Q-Q plot a testy normality to potvrdily (tabulka 14), normální 

rozdělení není vhodným modelem pro veličinu rms_Fx_norm. Jak můţeme vidět 

z přílohy (grafy 28 a 29), vhodnějším modelem je logaritmicko-normální rozdělení. 

 

Tabulka 13: Parametry předozadního vychylování rms_Fx_norm_log 

Parameter Symbol Estimate 

Threshold Theta -0. 68E-03 

Scale Zeta -5.16 

Shape Sigma 0.38 

Mean  0.55E-02 

Std Dev  0.24E-02 

 

Tabulka 14: Výsledky testu dobré shody předozadního vychylování rms_Fx_norm s lognormálním 

rozdělením 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.04 Pr > D 0.20 

 

Jak ukázaly testy dobré shody, rozdělení rms_Fx_norm bylo lognormální, mohli 

jsme tedy pouţít transformaci na veličinu s normálním rozdělením pomocí 

logaritmování. Platí, jestliţe X  Norm(, 
2
), pak ln(X)  LogNorm(, 

2
). 

Pro histogram a Q-Q plot transformované veličiny v příloze (grafy 30 a 31). Parametry 

viz z tabulky 13. 
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Tabulka 15: Výsledky testů shody předozadního vychylování rms_Fx_norm_log s lognormálním 

rozdělením 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.04 Pr > D >0.15 

 

Po transformaci měla nová veličina rms_Fx_norm_log jiţ normální rozdělení coţ 

potvrdily testy normality (tabulka 15). Pro novou transformovanou veličinu jsme mohli 

tedy pouţít parametrické testy. Nejprve jsme otestovali závislost na střelecké poloţce 

(empirické distribuční funkce uvádíme v příloze (graf 32). Tento test poslouţil k získání 

informace o vlivu zatíţení na posturální stabilitu v předozadním směru (graf 10, 

tabulky 16 a 17). 

Tabulka 16: Analýza rozptylu pro předozadního vychylování rms_Fx_norm_log = f (položky) 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F ω
2
 

Model 3 6.39 2.13 12.42 <0.01 0.35 

 

Graf 10: Box plot pro analýzu rozptylu pro závislost předozadního vychylování 

rms_Fx_norm_log = f (položky) 
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Tabulka 17: Matice výsledků post-hoc analýzy předozadního vychylování 

rms_Fx_norm_log = f (položky) 

p Value (Pr > F) 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 <0.01 x - - 

3 <0.01 0.28 x - 

4 <0.01 0.27 0.92 x 

F Value 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 29.8 x - - 

3 19.79 1.16 x - 

4 27.34 1.21 0.01 x 

ω
2
 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 0.76 x - - 

3 0.58 0.00 x - 

4 0.73 0.00 0 x 

 

Vidíme, ţe závislost mezi poloţkou a posturální stabilitou v předozadním 

vychylování je slabší, neţ tomu bylo v případě agregované veličiny rms_Fz_norm.  

 

5.1.7 Vychylování v předozadním směru a výsledek střelby 

Dále jsme otestovali závislost posturální stability v předozadním vychylování a 

výsledku střelby. Pouţitou metodou byla opět analýza rozptylu a modelem závislost 

kategoriální proměnné výsledek střelby na spojité proměnné posturální stabilita. 

Výsledky testu vidíme z tabulky 18 a grafu 11. 

 

Tabulka 18: Výsledky analýzy rozptylu předozadního vychylování rms_Fx_norm_log = f (výsledku 

střelby) 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F ω
2
 

Model 7 1.48 0.21 1.1 0.34 0.00 
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Graf 11: Box plot pro analýzu rozptylu pro závislost předozadního vychylování 

rms_Fx_norm_log = f (výsledku střelby) 

 

 

Tabulka 19: Výsledky analýzy rozptylu předozadního vychylování rms_Fx_norm_log = f (výsledku 

střelby) (vyřazena první položka) 

Source poloţka 

not in 1 
DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F ω

2
 

Model 7 1.73 0.25 1.41 0.20 0.00 

 

 

Test závislosti, podobně jako v případě veličiny rms_Fz_norm, neprokázal 

ovlivnění výsledku střelby předozadním vychylováním a to ani po vyřazení první 

střelecké poloţky (tabulka 19).  

Závislost předozadního vychylování na pořadí výstřelu (předpoklad pozitivního 

vlivu recovery) vidíme pro jednotlivé poloţky (box ploty pro jednotlivé poloţky 

uvádíme v příloze (grafy 33 - 36)). Pro testování jsme zvolili metodu MANOVA 

pro zachycení interakcí mezi aplikovaným zatíţením a pořadím výstřelu (tabulka 20). 
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Tabulka 20: Tabulka výsledků analýzy rozptylu pro opakovaná měření předozadního vychylování 

rms_Fx_norm_log = f (položka, pořadí výstřelu) 

Statistic Value F Value Num DF Den DF Pr > F ω
2
 

Wilks' Lambda 0.84 0.55 18 150.39 0.93 0.00 

 

Opět jako u veličiny rms_Fz_norm vidíme, ţe posturální stabilita nebyla ovlivněna 

pořadím výstřelu. 

 

5.1.8 Vychylování v pravo-levém směru jako funkce zatížení 

Jako poslední v této části analýzy jsme prověříli pravo-levé vychylování 

rms_Fy_norm. Nejprve jsme otestovali normalitu veličiny (tabulka 21, histogram a Q-Q 

plot uvádíme v příloze (graf 37, 38 a tabulka 50)). 

 

Tabulka 21: Výsledky testu normality pro pravo-levé vychylování rms_Fy_norm 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.07 Pr > D <0.01 

 

Z testů vyplynulo, ţe normální rozdělení nebylo vhodným modelem pro naše data. 

Podobné výsledky jsme dostali pro logaritmicko normální rozdělení (tabulka 22). 

 

Tabulka 22: Výsledky testu dobré shody pravo-levého vychylování rms_Fy_norm s lognormálním 

rozdělením 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.07 Pr > D <0.01 

 

Z Q-Q plotu v příloze (graf 39) vidíme, ţe to jsou chvosty, které způsobují 

zamítnutí hypotéz o shodě s teoretickým normálním a logaritmicko normálním 

rozdělením. 
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Pro testování závislostí jsme tedy museli pouţít robustní metody. Jako první jsme 

otetsovali závislost posturální stability na střelecké poloţce (empirické distribuční 

funkce pro jednotlivé poloţky uvádíme v příloze (graf 40)). Pouţili jsme  

Kruskal-Wallisův test, který byl aplikován pro „neparametrickou― ANOVA. Modelem 

je závislost pravo-levého vychylování  na poloţce potaţmo stupni běţeckého zatíţení. 

Výsledky vidíme z tabulky 23 a grafu 12. 

 

Tabulka 23: Výsledky Kruskal-Wallisova testu pro závislost pravo-levého vychylování 

rms_Fy_norm = f (položky) 

Kruskal-Wallis Test 

Chi-Square 43.1 

DF 3 

Pr > Chi-Square <0.01 

ω
2
 0.87 

 

Graf 12: Box plot pro Kruskal-Wallis test pro závislost rms_Fy_norm = f (položky) 

 

Z výsledku testu vyplývá, ţe posturální stabilita závisí na střelecké poloţce.  
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Tabulka 24: Post-hoc analýza pro Kruskal-Wallis test závislosti pravo-levého vychylování 

rms_Fy_norm = f (položky) 

p Value (Pr > F) 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 <0.01 x - - 

3 <0.01 0.08 x - 

4 <0.01 0.02 0.27 x 

Kruskal- Wallis test
 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 19.66 x - - 

3 26.62 3.05 x - 

4 32.3 5.37 1.23 x 

ω
2
 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 0.58 x - - 

3 0.72 0.029 x - 

4 0.788246 0.090427 0 x 

 

Z matic vidíme, ţe, podobně jako u předcházejících analýz, se nejvíce odlišuje 

první poloţka, před kterou probandi neabsolvovali běţecký úsek (tabulka 24). 

Při porovnání agregované posturální stability s pravo–levým a předozadním 

vychylování vidíme, ţe hlavním kontributorem je pravo-levé vychylování. Předozadní 

vychylování se podílí méně.  
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5.1.9 Vychylování v pravo-levém směru a výsledek střelby 

Dále jsme provedli test závislosti na výsledku střelby (graf 13, tabulka 25).  

Nejprve pro všechny poloţky a následně s vyjmutím poloţky první.  

 

Graf 13: Box plot pro Kruskal-Wallis test závislosti pravo-levého vychylování rms_Fy_norm = f 

(výsledek střelby) 

 

 

Tabulka 25: Výsledky Kruskal-Wallisova testu pro závislost pravo-levého vychylování 

rms_Fy_norm = f (výsledek střelby) 

Kruskal-Wallis test 

Chi-Square 6.57 

DF 7 

Pr > Chi-Square 0.48 

 

Z výsledku testu vidíme, ţe závislost, při uvaţování všech poloţek, potvrdit 

nemůţeme. Dále jsme otestovali závislost bez první střelecké poloţky (graf 14, 

tabulka 26). 
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Graf 14: Box plot pro Kruskal-Wallis test závislosti pravo-levého vychylování 

rms_Fy_norm = f (výsledek střelby) (první položka vyjmutá) 

 

Tabulka 26: Výsledky Kruskal-Wallisova testu pro závislost pravo-levého vychylování 

rms_Fy_norm = f (výsledek střelby) (vyjmutí první položky) 

Kruskal-Wallis test 

Chi-Square 9.88 

DF 7 

Pr > Chi-Square 0.2 

 

Hypotézu o nezávislosti jsme opět nezamítli, podobně jako v předchozích 

případech pro celkovou posturální stabilitu a pro předozadní vychylování. 

5.1.10 Vychylování v pravo-levém směru a pořadí výstřelu 

Závislost pravo-levého vychylování na pořadí výstřelu (předpoklad pozitivního 

vlivu recovery) vidíme pro jednotlivé poloţky v tabulce 27 (box plots v příloze,  

graf 41– 44). 

 

Tabulka 27: Tabulka výsledků analýzy rozptylu pro opakovaná měření pravo-levého vychylování 

rms_Fy_norm = f (položka, pořadí výstřelu) 

Statistic Value F Value Num DF Den DF Pr > F ω
2
 

Wilks' Lambda 0.95 0.15 18 150.39 1 0.00 
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Vliv pořadí výstřelu na pravo-levé vychylování jsme opět ze statistického hlediska 

zamítli. Z hlediska porovnání výsledku s posturální stabilitou celkovou a předozadním 

vychylováním nastala tedy shoda. 

 

5.2 Posturální stabilita – rozdíly mezi zatížením dolních končetin 

V následující části jsme se věnovali posturální stabilitě pro levou a pravou dolní 

končetinu. Pokusili jsme se získat informaci o distribuci hmotnosti z jedné dolní 

končetiny na druhou a moţných rozdílech (systematických v zatěţování levé a pravé 

dolní končetiny).  

Pro následující analýzu jsme si vybrali veličinu std_dev_Fz01 respektive 

std_dev_Fz02 pro levou respektive pravou dolní končetinu. Důvodem pro takovou 

volbu bylo hypotetické rozloţení hmotnosti mezi dolními končetinami, tuto variabilitu 

směrodatná odchylka zachytí. Další výhodou volby směrodatné odchylky byla její malá 

variabilita vzhledem k různé hmotnosti probandů. Jak lze vidět z následujících grafů 15 

a 16 rozptýlenost posturální stability je invariantní vůči změnám hmotnosti probandů, 

přesněji řečeno, nelze vysledovat trend. 

 

Graf 15: Box plot pro vizualizaci závislosti posturální stability na hmotnosti pro levou (01) a 

pravou (02) dolní končetinu 
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Dále jsme otestovali sledovanou veličinu na normalitu (tabulky 28 a 29, histogramy 

a Q-Q plot uvádíme opět v příloze, grafy 45 - 48).  

Tabulka 28: Testy normality posturální stability levé resp. pravé dolní končetiny std_dev_Fz01 

resp. std_dev_Fz02 

 std_dev_Fz01 std_dev_Fz02 

Test Statistic p Value Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.078 Pr >D <0.01 D 0.13 Pr >D <0.01 

 

Tabulka 29: Testy dobré shody posturální stability levé resp. pravé dolní končetiny std_dev_Fz01 

resp. std_dev_Fz02 s logaritmicko normálním rozdělením 

 std_dev_Fz01 std_dev_Fz02 

Test Statistic p Value Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.04 Pr >D >0.25 D 0.06 Pr >D 2E-03 

 

Z testů o typu rozdělení vidíme, ţe normální rozdělení není vhodným modelem ani 

pro jednu dolní končetinu. Pro logaritmické rozdělení jsme zamítli hypotézu o 

rozdílnosti veličiny std_dev_Fz01. Pro sdt_dev_Fz02 jsme hypotézu o rozdílu 

logaritmického rozdělení a empirických nezamítli. Z Q-Q grafu v příloze (grafy 49 a 

50) je vidět příčinu. Tedy chvost empirického rozdělení se významně odlišuje od 

rozdělení lognormálního. 

Vzhledem k těmto výsledkům jsme uvaţovali veličiny jako logaritmicko normální. 

Opět jsme provedli transformaci veličin, abychom mohli pouţít parametrické metody 

analýzy. Základní statistické parametry pro netransformované veličiny uvádíme 

v příloze (tabulka 52). 

Pro zodpovězení otázky o závislosti posturální stability mezi dolními končetinami 

jsme provedli korelační analýzu závislosti obou veličin. Úvaha byla následující. Pokud 

by závislost mezi dolními končetinami na druhou nehrála roli, docházelo by k situaci, 

kdy hodnota posturální stability jedné dolní kočentiny by mohla být vysoká a posturální 

stabilita druhé dolní končetiny by mohla být nízká. Při závislosti tedy bude posturální 

stabilita buď nízká pro obě dolní končetiny, nebo naopak. Z výsledků v tabulce 30, ţe 

slabá aţ středně silná závislost mezi veličinami existuje. Posturální stabilita obou 

dolních končetin nebyla tedy nezávislá. Vizuální představu o závislosti můţeme získat 

z korelačního diagramu (graf 16). 
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Tabulka 30: Výsledky korelační analýzy mezi posturální stabilitou levé a pravé dolní končetiny 

std_dev_Fz_log01 = f (std__dev_Fz_log02) 

 std_dev_Fz_log01 

std_dev_Fz_log02 

0.39 

< 0.01 

270 

 

Graf 16: Korelační diagram závislosti mezi posturální stabilitou levé a pravé dolní končetiny 

std_dev_Fz_log01 = f (std__dev_Fz_log02) 

 

Dále jsme zjišťovali závislost posturální stability na jednotlivých dolních 

končetinách. Výsledky vidíme v tabulce 31.  

Tabulka 31: Výsledky ANOVA rozložení hmotnosti mezi dolními končetinami 

std_dev_Fz_log = f (končetina) 

Statistic Value F Value Num DF Den DF Pr > F ω
2
 

Wilks' Lambda 0.59 182.29 1 262 <0.01 0.99 

 

Vidíme, ţe se zatíţení signifikantně liší pro jednotlivé dolní končetiny. To 

odpovídá hypotéze, ţe jedna z dolních končetin byla při střelbě zatíţena více neţ dolní 

končetina druhá a tedy se posturální stabilita odlišovala. Dále jsme se zabývali otázkou, 

zda se mění posturální stabilita pro jednotlivé dolní končetiny v průběhu zatěţování. 

Výsledky vidíme v grafu 17. 
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Graf 17: Box plot posturální stability levé a pravé dolní končetiny 

std_dev_Fz_log01(02) = f (položky) 

 

Tabulka 32: Výsledky ANOVA rozložení hmotnosti mezi dolními končetinami 

std_dev_Fz_log01(02) = f(položka) 

Source koncetina1 DF F Value Pr > F ω
2
 

Model 4 2.57 0.054 0.01 

Source koncetina2 DF F Value Pr > F ω
2
 

Model 4 2.65 0.049 0.01 

 

Z výsledků v tabulce 32 vidíme, ţe věcná významnost je velice nízká. Zajímavější 

je ovšem rozdíl mezi hodnotami posturální stability, na který jsme poukazovali 

v předcházejícím odstavci. 

Tabulka 33: Výsledky MANOVA rozložení hmotnosti mezi dolními končetinami 

std_dev_Fz_log = f (položka * končetina) 

Statistic Value F Value Num DF Den DF Pr > F ω
2
 

Wilks' Lambda 0.99 0.52 3 266 0.67 0.00 

 

Vidíme, ţe na distribuci hmotnosti z jedné dolní končetiny na druhou dolní 

končetinu zatíţení vliv nemá (tabulka 33). Jako poslední v této části jsme zanalyzovali, 

zda existuje preference zatíţit jednu z dolních končetin. Pro analýzu této závislosti jsme 

pouţili veličinu Fz_m01, která bude dána jako Fzij / mi kde Fzij je j-tý naměřený vzorek 

i-tého probanda a mi je hmotnost i-tého probanda. 
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V případě pouţití jen jedné stabilometrické desky by mělo platit, ţe Fzij / mi  ≈ g. 

Pro dvě desky ovšem můţeme pozorovat rozdíly v zatíţení daném dolními končetinami. 

Test jsme provedli nejprve jednorozměrně (tabulka 34) pro model závislosti 

dekompozice gravitační konstanty na poloţce a dále (tabulka 35) na interakci poloţky 

(zatíţení) a dolní končetiny (graf 18 a tabulka 36 pro jednotlivé probandy). 

Graf 18: Box plot posturální stability levé a pravé dolní končetiny avg_Fz_m01,02 = f (položky) 

 

 

Tabulka 34: Výsledky ANOVA  rozložení hmotnosti mezi dolními končetinami 

avg_ Fz_m = f (končetina) 

Statistic Value F Value Num DF Den DF Pr > F ω
2
 

Wilks' Lambda 0.61 172.68 1 268 <0.01 0.99 

 

Tabulka 35: Výsledky MANOVA rozložení hmotnosti mezi dolními končetinami  

avg_Fz_m = f (položka, končetina) 

Statistic Value F Value Num DF Den DF Pr > F ω
2
 

Wilks' Lambda 0.97 2.49 3 268 0.06 0.02 
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Tabulka 36: Kontingenční tabulka  posturální stability pro levou respektive pravou dolní končetinu 

avg_ Fz_m01 resp. 02 = f (položka, proband) 
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1 5.51 4.28 5.63 4.11 5.41 4.29 5.4 4.26 5.49 4.23 

2 5.61 4.26 5.27 4.52 5.31 4.44 5.28 4.40 5.37 4.41 

3 4.96 4.84 4.75 4.91 4.84 4.97 4.73 5.01 4.82 4.93 

4 4.96 5.14 4.66 5.06 4.85 4.89 4.89 4.83 4.84 4.98 

5 5.77 4.01 5.26 4.62 5.46 4.24 5.51 4.24 5.50 4.28 

6 5.35 4.36 5.11 4.46 5.13 4.47 5.12 4.52 5.18 4.45 

7 5.32 4.65 5.13 4.78 5.17 4.74 5.07 4.78 5.17 4.74 

8 5.57 4.54 5.13 4.69 5.61 4.44 5.28 4.76 5.40 4.60 

9 4.58 5.08 4.4 5.19 4.89 5.29 4.48 5.19 4.59 5.19 

10 . . 5.35 4.34 5.25 4.38 5.43 4.34 5.34 4.35 

All 5.29 4.57 5.07 4.67 5.19 4.62 5.13 4.63 5.17 4.62 

 

Z výsledků vidíme, ţe v průměru byla zatěţována více zadní (levá) dolní končetina 

(01), u které se navíc projevil rozdíl mezi první a druhou poloţkou (bez zatíţení 

a se zatíţením) coţ je vidět v tabulce 37. Co se interakce, zjišťované pomocí metody 

MANOVA, závislost se neprokázala. 

 

Tabulka 37: Test ANOVA pro závislost stability levé respektive pravé dolní končetiny avg_Fz_m01 

resp. 02 = f (položka) 

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F ω
2
 

končetina 1 1 1.634 1.64 11.41 <0.01 0.32 

končetina 2 1 0.31 0.31 2.34 0.13 0.02 
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5.3 Kinematická analýza pohybu pistole 

V poslední části analýzy jsme se zabývali zkoumáním chování pohybu pistole 

a souvislostmi se zatíţením a výsledky střelby.  

Nejprve jsme otestovali normalitu zkoumaných veličin a podle výsledků 

rozhodnuli, jaké statistické metody pouţijeme. K řešení analýzy jsme přistoupili tak, 

ţe jsme nejdříve zkoumali veličiny s a v, pokud by se prokázala závislost, přistoupili 

bychom k analýze jednotlivých sloţek x, y, z. 

Nejprve jsme otestovali rozdělení rms rychlosti pohybu pistole rms_v (tabulka 38), 

(základní statistické parametry této veličiny uvádíme v příloze tabulka 53, grafy 

51 a 52). 

Tabulka 38: Test normality rychlosti pohybu pistole  rms_v 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.14 Pr > D <0.01 

Tabulka 39: Test dobré shody veličiny rms_v s logaritmicko-normálním rozdělením 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.04 Pr > D >0.50 

 

Z výsledků testu dobré shody můţeme usoudit, ţe rozdělení veličiny rms_v 

odpovídá logaritmicko normálnímu rozdělení (tabulka 39). Po zlogaritmování náhodné 

veličiny rms_v jsme mohli pouţít parametrické testy. V dalším kroku jsme otestovali 

rozdělení směrodatné odchylky dráhy pohybu pistole std_s (tabulka 40 a 41). 

Tabulka 40: Test normality dráhy pohybu pistole  std_s 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.20 Pr > D <0.01 

 Tabulka 41: Test dobré shody dráhy pohybu pistole  std_s s logaritmicko-normálním rozdělením 

Test Statistic p Value 

Kolmogorov-Smirnov D 0.06 Pr > D 0.19 

 

Opět vidíme, ţe rozdělení je logaritmicko-normální a po transformaci 

logaritmováním budeme moci pouţít parametrické testy. 
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5.3.1 Rychlost a trajektorie pistole jako funkce zatížení 

Nejdříve jsme otestovali, zda existují rozdíly pro rychlost a trajektorii mezi 

jednotlivými poloţkami. Modelem byla závislost spojité veličiny rychlost pohybu 

pistole na kategoriální proměnné poloţka (indikuje velikost běţeckého zatíţení). 

Výsledky vidíme v tabulce 42 a grafu 19. 

 

Tabulka 42: Test analýzy rozptylu rychlosti pohybu pistole  rms_v_log = f (položky) 

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 
Number of  

Observations 
ω

2
 

Poloţka 3 4543852.84 1514617.62 5.32 <0.01 163 0.09 

 

Graf 19: Box plot analýzy rozptylu rychlosti (dráhy) pohybu pistole  rms_v_log = f (položky), 

std_s_log = f (položky) 

 

Z výsledku vidíme, ţe existuje signifikantní rozdíl v rychlosti pohybu pistole mezi 

jednotlivými poloţkami. Následně jsme provedli post-hoc analýzu (tabulka 43) 

a otestovali jednotlivé poloţky mezi sebou. 
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Tabulka 43: Matice post-hoc testu analýzy rozptylu závislosti rychlosti pohybu pistole 

rms_v_log = f (položky) 

F Value 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 10.3 x - - 

3 5.82 2.48 x - 

4 9.7 0.33 1.21 x 

p Value (Pr > F) 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 2.00E-03 x - - 

3 0.02 0.12 x - 

4 2.60E-03 0.57 0.27 x 

ω
2
 

Poloţka 1 2 3 4 

1 x - - - 

2 0.27 x - - 

3 0.01 0.02 x - 

4 0.25 0.00 0.00 x 

 

Dále jsme přikročili k obdobnému testu pro trajektorii pistole (tabulka 44, graf 20), 

tedy závislou proměnnou byl rms trajektorie pistole, nezávislou proměnnou pak poloţka 

(zatíţení). 

 

Tabulka 44: Test analýzy rozptylu dráhy pohybu pistole std_s_log = f (položky) 

Source DF Type III SS Mean Square F Value Pr > F 
Number of  

Observations 
ω

2
 

Poloţka 3 1.77574522 0.59191507 1.9 0.132 271 0.01 

 

Hypotézu o rozdílu mezi jednotlivými poloţkami jsme zamítli (p > 0.05, 

ω
2
 = 0.01). 

5.3.2 Rychlost a trajektorie pistole a výsledek střelby 

Dále jsme zkoumali závislost výsledku střelby na pohybu pistole. Tedy závislou 

proměnnou byl výsledeke střelby (kategoriální), nezávislou proměnnou byla trajektorie 

pohybu pistole. Výsledky jsou vidět z grafu 20 a z tabulky 45. 
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Graf 20: Box plot analýzy rozptylu rychlosti (dráhy) pohybu pistole  rms_v_log = f (výsledku 

střelby) , std_s_log = f (výsledku střelby) 

 

Tabulka 45: Výsledky analýzy rozptylu závislosti dráhy resp. rychlosti pohybu pistole 

rms_s_log = f (položky), rms_v_log = f (položky) 

 

 

 

Z výsledků testu vidíme, ţe výsledek střelby nezávisí na rychlosti ani dráze pistole. 

V dalším kroku jsme otestovali, zda doba zotavení v našem případě dána jako 

pořadové číslo výstřelu ovlivňuje pohyb pistole. Podobně jako v případě posturální 

stability byla naším modelem závislost spojité veličiny rychlost pohybu pistole 

na kategoriální proměnné pořadí výstřelu. Výsledky jsou vidět z grafů 21 

a z tabulky 46. 

 

 

 

 

 

vysledek_strelba DF Type III SS Mean square F Value Pr > F ω
2
 

Rms_v_log 6 1.54 0.26 0.59 0.74 0.00 

Std_s_log 6 1.56 0.26 0.81 0.56 0.00 
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Graf 21: Box plot analýzy rozptylu rychlosti (dráhy) pohybu pistole  rms_v_log = f (pořadí 

výstřelu) , std_s_log = f (pořadí výstřelu) 

 

Tabulka 46: Výsledky ANOVA rychlosti pohybu pistole  rms_v_log = f (položky), 

rms_s_log = f (položky) 

 

Opět jsme mohli potvrdit hypotézu o rovnosti středních hodnot veličin 

vyjadřujících pohyb pistole pro jednotlivé rány. 

5.3.3 Rychlost a trajektorie pistole a posturální stabilita 

Poslední analýzou, kterou jsme se v části pojednávající o pohybu pistole zabývali, 

je vztah mezi posturální stabilitou a pohybem pistole. Vzhledem ke spojitému 

charakteru všech zkoumaných veličin, jsme provedli korelační analýzu mezi posturální 

stabilitou a pohybem (graf 22). 

rana DF Type III SS Mean square F Value Pr > F ω
2
 

Rms_v_log 6 1.18 0.20 0.45 0.85 0.00 

Std_s_log 6 0.89 0.15 0.46 0.84 0.00 
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Graf 22: Korelační diagramy s LOESS křivkou závislosti rychlosti (dráhy) pohybu pistole 

rms_v_log = f (rms_Fz_norm) , std_s_log = f (rms_Fz_norm) pro jednotlivé položky 

 

 

Tabulka 47: Výsledky korelační analýzy rychlosti pohybu pistole rms_v_log = f (rms_Fz_norm), 

std_s_log = f (rms_Fz_norm) 

std_s_log = f(rms_Fz_norm) rms_v_log = f(rms_Fz_norm) 

r -0.15 r -0.23 

p 0.07 p 3.5E-03 

N 160 N 160 

 

Z tabulky 47 vidíme, ţe rychlost  v  vykazuje vyšší korelaci neţ trajektorie s. 

Z grafu 22 vidíme, ţe výrazná závislost je především pro 4. poloţku. Pro horší 

posturální stabilitu dostáváme výraznější pohyb hlavně. 
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6 DISKUZE 

6.1 Závislost mezi běžeckým zatížením a posturální stabilitou 

Pro souhrnný test závislosti posturální stabilita – zatížení, můţeme závislost 

potvrdit (p < 0.01, ω
2 

= 0.41). Při vzájemném testu mezi jednotlivými stupni zatíţení 

jsme potvrdili závislost mezi všemi kombinacemi kromě 2. – 3. a 3. – 4. střelecké 

poloţky. Na to poukazují i studie (Seljunin & Fomin, 1988), kde u biatlonistů se sniţuje 

úspěšnost střelby na poslední střelecké poloţce a první výstřel v poloţce bezprostředně 

po zatíţení. Délka narušení rovnováhy je závislá na typu zatíţení (Nardone et al., 1998; 

Derave, et al., 2002), většina autorů negativní vliv zatíţení na posturální stabilitu stoje 

přisuzuje únavě. Zejména svalové únavě, a to zejména z hlediska vyčerpání 

energetických rezerv CP a ATP (Baker et al., 1993). Dalším faktorem souvisejícím 

s typem zatíţení – během mohou být i otřesy hlavy, na které poukazuje 

Hagbarth & Macefield (1995) a Peterka & Benolken (1995). 

Interpretace těchto výsledků je následující. Nejmarkantnější rozdíl jsme zjistili mezi 

první poloţkou a ostatními poloţkami a přisuzujeme ho nulovému stupni zatíţení 

před první střeleckou poloţkou. Rozdíly v posturální stabilitě mezi dalšími poloţkami 

se sniţují (p > 0.05) v korelaci se sniţujícími se rozdíly v SF. Sniţování rozdílů v SF je 

způsobeno adaptací organismu na zatíţení.  

Svou roli hrál také design testu, kdy stupňovitost zatíţení byla dána jen tím, kolik 

proband absolvoval předcházejících běţeckých úseků a tedy kumulací únavy. 

Souvislost můţeme nalézt i mezi typem zatíţení, které moderní pětibojaři absolvují při 

soutěţích a na které se připravují. Velká část kombinované disciplíny se výkonově 

odehrává na ANP (1. a 2. beţecký úsek) případně mírně nad (samozřejmě 

s přihlédnutím k individuálním odlišnostem ve strategii dávkování tempa). Z toho 

vyplývá i adaptace na zatíţení při třetí a čtvrté střelecké poloţce. Podobných výsledků 

dosáhli Nardone et al. (1997) a ve své studii zjistili vztah mezi spotřebou kyslíku a 

parametry posturální stability při zatíţení nad úrovní ANP. 
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6.2 Závislost mezi zatížením a výsledkem střelby respektive 

posturální stabilitou a výsledkem střelby 

Při zkoumání závislosti mezi výsledkem střelby a běţeckým zatíţením jsme došli 

k závěru, ţe za podmínek daných designem kvaziexperimentu, nedochází k ovlivňování 

výsledku střelby stupňujícím se zatíţením (p > 0.05). Pokud problém převedeme do 

roviny závislosti mezi posturální stabilitou a výsledkem střelby opět dojdeme k závěru, 

ţe výsledek střelby není ovlivněn zhoršením posturální stability (p > 0.05). Po 

provedení testů mezi jednotlivými stupni zatíţení (kumulativním počtem absolvovaných 

střeleckých úseků) jsme opět dospěli k závěru, ţe hypotézu o nezávislosti nezamítáme. 

Nesignifikantní rozdíly u sledovaného parametru posturální stability ve střeleckém 

postoji (všechny poloţky F = 1.25, p = 0.2735, poloţky po zatíţení F = 1.91, p = 

0.0701) mohou být způsobené několika důvody.  

Prvním z nich mohou být velmi malé četnosti pro horší zásahy, dokonce nejniţších 

bodových hodnocení nebylo při experimentu vůbec dosaţeno (nejniţší bodové 

hodnocení, kterého bylo dosazeno, bylo 3).  

Mononen et al. (2006) a Era et al. (1996) prokázali závislost výsledku střelby 

z pušky na posturální stabilitě, kdy při zhoršení posturální stability došlo zároveň 

ke zhoršení výsledků střelby. Zde je ovšem zřejmý rozdíl mezi střelbou z pušky 

a pistole, kdy u pušky můţeme předpokládat mnohem větší citlivost na výchylky těla. 

Oproti tomu při střelbě z pistole budou paţe fungovat jako stabilizátor. O tom se 

zmiňuje jak Mason, Cowan & Gonczol (1990) tak i Ball, Best & Wrigley. (2003b). 

Ve své studii uvádějí, ţe paţe, která drţí pistoli, se pohybuje nezávisle na pohybu těla.  

Dalším z moţných důvodů je relativně vysoká trénovanost probandů, 

na coţ poukazuje i Era et al. (1996). Výsledky střelby vykazovaly závislost 

na parametrech posturální stability u netrénovaných jedinců ve srovnání s vrcholovými 

střelci. 

Podle Zicháčka (2004) lze do trénovanosti jedince zahrnout, kromě schopnosti 

udrţet stabilní stoj, i faktory jako je míření, spouštění, dýchání a rytmus střelby. 

Ondráček (1999) uvádí jako jeden z nezanedbatelných vlivů i psychický tlak, který se 

při střelbě projevuje a který vyplývá z obav o výsledek střelby. 
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6.2.1 Závislost posturální stability a výsledku střelby na pořadí výstřelu 

V tomto bodě jsme se zabývali otázkou, zda zotavení, dané časem stráveným při 

střelbě, můţe pozitivně ovlivnit, posturální stabilitu respektive výsledek střelby. 

Z měření vyplývá, ţe pořadí výstřelu neovlivňuje posturální stabilitu (p > 0.05) ani při 

vyřazení první poloţky z dat. Stejný závěr platí i pro výsledek střelby. Zdůvodnění 

tohoto jevu vychází jen z krátkého odstupu od ukončení běhu. Sedmi-ranou poloţku 

probandi absolvují za cca 33-45 s, za tak krátkou dobu při zadrţování dechu při kaţdé 

ráně nedochází k výraznému poklesu SF a tím pádem se redukuje moţnost ovlivnění 

posturální stability. Dalším významným faktorem je zvládnutí dýchání na coţ 

poukazuje i Fořt (1979, 1983). Kryl (1979) hovoří o nejméně rovnocenném vlivu 

dechové frekvence na střelbu v porovnání s SF a tím i jako důleţitou podmínku úspěšné 

střelby, schopnost synchronizace střelby s dýcháním a SF. Podle Hoška (1979) se nejen 

vedlejší operace, jako je práce se zbraní, ale i dýchání, které se přizpůsobuje rytmu 

střelby, musí dostat pod vědomou kontrolu závodníka. Vzhledem k vysoké trénovanosti 

probandů můţe synergie těchto vlivů vést k situaci, kdy se korelace mezi posturální 

stabilitou při střelbě a dobou zotavení (pořadím výstřelu) jiţ neprojeví. 

6.2.2 Předozadní a pravo-levé vychylování při střelbě po běžeckém zatížení 

Dalším bodem v naší analýze je posouzení vlivu předozadního a pravo-levého 

vychylování. Pro předozadní vychylování (osa x) z matice výsledků testu ANOVA 

vidíme, ţe závislost potvrzujeme jen pro první poloţku (p < 0.01). Pro ostatní 

kombinace střeleckých poloţek (po zátěţi) závislost zamítáme (p > 0.05). 

Pro vychylování pravo-levé (osa y) potvrzujeme závislost posturální stability a zatíţení 

pro první poloţku a kombinaci se všemi ostatními a pak pro poloţku 2. a 4. (p < 0.01). 

Pro ostatní kombinace závislost zamítáme (p > 0.05). Z výsledků tedy vidíme, ţe pravo-

levé vychylování je náchylnější na ovlivnění zatíţením a ţe se tedy více podílí na míře 

celkové posturální stability (vyjádřené veličinou Fz_norm). Pro testy závislosti 

posturální stability na výsledku střelby a posturální stability na pořadí výstřelu 

zamítáme hypotézu o závislosti jak pro předozadní vychylování, tak pro pravo-levé 

vychylování (p > 0.05). Je obecně známo, ţe pravo-levé vychylování je u střelců 

z pistole výrazněší oproti předozadnímu vychylování. 
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6.3 Analýza vlivu rozložení zatížení mezi levou a pravou dolní 

končetinou 

Potvrdili jsme slabý aţ střední stupeň korelace (r = 0.3876, p < 0.01) pro 

směrodatnou odchylku vertikální sloţky (std_dev_Fz_01 respektive 02). Z toho 

vyplývá, ţe při střelbě existuje závislost mezi zatíţením levé a pravé dolní končetiny.  

Prokázalo se, ţe mezi levou a pravou dolní končetinou existuje signifikantní rozdíl 

co do velikosti směrodatné odchylky vertikální sloţky působících sil std_dev_Fz 

 (p < 0.01, ω
2
 = 0.99). První závěr vysvětlujeme individuálně voleným střeleckým 

postojem, který souvisí se zaţitým stereotypem a tělesnou stavbou sportovce. Dále 

různým typem kompenzace odchylky pistole, především rozdíly mezi dorovnáváním 

pomocí paţe/pistole a s pomocí celé horní části těla. Na jedinečnost střeleckého postoje 

poukazuje i Skanaker a Antal (2008) - neexistuje ţádný ideální postoj, kaţdý střelec 

si musí najít svoji individuální ideální pozici, vycházející z jeho tělesné stavby, 

která mu poskytuje nejvyšší posturální stabilitu s vynaloţením nemenšího nutného úsilí. 

Závěr o rozdílech rozptýlenosti mezi levou a pravou dolní končetinou zdůvodňujeme 

moţným zatíţením jedné z dolních končetin více neţ druhé. To můţe být způsobeno 

vychýlením těţiště od osové roviny dolních končetin, které je dáno předpaţením se 

současným drţením pistole. Hmotnost pistole je přibliţně 1,5 kg a tedy vytváří 

významný moment síly, který musí být vyrovnán přenesením hmotnosti na zadní 

(levou) dolní končetinu. Svou roli hraje také poloha druhé neozbrojené paţe, která je 

opět individuální (opření v bok, zcela uvolněná podél trupu, nebo zavěšená za pas). 

Naproti tomu Skanaker a Antal (2008) tvrdí, ţe tělesná hmotnost spočívá rovnoměrně 

na obou chodidlech.   

Dále jsme se zabývali vlivem běţeckého zatíţení na rozloţení hmotnosti mezi obě 

dolní končetiny. Pomocí metody Repeated measure ANOVA jsme neprokázali rozdíl 

(p = 0.67, ω
2
 = 0.00) pro jednotlivé poloţky a dolní končetiny. Pro zadní (zatíţenou 

levou) dolní končetinu jsme neprokázali závislost směrodatné odchylky na běţeckém 

zatíţení (p = 0.054, ω
2
 = 0.01). Coţ je v souladu s dosavadními výsledky. Naproti tomu 

se prokázala závislost průměrné síly vyvolané zadní (levou) dolní končetinou na 

zatíţení (p < 0.01, ω
2
 = 0.32) 
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Interpretace je taková, ţe hmotnost je přenesena na zadní (levou) dolní končetinu 

kvůli vyrovnání momentu síly daném drţením pistole (tím se také zvyšuje celkový 

moment setrvačnosti soustavy střelec – pistole). Přední (pravá) dolní končetina je více 

stabilní a po zatíţení se nevýznamně zvyšuje směrodatná odchylka působící síly (p = 

0.049, ω
2
 = 0.01). Zadní (levá) dolní končetina je tedy hlavním kontributorem 

v závislosti posturální stability – zatíţení, coţ je logické, protoţe její příspěvek má větší 

váhu, neţ dolní končetina přední (pravá), na které spočívá méně hmotnosti. 

Je důleţité zmínit intraindividuální odlišnosti mezi probandy, které vyplývají 

z tabulky 36, z které můţeme vidět, ţe někteří probandi zatěţují více přední (pravou) 

končetinu. Svou roli hraje silová vybavenost, kdy silově více vybavení jedinci jsou 

schopni dorovnávat moment pistole pouze zapojení svalů (paţe) a nikoliv vychýlením 

trupu. 

Na tyto aspekty poukazuje i Brych (1987). Míra posturální stability postoje 

se zbraní je dána i zafixováním trupu. Nejpohyblivější části trupu jsou části v krajině 

kyčelní, v oblasti páteře a ramen (Brych, 1987). Přílišné zaklonění trupu, nebo vědomé 

a viditelné povolení břišních svalů má za následek porušení posturální stability, které 

lze nejlépe dosáhnout ve vzpřímené poloze. Vzpřímená poloha také vytváří podmínky 

pro přirozené drţení hlavy.  

 

6.4 Kinematická analýza pohybu pistole 

Dalším a posledním bodem ve zkoumání střelby pětibojařů po běţeckém zatíţení 

byla takzvaná kinematická analýza pohybu pistole, která nám měla zodpovědět otázku 

kompenzace výkyvů trupu a případně separátního pohybu paţe jako dalšího faktoru 

negativně ovlivňujícího výsledek střelby. I podle Mason, Cowan a Gonczol (1990), 

Zatsiorsky a Aktov, (1990), Konttinen, Lyytinen a Viitasalo (1998), 

Ball, Best a Wrigley (2003), Mononen et al. (2007) je dalším předpokladem 

pro úspěšnou střelbu minimální pohyb pistole v průběhu míření před výstřelem. 

Při zkoumání pohybu pistole jsme se zabývali podobnými otázkami jako při 

testování posturální stability. Nejprve jsme se zabývali problémem pohybu pistole 

v závislosti na běţeckém zatíţení. Jako signifikantní se ukázal rozdíl mezi první 

a druhou poloţkou (p = 0.002, ω
2
 = 0.27) tedy pistole vykazovala méně výrazný pohyb 

při střelbě bez předcházejícího zatíţení neţ při střelbě po zatíţení. Tento jev se shoduje 
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s výsledkem, kterého jsme dosáhli u posturální stability. Vlivem můţe být vetší SF, 

svalový třes atd. Zajímavým jevem je mírné sníţení pohybu pistole pro třetí a čtvrtou 

poloţku v porovnání s poloţkou druhou. Důvodem můţe být získání potřebného rytmu 

daného synchronizací výstřelu a frekvence dechu. Získání rytmu tedy předchází 

„zapracování― při druhé střelecké poloţce. 

Dále jsme se zabývali závislostí výsledku střelby na pohybu pistole. 

Co se posturální stability týče, závislost jsme neprokázali. Z tohoto závěru vyplynula 

zajímavá otázka, týkající se pohybu paţe drţící pistoli, který přímo nemusí souviset 

s pohybem trupu. Tedy zda nám pohyb paţe vnáší při výstřelu další odchylku, která jiţ 

můţe zhoršit výsledek střelby. Z výsledků statistické analýzy zamítáme hypotézu 

o závislosti (p > 0.05, ω
2
 = 0.00). Důvodem jsou další významné vlivy, jako záměrný 

bod před výstřelem a správné načasování výstřelu, na coţ ostatně také poukazují ostatní 

výzkumy zabývající se pohybem pistole ve vztahu k výsledku střelby, kdy byla 

prokázána pouze slabá závislost (r = 0,2) (Mason, Cowan & Gonczol, 1990). 

Zatsiorski a Aktov (1990), Viitasalo et al. (1999) a Konttinen, Landers a Lyytinen 

(2000) - důleţité  je tedy načasování spouštění, které můţe ovlivnit výsledek střelby 

a rozptyl ran. Nehybnost těla i pistole při střelbě vstoje je ukazatel koordinované práce 

všech částí pohybového aparátu sportovce. Posturální stabilita těla i pistole závisí 

ve značné míře na povaze připravovaných činností, obzvláště při míření. Jsou-li pohyby 

neovládané a nekoordinované, dochází k častým a značným výkyvům pistole. Jsou-li 

pohyby plynulé, úměrné a cílevědomé, vedou ke znehybnění pistole. 

Dále Včela (2009) poukazuje na to, ţe zamíření je okamţitý stav, je to poloha 

zbraně vůči terči v určitém okamţiku a Brych (2008), ţe schopnost jemně koordinovat 

pohyby těla i pistole při míření, která zajišťuje dostatečně dlouhé znehybnění 

v okamţiku výstřelu, je jednou z nejdůleţitějších specifických schopností střelce. 

Klíčovou roli můţe hrát i určité zastavení zbraně v okamţiku výstřelu, o kterém 

se zmiňuje i Provazník (1984) - v souvislosti s tím je moţno pozorovat i určité zastavení 

zbraně v okamţiku výstřelu. Naproti tomu Tang et al. (2008) prokázali signifikantní 

rozdíl týkající se pohybu paţe před výstřelem u vrcholových a amatérských střelců. 

Všechny tyto faktory mají bez pochyby vliv na úspěšnost střelby a kinematickou 

analýzou pohybu pistole jsou buď vůbec anebo přinejlepším velmi obtíţně postiţitelné. 
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Dalším bodem bylo, podobně jako u posturální stability, testování závislosti 

na pořadí výstřelu a tedy na zotavení po běţeckém zatíţení. Hypotézu o závislosti opět 

zamítáme (p > 0.05, ω
2
 = 0.00). Zdůvodnění tohoto jevu vychází podobně jako u 

posturální stability jen z krátkého odstupu od ukončení běhu. Sedmi-ranou poloţku 

probandi absolvují za cca 33-45s, za tak krátkou dobu při zadrţování dechu při kaţdé 

ráně nedochází k výraznému poklesu SF a tím pádem se redukuje moţnost ovlivnění 

pohybu pistole. Dalším významným faktorem je zvládnutí dýchání na coţ poukazuje i 

Fořt (1979, 1983). Kryl (1979) hovoří o nejméně rovnocenném vlivu dechové frekvence 

na střelbu v porovnání s SF a tím i jako důleţitou podmínku úspěšné střelby, schopnost 

synchronizace střelby s dýcháním a SF. Podle Hoška (1979) se nejen vedlejší operace, 

jako je práce s pistolí, ale i dýchání, které se přizpůsobuje rytmu střelby, musí dostat 

pod vědomou kontrolu závodníka. Vzhledem k vysoké trénovanosti probandů můţe 

synergie těchto vlivů vést k situaci, kdy se korelace mezi posturální stabilitou při střelbě 

a dobou zotavení (pořadím výstřelu) jiţ neprojeví. 

Posledním bodem v našem zkoumání bylo přímé posuzování posturální stability 

a pohybu pistole. Zkoumali jsme korelaci mezi veličinami rms_v_log respektive 

std_s_log a rms_Fz_norm. Prokázali jsme slabý stupeň korelace (r = -0.2298, 

p = 0.0034 respektive r = -0.1464, p = 0.0647). Nejsilnější závislost se ukázala 

pro 4. střeleckou poloţku (coţ je vidět z LOESS diagramu graf 3), která byla nejvíce 

ovlivněny předcházející běţeckým zatíţením. Důvodem můţe být nakumulovaná únava 

z přecházejících běţeckých úseků. Ještě na 3. poloţce nepozorujueme zvýšení míry 

pohybu pistole, na 4. poloţce jiţ pro niţší hodnoty posturální stability dochází 

ke zvášenému pohybu pistole. Jako závěr tedy můţeme konstatovat, ţe celková 

posturální stabilita slabě ovlivňuje pohyb pistole, coţ se projevuje především ve stavu 

organizmu po běţeckém zatíţení. Nicméně v našem případě za podmínek daných 

především intenzitou zatíţení se neprokázalo ovlivnění výsledků střelby. 
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7 ZÁVĚR 

Střelba z pistole po zatíţení se ve sportovní praxi vyskytuje pouze v moderním 

pětiboji.  Vzhledem k teprve nedávné změně pravidel v moderním pětiboji, je tato práce 

jednou z prvních, zabývajících se posturální stabilitou při střelbě z pistole následující 

po zatíţení. Z tohoto pohledu bylo obtíţné zvolit design studie i následné porovnání 

výsledků s dalšími autory. Literatura se zabývá buď biatlonem, kde se ovšem střílí 

z pušky, nebo střelci z pistole – specialisty.  

Můţeme konstatovat, ţe naměřená data nám umoţnila zodpovědět vznesené 

hypotézy:     

H1:  Běţecké zatíţení na ANP signifikantně ovlivňuje vybrané parametry posturální 

stability. 

Vliv běţeckého zatíţení na posturální stabilitu jsme potvrdili (p < 0.01, ω
2 

= 0,41).  

H2:  Úspěšnost střelby v rámci kombinované disciplíny je negativně ovlivněna 

běţeckým zatíţením na ANP. 

Hypotézu o vlivu běţeckého na úspěšnost střelby jsme zamítli (p > 0.05, ω
2 

= 0.00).  

H3:  Sníţená posturální stabilita negativně ovlivňuje úspěšnost střelby u moderních 

pětibojařů. 

Hypotézu o vlivu posturální stability na výsledky střelby jsme zamítli  

(p > 0.05, ω
2 

= 0.00).  

H4:  Sníţení posturální stability vede k větší míře pohybu pistole. 

Prokázali jsme slabý stupeň korelace mezi posturální stabilitou a pohybem pistole 

(r = -0.2298, p = 0.0034). 

H5:  Před výstřelem bude více zatíţena levá dolní končetina.  

Hypotézu potvrzujeme, před výstřelem byla více zatíţena levá dolní končetina  

(p < 0.01, ω
2 

= 0,99).  

H6: Vyšší rychlost pohybu pistole negativně ovlivňuje výsledek střelby. 

Hypotézu o závislosti výsledku střelby na rychlosti pohybu pistole jsme zamítli  

(p > 0.05, ω
2 

= 0.00).  
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I přesto, ţe se za daných podmínek neprokázala závislost posturální stability 

a výsledků střelby, povaţujeme zařazení tréninku posturální stability za nezbytnou 

součást komplexního tréninku moderního pětibojaře. Důvodem je potvrzení závislosti 

posturální stability na běţecké zatíţení. Navíc z našeho výzkumu vyplynula řada 

nezodpovězených otázek. První z nich je otázka závislostí při stupňovaném zatíţení 

vyšší intenzity nad ANP. Další otázkou je volba strategie stupňování tempa 

i s přihlédnutím k času strávenému na střelnici – zohlednění rytmu střelby sportovců 

s horší posturální stabilitou, kdy srovnatelného výsledku při střelbě můţe být dosaţeno 

za cenu delší doby míření.  

Závěrem můţeme konstatovat, ţe práce má spíše implikace teoretické 

neţ pro praktické vyuţití v tréninkové a závodní praxi. V tomto směru se můţeme opět 

odkázat na neprobádanost dané oblasti. Věříme, ţe poznatky získané v rámci této práce 

poslouţí dalším autorům, kteří se budou věnovat problematice posturální stability při 

zatíţení. 
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Informovaný souhlas s účastí na výzkumu koordinovaném FTVS UK 

Popis výzkumu 

Název: Změny vybraných parametrů posturální stability a úspěšnost střelby 

moderních pětibojařů v rámci kombinované  disciplíny 

Ve výzkumu nebudou pouţity ţádné invazivní metodiky, tento typ výzkumu 

neobsahuje  zvláštní etické aspekty.  

Bude se jednat o experimentální studii. 

Realizace výzkumu 

Měření posturální stability, běţeckého zatíţení a výsledků střelby bude probíhat 

v Laboratoři sportovní motoriky FTVS UK.  

Posturální stabilita střeleckého postoje bude měřena na přístroji Kistler. Měření 

posturální stability bude prováděno při střelbě ze vzduchové pistole do terče vzdáleného 

10m. Střelba bude rozdělena do čtyř poloţek po sedmi výstřelech. Druhé, třetí a čtvrté 

střelecké poloţce bude předcházet běţecké zatíţení (1km běţecký úsek), které probandi 

absolvovují na běţeckém ergometru. Intenzita zatíţení bude zvolena podle individuální  

úrovně ANP.  

Testování proběhne v jednom dni. 

Pan(í) ………………., níţe podepsaný(á), narozen(á)…………..po přečtení popisu 

experimentu souhlasí s účastí na výzkumném projektu „Změny vybraných parametrů 

posturální stability a úspěšnost střelby moderních pětibojařů v rámci kombi 

disciplíny―, prováděném v rámci FTVS UK. V jeho průběhu můţe kdykoli opustit tento 

projekt. 

Svým podpisem stvrzuji, ţe jsem byl(a)  informován(a) o způsobu a postupu měření 

(viz. výše), včetně moţnosti následného anonymního pouţití dat. 

 

Testující: Mgr. Sylvie Černá Testovaný: 

……………….. ……………………… 

 

V Praze dne ………….. 
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Obrázek 9: Střelecký terč (vzduchová pistole 10 m) 

 

Graf 23: Histogram posturální stability vyjádřený veličinou rms_Fz_norm 
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Tabulka 48: Základní statistické parametry veličiny rms_Fz_norm (souhrnná posturální stabilita) 

Location Variability 

Mean 999.63E-03 Std Deviation 11.22E-05 

Median 999.62E-03 Variance 1.26E-08 

Mode . Range 50.59E-05 

  Interquartile Range 16.78E-05 

 

Graf 24: Empirická distribuční funkce posturální stability rms_Fz_norm pro jednotlivé položky 

 

Tabulka 49: Základní statistické parametry předozadního vychylování rms_Fx_norm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Location Variability 

Mean 5.48E-03 Std Deviation 2.4E-03 

Median 5.16E-03 Variance 5.77E-06 

Mode . Range 11.7E-03 

  Interquartile Range 2.66E-03 
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Graf 25: Četnosti výsledků střelby pro jednotlivé položky (binární klasifikátor výsledku) 

 

 pro i = 8, 9. 

Graf 26: Histogram veličiny rms_Fx_norm (předozadní vychylování) a model (normální rozdělení) 
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Graf 27: Q-Q plot percentilů normálního rozdělení a předozadního vychylování rms_Fx_norm 

 

 

Graf 28: Histogram veličiny rms_Fx_norm (předozadního vychylování) a model (log-normální 

rozdělení) 
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Graf 29: Percentily logaritmicko-normálního rozdělení a předozadního vychylování rms_Fx_norm 

 

 

Graf 30: Histogram veličiny rms_Fx_norm_log (předozadní vychylování transformovaná) 
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Graf 31: Percentily normálního rozdělení a předozadní vychylování rms_Fx_norm_log (Q-Q plot) 

 

 

Graf 32: Empirická distribuční funkce posturální stability rms_Fx_norm_log pro jednotlivé 

položky 
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Graf 33: Box-plots pro 1. položku - Závislost posturální stability rms_Fx_norm_log na pořadí 

výstřelu 

 

Graf 34: Box-plots pro 2. položku - Závislost posturální stability rms_Fx_norm_log na pořadí 

výstřelu 
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Graf 35: Box-plots pro 3. položku - Závislost posturální stability rms_Fx_norm_log na pořadí 

výstřelu 

 

Graf 36: Box-plots pro 4. položku - Závislost posturální stability rms_Fx_norm_log na pořadí 

výstřelu 
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Graf 37: Histogram veličiny rms_Fy_norm (pravo-levé vychylování) 

 

 

Tabulka 50: Základní statistické parametry pravo-levého vychylování rms_Fy_norm 

 

 

 

 

Location Variability 

Mean 0.03 Std Deviation 0. 46E-02 

Median 0.03 Variance 0. 21E-04 

Mode . Range 0.02 

  Interquartile Range 0.01 
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Graf 38: Percentily normálního rozdělení a pravo-levého vychylování rms_Fy_norm 

 

Graf 39: Percentily lognormálního rozdělení a pravo-levého vychylování rms_Fy_norm (Q-Q plot) 
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Graf 40: Empirická distribuční funkce posturální stability rms_Fy_norm pro jednotlivé položky 

 

Graf 41: Box-plots pro 1. položku – závislost posturální stability rms_Fy_norm na pořadí výstřelu 
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Graf 42: Box-plots pro 2. položku – závislost posturální stability rms_Fy_norm na pořadí výstřelu 

 

Graf 43: Box-plots pro 3. položku – závislost posturální stability rms_Fy_norm na pořadí výstřelu 
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Graf 44: Box-plots pro 4. položku – závislost posturální stability rms_Fy_norm na pořadí výstřelu 

 

Graf 45: Histogram veličiny std_Fz_01 (levá dolní končetina) 
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Graf 46: Histogram veličiny std_Fz_02 (pravá dolní končetina) 

 

Tabulka 51: Základní statistické parametry posturální stability levé resp. pravé dolní končetiny 

std_dev_Fz01 resp. std_dev_Fz02 

std_dev_Fz01 std_dev_Fz02 

Location Variability Location Variability 

Mean 5.42 Std Deviation 0.95 Mean 3.91 Std Deviation 0.64 

Median 5.32 Variance 0.89 Median 3.81 Variance 0.41 

Mode . Range 5.61 Mode . Range 4.5 

  
Interquartile  

Range 
1.14   

Interquartile  

Range 
0.63 
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Graf 47: Q-Q plot percentilů normálního rozdělení a  posturální stability levé dolní končetiny 

std_dev_Fz01 

 

Graf 48: Percentily normálního rozdělení a  posturální stability pravé dolní končetiny 

std_dev_Fz02 
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Graf 49: Percentily logaritmicko-normálního rozdělení a posturální stability levé dolní končetiny 

std_dev_Fz01 

 

Graf 50: Percentily logaritmicko-normálního rozdělení a posturální stability pravé dolní končetiny 

std_dev_Fz02 
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Graf 51: Percentily normálního rozdělení a rychlosti pohybu pistole  rms_v 

 

 

Tabulka 52: Základní statistické parametry rychlosti pohybu pistole  rms_v 

Location Variability 

Mean 919.42 Std Deviation 619.06 

Median 749.91 Variance 383236 

Mode . Range 4266 

  Interquartile Range 659.29 
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Graf 52: Percentily log-normálního rozdělení a rychlosti pohybu pistole  rms_v 

 

 

Tabulka 53: Základní statistické parametry dráhy pohybu pistole rms_s 

Location Variability 

Mean 1.36 Std Deviation 0.97 

Median 1.05 Variance 0.94 

Mode . Range 5.62 
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