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Abstrakt 

Název: Analýza vztahu motorické docility, emocionální stability a reaktibility.  

 

Cíl: Cílem práce bylo získat poznatky teoretické poznatky o motorické docilitě. Pokusit se 

analyzovat vzájemnou souvislost mezi motorickou docilitou, reaktibilitou a emoční stabilitou 

studentů tělesné výchovy PF UJEP. 

 

Metody: Úroveň motorické docility byla zjišťována prostřednictvím IOWA BRACE testu, 

progresu v učení se novým pohybovým dovednostem ve vybraných sportovních odvětvích 

během semestru a expertním posouzením. U reaktibility byla prostřednictvím Disjunktivního 

testu reakční doby sledována časová variabilita doby reakcí. Emocionální stabilita byla 

diagnostikována prostřednictvím dimenze neuroticismus v EPQ-R. Cílová orientace byla 

zjišťována prostřednictvím TEOSQ. 

 

Výsledky: Soubor jevil očekávané charakteristiky vzhledem k emocionální stabilitě. Prokázal 

se vztah mezi hodnotami neuroticismu a časovou variabilitou doby reakcí v testu reaktibility. 

Částečně se podařilo potvrdit vztah mezi motorickou docilitou (test Progres v učení se novým 

pohybovým dovednostem) a časovou variabilitou doby reakcí. Vztah mezi motorickou 

docilitou a emocionální stabilitou nebyl prokázán. Motorická docilita je vícedimenzionálního 

charakteru a je třeba dalších výzkumů k její optimální operacionalizaci. 
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1. ÚVOD 

V současné době je výuka tělesné výchovy na základních i středních školách a 

gymnáziích velmi (lze-li to tak říci) liberální. Způsobilo to rozvolnění bývalých osnov, které 

je umožněno Výchovně vzdělávacími programy. Není účelem zabývat se na této platformě 

pozitivními a negativními vlivy tohoto kroku. Nicméně jeho důsledky jsou patrné zejména při 

přijímacích zkouškách (jsou-li jaké) a následně při studiu tělesné výchovy na pedagogických 

a jiných fakultách se zaměřením na sport. „Moderní“ způsob života je spojován s nedostatkem 

pohybové aktivity. Uchazeči o studium tělesné výchovy jsou těmi, kteří mají k pohybu, sportu 

blízko. Jejich motivací pro studium těchto oborů je často právě nějaká aktivně vykonávaná 

sportovní činnost. Během studia se však ukazuje, jak jednostranné často jsou jejich 

dovednosti. Studenti těchto oborů se setkávají s širokou paletou sportovních odvětví. 

Ovládnutí pohybových dovedností, často zcela nových, je pro ně podmínkou úspěšného 

složení potřebných zápočtů a zkoušek. To od studentů vyžaduje kromě fyzických a jiných 

dispozic jistou úroveň docility, tedy „učenlivosti“ a „učitelnosti“, neboť získané pohybové 

dovednosti musí v určité kvalitě, kvantitě a čase předvést. Motorická docilita je však 

multidimenzionálního charakteru a nalezení komplexního a jednoznačného řešení její 

problematiky není v rámci této práce reálné. Nicméně se domníváme, že tato oblast 

senzomotorického učení si zaslouží zvýšenou pozornost právě pro onu aktuálnost a velké 

množství dosud nezodpovězených otázek souvisejících právě s její multidimenzionalitou. 

Naše studie se zabývá motorickou docilitou u studentů tělesné výchovy a pokouší přispět k 

problematice potvrzením vztahu mezi ní a emocionální stabilitou. Navazuje na řadu 

výzkumných prací (Benešová, 2011; Robinson & Tamir, 2005) a především práce prof. 

Stejskala (1998), který mimo jiné poukázal na možnou existenci vztahu mezi motorickou 

docilitou a emocionální stabilitou vyjádřenou typem opakovaných reakcí.  

2. PROBLÉM 

2.1 DŮVOD, VÝZNAM A POTŘEBA VÝZKUMU 

V předkládané disertační práci bylo hlavním cílem a úkolem práce přispět k objasnění 

teoretického problému řešení komplexního jevu, jakým motorická docilita je, verifikací 

těsnosti vztahu mezi motorickou docilitou, reaktibilitou a emocionální stabilitou subjektu.  

Další navazující cíle a úkoly mohou přispět k ověření jejich aplikačních možností v praxi. 

Například při výběru talentů, v tréninkovém procesu, práci s dětmi pohybově nenadanými a 

v neposlední řadě při koncipování talentových přijímacích zkoušek u uchazečů o obory 

spojené s tělesnou výchovou  
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2.2 VĚDECKÁ OTÁZKA 

Existuje asociace mezi motorickou docilitou a emocionální stabilitou subjektu?  

 

2.3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

 vymezit teoretický background oblasti „motorické docility“; 

 porovnat a verifikovat úroveň rozvoje motorické docility s emocionální stabilitou a 

stabilitou reaktibility u studentů tělesné výchovy na PF UJEP;  

 analyzovat vzájemnou souvislost mezi emoční stabilitou, reaktibilitou a cílovou 

orientací sledovaných probandů  

2.4 HYPOTÉZY 

Hlavní hypotézy: 

H1 Předpokládáme asociaci mezi docilitou testovaných osob a časovou variabilitou 

jejich dob reakcí v testu reaktibility. 

H2 Předpokládáme negativní asociaci motorické docility k vysokým hodnotám 

neuroticismu u testovaných osob. 

 

Hlavní hypotézy mají přispět k teoretickému vymezení motorické docility především ve 

vztahu k reaktibilitě a emocionální stabilitě. 

 

Vedlejší hypotézy: 

H3 Časová variabilita doby reakce v testu reaktibility je ovlivňována typem 

temperamentu testované osoby, především hodnotou dimenze neuroticismu tj, její labilitou či 

stabilitou.  

H4 Předpokládáme, že cílová orientace testovaných osob v testu EGO TASK bude 

asociovat s množstvím správných reakcí a dobou reakce, nikoli však s časovou variabilitou 

v testu reaktibility. 

H5 Domníváme se, že mezi výsledky testu obratnosti a zručnosti (IOWA-BRACE) 

bude nalezena pozitivní asociace s progresem v učení se novým pohybovým dovednostem. 

 

Vedlejší hypotézy byly postulovány k analýze vzájemné souvislosti mezi reaktibilitou, 

emoční stabilitou a cílovou orientací sledovaných probandů. Hypotéza (H5) byla vytvořena 

vzhledem k praktickým možnostem v diagnostice motorické docility. 

 



 

10 

 

3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3.1 MOTORICKÉ UČENÍ 

K základním lidským činnostem spolu s hrou a prací patří učení, které ovšem obojí 

provází. Učením získává člověk všechny své vědomosti, dovednosti, rozvíjí své schopnosti a 

osvojuje si nejrůznější postoje, normy a způsoby hodnocení. Prostřednictvím učení rozvíjí 

svoji osobnost.  

Motorické učení je specifickou formou učení, charakterizovanou především 

osvojováním pohybových dovedností.  Jsou však osvojovány i vědomosti o pohybové činnosti 

a rozvíjeny pohybové schopnosti. Schnabel (1998) definici konkretizuje: samotné motorické 

učení může být pomocí pohybových dovedností definováno jako jejich osvojování, 

zjemňování, stabilizování a využívání.  

Analýza motorického učení předpokládá znalost biologických aspektů učení (Kovář, 

1985, Sovák, 1985), především problémů adaptací a regulačních systémů (Janský, 1979, 

Wilmore & Costill, 1994). Velmi významnou roli v něm hrají i aspekty psychologické. 

Motorické učení jako druh i součást obecného učení bylo z různých hledisek zkoumáno nejen 

odborníky z oblasti kinantropologie, ale z nejrůznějších aspektů: neurologických, 

fyziologických, psychologických a pedagogických (Průcha, 1997, Schmidt, 1991, Magill, 

2001, Brichcín 1999, Oxendine, 1984 aj.). Procesem motorického učení, jeho podmínkami, 

fázemi, motivací a z ní vyplývajících aktivací, vlivem transferu v učení se zabývali Choutka 

(1999), Čelikovský (1979), Daugs (1992), Hošek & Rychtecký (1975, 1984), Rychtecký & 

Fialová (2002) a jiní. 

Vzhledem k rozsáhlému zkoumání a obsažnosti problematiky motorického učení 

uvedeme pouze základní teoretická východiska naší práce: 

Hlavním výsledkem motorického učení jsou pohybové dovednosti (pohybové činnosti).  

Schmidt (1991) charakterizuje pohybové dovednosti takto:  

- dovednosti postihují individuální výkonnost v konkrétní úloze  

- počet dovedností je nekonečný  

- dovednosti představují zvláštní kapacitu vykonávat jedinečnou činnost  

- dovednosti závisí na více schopnostech  

- dovednosti jsou rozvinuté a modifikované praxí  

Měkota & Blahuš (1983) uvádí, že pohybová dovednost může být charakterizována jako 

pohotovost k úspěšnému vykonání určité pohybové činnosti. Primárně je podmíněna 

koordinačně a získává se učením. Je to tedy schopnost řešit příslušný pohybový úkol vhodnou 

metodou a na jisté úrovni dokonalosti, tj. správně, dostatečně rychle a úsporně. Za dovednost 
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však nelze považovat každou pohybovou činnost. Důležité je její cílové zaměření – dovednost 

implikuje určitý cíl. Motorická dovednost se vždy vztahuje na jeden nebo řadu pohybových 

úkolů (např. dovednost driblovat, případně dovednost hrát basketbal). Měkota & Blahuš 

(1983) dále uvádí, že obecně není vhodné ji přímo ztotožňovat s konkrétní pohybovou 

činností spojenou s řešením pohybového úkolu. Osvojování a upevňování dovednosti je 

možné pouze opakováním a procvičováním dané pohybové činnosti, nikoli prováděním 

činností jiných. Je však třeba definovat, co je to osvojená dovednost. Tu podle Měkoty & 

Cuberka (2007) charakterizuje pět znaků: 

 sloučení dílčích pohybů v jeden celistvý pohyb (pohybovou činnost) 

 odstranění zbytečných pohybů a svalového napětí 

 optimalizace prostorových a časových parametrů pohybu 

 zmenšení zrakové a zvýšení pohybové kontroly 

 proměnlivost způsobu činnosti při změně podmínek 

Tato charakteristika osvojené pohybové dovednosti zjevně vychází ze zvládnutí posledních 

fází motorického učení (Hošek & Rychtecký, 1975;  Schnabel, 1998;  Schmidt & Wrisberg 

2004;  Moravec, 2004).  Schmidt & Wrisberg (2004) zdůrazňují jednak maximální jistotu při 

dosahování cíle (tedy při střelbě na koš nejde o pouhou náhodu, ale o vysokou míru jistoty i 

při změně vnějších podmínek) a za druhé úsporný, minimální výdej energie a zároveň 

dosažení cíle v minimálním čase. V diagnostice pohybových dovedností (základních i 

sportovních) se uplatňují dva přístupy. První je založen na změření výkonu, tedy finálního 

výsledku, kde se uplatňují motorické (výkonové) testy (např. délka hodu míčkem). Druhý 

přístup je založen na pozorování, registraci a zhodnocení průběhu dovedného pohybového 

aktu za pomoci škál. Hlouběji se této problematice věnují Burton & Miller (1998). 

Základem pohybové dovednosti je kombinace a interakce procesů senzorických, kognitivních 

a motorických (Hošek & Rychtecký, 1975; Měkota & Cuberek 2007). V osvojení si 

motorických dovedností v didaktickém procesu existuje podle dominance kognitivních 

procesů, interakčních vztahů, regulace i aktivity učících se subjektů i činností učitele pět 

odlišných způsobů motorického učení (Hošek & Rychtecký, 1975):  

 imitační učení  

Při nácviku dovedností se využívají především u začátečníků a u cvičení, která 

vyžadují přesnost. Své opodstatnění má i u složitých cvičení náročných na 

abstraktní myšlení. Důležité je správné předvedení ukázky, neboť představa 
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pohybu se vytváří výhradně přes zrakový analyzátor. Fixace dovedností se 

uskutečňuje mnohonásobným opakováním. 

 instrukční učení  

Představa pohybu se vytváří dle slovních pokynů – instrukcí. Jedinec před 

prvními pokusy musí sdělený obsah instrukce analyzovat a zpracovat.  

 problémové učení 

 Patří k náročným druhům učení. Vyžaduje samostatnost a tvořivost. Každému 

praktickému pokusu předchází myšlenková analýza vzniklé problémové 

situace, završená formulováním hypotézy (předpokladu) jejího možného 

řešení. Ta je následně v praktické činnosti ověřována a podle povahy 

průběžného (nebo i finálního) výsledku je buď přijata, nebo zamítnuta. Při 

řešení problémů postupuje jedinec buď zcela samostatně, nebo za pomoci rad 

učitele. 

 zpětnovazební učení 

 Informace o provedené dovednosti se učící dozví až po jejím provedení (pokus 

a omyl). Nositel zpětné informace je většinou učitel (trenér) nebo vlastní 

výsledek činnosti (shozená laťka...).  Zpětná informace je intrizitivní, vnitřní-

proprioceptivní (zrak, sluch, „pocity pohybu“) a extrinzitivní, vnější-

exteroceptivní (informace poskytnutá navíc nad informace z vlastního pohybu) 

(Schmidt, 1991). 

 ideomotorické učení  

Teoretická podstata učení spočívá v efektu, že kinestetické buňky v centrálním 

nervovém systému mohou být drážděny nejen periferně (aktivním pohybem), 

ale i centrálně (představou pohybu). Centrální podráždění může být evokováno 

slovem, pojmem (vysloveným učitelem), nebo si je může vybavit žák sám tím, 

že si promýšlí a představuje nacvičovaný pohyb (pohybovou dovednost). 

Ideomotorické učení je náročné na abstraktní myšlení a přiměřenou 

koncentraci. 

Osvojování pohybových dovedností však neprobíhá vždy lineárně. Vztah mezi počtem 

opakování, časem věnovaným učení a zdokonalováním pohybové dovednosti je většinou 

složitější. Průběh osvojování pohybových dovedností ilustrují tzv. „křivky učení“, které jsou 

grafickým vyjádřením vztahu mezi počtem cvičebních lekcí, či dobou nácviku a zvládnutím 

pohybové dovednosti. Jednotlivé fáze motorického učení znázorňuje následující tabulka (č.1). 
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Tabulka č.1 Charakteristika fází motorického učení (Hošek & Rychtecký, 1975) 

Fáze Znaky Úroveň Vnější projev CNS 
Mentální 

aktivita 

 

1. 

 

Počáteční 

seznámení, 

instrukce, 

motivace 

Nízká Generalizace Iradiace Vysoká 

 

2. 

 

Zpevňování, 

zpětná aferentace, 

slovní kontrola 

Střední Diferenciace Koncentrace Střední 

 

3. 

 

Zdokonalování, 

retence, 

koordinace 

Vysoká Automatizace Stabilizace Nízká 

 

4. 

 

Transfer, integrace, 

anticipace, výkon 
Mistrovská 

Tvořivá 

koordinace 

Tvořivá 

asociace 
Vysoká 

 

Významnými činiteli v průběhu motorického učení jsou motivace, schopnosti, cíle 

učení, stimulace, percepce pohybové dovednosti, motorická reakce, její regulace a korekce, 

zpevňování, retence, integrace a transfer. Tito činitelé (negativní i pozitivní) v motorickém 

učení jsou relativně nezávislé intervenující vlivy, které působí na průběh nácviku a ovlivňují i 

konečné výsledky. 

Vzhledem k tomu, že problematika motorické docility úzce souvisí s procesem učení, 

především však se senzomotorickým učením a všemi jeho komponentami, je třeba mu 

věnovat zvýšenou pozornost. Současný teoretický koncept senzomotorického učení vychází 

ze Schmidtovy teorie motorického učení a motorické docility, založené na konceptuálním 

modelu uzavřeného okruhu. 

Schmidt (1993) usuzuje, že se člověk neučí specifickým pohybům, ale vybavuje si 

generalizované pohybové programy (GMP –  general motor programs), které koriguje podle 

nároků či tzv. parametrů nově učené pohybové činnosti. Úspěšnost pohybové činnosti závisí 

na jeho schopnosti rychle a přesně předem identifikovat parametry budoucího pohybu. Čím 

rychleji a přesněji to dokáže, tím lépe a snáze modifikuje a aplikuje pohybový program do 

požadované podoby pohybové činnosti (dovednosti). Tato schopnost je pravděpodobně 

částečně daná geneticky a částečně získaná praxí. Vliv genetiky převažuje především v 

dětství, kdy se generalizované pohybové programy vytváří. Dospělý se podle Schmidta již 

novým pohybům neučí, ale upravuje a koriguje již v dětství vytvořené, generalizované 

pohybové programy. 
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Schmidtovu teorii motorického učení je možné zařadit k tzv. funkcionálním teoriím. 

Progres v učení je vyjadřován změnami v úrovni a kvalitě zapojených psychických, respektive 

psychofyziologických funkcí. Např. v paměti a představivosti, anticipaci, pozornosti apod.  

V souladu s touto teorií jsme se v naší práci pokusili poukázat na vztah mezi takovou 

psychofyziologickou funkcí, jíž je emocionální stabilita (úzce související s mírou udržení 

pozornosti) a motorickou docilitou. 

 

3.1.1 MOTORICKÁ DOCILITA 

Termín „motorická docilita“ se v zahraničních publikacích a odborných statích ve 

významu blízkému „pohybové učenlivosti“ ještě zcela nedávno vyskytoval zřídka (informační 

zdroje Proquest, Sport Discus). U nás jej již dříve použili ve svých pracích Rychtecký a Libra, 

J. V současné době zažívá tato oblast zkoumání větší zájem badatelské veřejnosti (Benešová, 

2007, 2011; Junger & Belej, 2007; Hurych, 2006). 

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová & Mareš, 1998) charakterizuje termín „docilita“ 

jako učenlivost.  

Libra (1985) představuje motorickou docilitu jako určitou schopnost speciální pohybové 

operativnosti – učenlivosti, na základě které je subjekt schopný řešit, učit se, pamatovat si a 

dle potřeby reprodukovat naučené pohybové struktury, vykonávat účelný a adekvátní výběr 

pohybových reakcí na proměnlivé podněty. 

Hirtz (1988) zařazuje motorickou docilitu mezi cílové veličiny koordinačně - motorické 

způsobilosti řízení a přizpůsobování pohybu. 

Raczek (1990) považuje motorickou docilitu za soubor nebo soustavu schopností, 

dovedností a vědomostí, podmiňující vykonávání motorické činnosti na vysoké úrovni. 

Rychtecký a Fialová (1995) chápou motorickou docilitu jako schopnost rychle a 

relativně trvale se učit novým pohybům, přičemž v ní můžeme rozlišovat jak složku 

motorickou, tak i senzorickou.  

Szopa (2000) řadí motorickou docilitu mezi koordinační schopnosti. Považuje tuto 

schopnost za geneticky podmíněný předpoklad učit se pohybům přesně, rychle a trvale. Je 

možné ji rozvíjet tréninkem. 

Mynarski (2003) zdůrazňuje u motorické docility lehkost, s jakou se jedinec učí novým 

pohybům.  

Podle Jungra & Beleje (2007) motorická učenlivost – docilita, představuje koncentrovaný 

koordinačně – schopnostní předpoklad přesně a rychle se učit novým pohybům.  
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Z našeho hlediska motorické docility je možné sledovat kvantitu, tedy množství získaných 

pohybových dovedností, jejich kvalitu, tj. přesnost provedení, nebo rychlost osvojení nových 

pohybových dovedností, která je pro kvantifikaci naučeného nejpřístupnější. Jelikož je 

získávání pohybových dovedností podmíněno především koordinačními (obratnostními) 

schopnostmi (Měkota & Blahuš 1983;  Libra, 1984;  Měkota & Novosad, 2005; Junger & 

Belej, 2007), je při hodnocení úrovně motorické docility nasnadě využití některých vhodných 

diagnostických metod primárně určených pro koordinační schopnosti. Jak již bylo naznačeno 

je problematika motorické docility úzce spjata s procesem motorického učení, a tak hodnocení 

její aktuální úrovně u individua nelze takto zjednodušit. Je nutno brát v potaz řadu 

spolupůsobících faktorů (např. věk individua, motivaci, aktuální stav – únavu, genetickou 

predispozici, schopnost anticipace, paměť, pozornost, podnětnost prostředí apod.). Nelze ani 

opominout význam transferu při osvojování pohybových dovedností. „Vznik nových 

dovedností je do značné míry záležitostí reorganizace, restrukturalizace a transferu dovedností 

starých.“ (Měkota & Cuberek, 2007) Proto by měla být při studiu problematiky motorické 

docility také věnována významná pozornost předchozí pohybové zkušenosti. Hošek (1980) 

uvádí, že výsledkem pohybového učení je kromě pohybové dovednosti celá komplexní 

dispoziční struktura, která mimo jiné obsahuje též pohybové návyky a vědomosti, tj. soustavy 

představ a pojmů, které si člověk osvojil a které se týkají poznávacího procesu. Vědomost je 

tak do jisté míry součástí dovednosti.  

Tak jako všechny pohybové schopnosti je motorická docilita do určité míry geneticky 

determinována, ale současně trénovatelná (Kovář, 1982;  Boržíková, 2006). Boržíková dále 

uvádí, že motorická docilita může být identifikátorem pohybového nadání i celkové 

motorické inteligence.  Ke vztahu motorické docility a pohybové inteligence se také vyjadřuje 

Hošek (2005).  

Schmidt (1991) jehož pojetí je nám blízké, vnímá motorickou docilitu, jako komplexní 

jev integrující řadu dílčích faktorů, komponent. Tj. kvality a flexibility senzorických, 

kognitivních a dynamických psychických procesů (motivace, vůle a emocí) včetně relativně 

stabilních osobnostních rysů a vlastností člověka. Tvoří se v průběhu ontogeneze, 

nejvýrazněji v raném dětství, kdy se většinou implicitně utváří základní pohybová schémata. 

Jak je výše ukázáno, řada autorů odvozuje, že docilita jako „motorická učitelnost“ je 

v obecném pojetí pouze komponentou obratnosti. Ta je Čelikovským (1985) charakterizována 

jako schopnost člověka provést pohybový úkol tak, aby průběh pohybů těla nebo jeho částí 

měl z hlediska pohybového úkolu nejúčelnější časovou, prostorovou a dynamickou strukturu. 

Někteří autoři u obratnostních schopností zdůrazňují právě hledisko učenlivosti a 
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přizpůsobivosti (Blahuš, Měkota, 1985); jiní, zejména němečtí badatelé razí význam 

koordinace a integrace dílčích pohybů sladěných do harmonického celku (Mechling, 1984). 

 V roce 2005 byl mezi odbornou praktikující veřejností proveden pilotní průzkum 

(Vencovská, nepublikováno) týkající se motorické docility. Zúčastnilo se ho 15 absolventů 

vysokých škol pedagogického směru zabývajících se sportovním tréninkem dětí i dospělých, 

či vyučováním tělesné výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ, s praxí více než 10 let. Na otázku, co pro 

ni termín „motorická docilita“ znamená, přinesl následující zjištění: Samotný termín 

„motorická docilita“ byl téměř všem dotazovaným neznámý. Nikdo jej nedokázal významově 

specifikovat. Na otázku jak oslovení respondenti chápou pohybovou učenlivost, odpovědělo 9 

z nich, že jde o vrozenou schopnost učit se novým pohybovým dovednostem (3 ji doplnili 

formulací: obtížným, složitým pohybovým dovednostem), ostatní ji charakterizovali vesměs 

jako šikovnost. 10 respondentů usuzovalo, že učenlivost je ovlivnitelná vnějšími vlivy (např. 

pedagogickým působením) a 11 jich bylo přesvědčeno o její ontogenetické podmíněnosti. 

Jako možná diagnostická metoda (hodnocení úrovně motorické docility) bylo dotazovanými 

jednoznačně určeno dlouhodobé pozorování. 

Je nutné brát v úvahu, že můžeme rozlišovat jakousi docilitu všeobecnou, neboli 

generální a docilitu speciální.  U některých jedinců se může vyskytnout zvláštní nadání pouze 

na určitý druh pohybových činností, zatímco na ostatní pohybové činnosti mohou mít nadání 

průměrné. Na druhou stranu jsou jedinci, kteří se snadno (rychle a přesně) učí zcela 

různorodým pohybovým dovednostem. V naší práci nám jde především o identifikaci těchto 

jedinců. 

 

3.1.1 DIAGNOSTIKA ÚROVNĚ MOTORICKÉ DOCILITY    

Problematika testování motorické docility je proto rozsáhlou, otevřenou a stále málo 

probádanou kapitolou v motorickém učení. Především je to nízká validita a spolehlivost testů 

učenlivosti (Blahuš & Měkota, 1983). Při jejich konstruování je nutné přihlížet k řadě kritérií: 

například složitosti pohybu, přesnosti jeho provedení, rychlosti osvojení dané pohybové 

dovednosti, jejímu přizpůsobení nárokům a kontextu činnosti. Je možné sledovat kvantitu 

naučeného a kvalitu – přesnost provedení či rychlostní projev učenlivosti, který je pro 

kvantifikaci naučeného nejpřístupnější. V oblasti tělesné výchovy bylo vytvořeno i několik 

speciálních testů a testovacích baterií. K nejstarším patří Ozereckého test (Čelikovský, 1972) 

a jeho německá modifikace LOS KF 18 či KTK (Schiling, 1974) (oba jsou bateriemi binárně 

skórovaných testů) a též IOWA-BRACE TEST (Štěpnička, 1976).  
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IOWA-BRACE Test původně obsahoval 21 pohybových úkolů o nestejné obtížnosti. 

U nás byl tento test standardizován Štěpničkou v roce 1976 a nyní obsahuje upravená verze 

pouze deset položek. Jiří Štěpnička se zabýval problematikou IOWA – BRACE testu v 

souvislosti se svým výzkumem na FTVS UK v Praze, jenž se týkal somatotypu, držení těla, 

motoriky a pohybové aktivity mládeže. V rámci tohoto výzkumu byl tento test použit jako test 

pohybového nadání. Na Slovensku ho obdobně při učení gymnastických dovedností využil 

Kogler (1969). Také Pavlík (1982) ho doporučuje jako jeden z diagnostických prostředků pro 

výběr talentů a prognózu výkonů ve sportovní gymnastice.  

 Jako test motorické docility ho u nás použila ve svých výzkumech řada badatelů 

(z novějších Belej 2001, Hurych, 2006, Junger & Belej, 2007, Boržíková 2006, Valach, 

2008). Pořadí provedení jednotlivých položek bylo uspořádáno podle Guttmanova modelu 

„perfektní škály“ (vzrůstající obtížnosti) Čepičkou (2003, 2004). Raschovu analýzu provedli 

ve svých výzkumech také Junger & Belej (2007) a stanovili standardy pro věkové kategorie 

10, 14, 17 a 20 let běžné školní populace. Hodnotili počet vykonaných položek binárně 

(vykonal = 1, nevykonal = 0) podle stanoveného pořadí vzrůstající obtížnosti pro jednotlivé 

věkové kategorie.  Jednotlivé škály – úrovně motorické docility tak tvoří součet provedených 

položek. Výborná úroveň 9–10, velmi dobrá 6–8, dobrá 3–5, nedostatečná 1–2 položky. 

(Výborná úroveň pokrývá cca 10,8 %, velmi dobrá – cca 35%, dobrá cca 34,4 % a 

nedostatečná cca 19,8 % rozptylu výkonů.) 

Charvát (2004) pro praxi doporučuje hodnotit výsledky baterie IOWA BRACE testu u 

chlapců i dívek takto: 8letí – 3 splněné položky, 10letí – 4 položky, 12letí – 5 položek, 14letí 

– 6 položek. Jedince, kteří splní méně testů než průměrní cvičenci příslušného věku, považuje 

za pohybově nedisponované, kdežto jedinci, kteří splní naopak vyšší počet testů než průměrný 

cvičenec, bývají pohybově úspěšní a nadaní.  

V odborných studiích se vyskytují i jiné specifické prostředky využité k účelu 

diagnostikování úrovně motorické docility. Benešová (2011) kupříkladu ve své práci využívá 

testů supportního a zrcadlového kreslení. Test supportního kreslení postihuje především 

bimanuální koordinaci a dle autorky i prostorovou orientaci a psychomotorické tempo.  V 

senzomotoricky náročnějším testu zrcadlového kreslení intervenuje složka přesnosti 

provedení, prostorové představivosti a psychomotorického tempa. 

Dalším testem, který by mohl být využit k diagnostikování některé ze složek motorické 

docility, je test asynchronních a asymetrických pohybů paží (Měkota & Blahuš 1983). Jeho 

zjevnou předností, ale i zároveň limitující vlastností je nenáročnost na fyzický fond 

testovaného. Projevuje se tak „učenlivost“ v projevu výsledné součinnosti zrakových senzorů, 
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CNS a efektorů. (Používá se při testování obratnostních schopností.) Zjišťujeme a 

zaznamenáváme čas potřebný k bezpečnému zvládnutí (tj. bezchybnému trojímu provedení) 

předepsané sestavy.  

Dalším z testů, které dle Havla & Hnízdila (2010) lze použít pro diagnostiku komplexu 

obratnostních schopností (a tedy do jisté míry i motorické docility, viz Belej, 2001) je 

pětičlenná baterie Testový profil koordinačních schopností, u které Kohoutek aj. (2005) 

vypracoval normy pro děti ve věku 8–14 let. Zajímavostí je, že pro hodnocení úrovně 

„motorické docility“ byl využit i trenažer řízení motorového vozidla (Límová, 

nepublikováno). 

Vhodným indikátorem úrovně motorické docility mohou být posuzovací škály.  

Základy teorie škálování vychází s „psychofyziky“. Byly to především práce Thurstoneho 

(1929, 1959), dále Guilforda (1954), Torgesona (1958) či Guttmanna (1950, 1967). Později se 

v souvislosti s matematickým a multidimenzionálním škálováním začala objevovat jména: 

Rash (1960), Shepard (1962), Kruskal (1964).  

Procesu škálování se v psychometrických a metodologicko-psychologických publikacích 

věnují Břicháček (1978), Ferjenčík (2000), Urbánek (2002) a další. 

V kinantropologii se využití škál a procesu škálování u nás významně věnovali Jansa (1975, 

1990), Gajda (1983). Teorii škál a multidimenzionálního škálování se zabýval Blahuš (1982). 

Mezi novější patří studie Kavalířové (2004) a především práce Čepičky (2001, 2003, 2004 

2005). 

Škálovací diagnostické techniky jsou založeny na přímém pozorování a zhodnocení projevů 

žáka či sportovce jedním nebo více experty. Výsledky odborného posouzení se umisťují na 

předem připravené numerické či grafické škále. Posuzovací škály jsou sice subjektivní, 

nicméně systematickou metodou hodnocení a kvantifikace. Pomáhají objektivizovat 

subjektivní hodnocení vytvořením definovaného systému skórování (Měkota & Cuberek  

2007). 

Cílem vytvoření hodnotící škály je usnadnit expertům posouzení úrovně motorické docility. 

Další škály mají spolu s dovednostními testy umožnit získání (po zpracování dat) 

kvalitativního obrazu posunu (progresu) v učení se novým pohybovým dovednostem v daném 

prostředí. Soudíme, že vybrané sporty (basketbal, atletika, plavání) jsou natolik rozdílné 

vzhledem k nutným specifickým dovednostem, že by data získaná pomocí posuzovacích škál 

mohla mít vypovídací hodnotu a sloužit tak k identifikaci takových jedinců, jejichž motorická 

docilita je univerzálního charakteru. 
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3.1.2 VÝKONOVÁ MOTIVACE 

Jak bylo výše zmíněno, je motivace důležitým faktorem v průběhu motorického učení. 

Motivace je psychický proces, který obsahuje tři složky: nasměrování k nějaké činnosti, 

energetizaci neboli intenzitu tohoto nasměrování a perzistenci motivace neboli délku setrvání 

v této činnosti (Nakonečný, 1997). Motivace takto vnímaná je jevem dynamickým a 

s dynamikou motivace souvisí i dynamika hierarchie motivů. Jako primární motivace, resp. 

primární motivy bývá označována motivace před započetím dané aktivity, bez předchozí 

zkušenosti, jako sekundární motivace pak motivace vyvíjející se v průběhu této zkušenosti. 

Výkonová motivace se zabývá vlivem motivačních tendencí na reálný výkon jedince. V tomto 

kontextu lze uvažovat o dvou základních motivech:  

 motivu úspěšného výkonu, tj. potřeba potvrzení vlastního já (tzv. evalvace 

Ega) 

  motivu vyhnutí se neúspěchu, tj. potřeba obrany já (zabránění tzv. devalvaci 

Ega) 

Tyto výkonové potřeby jsou na sobě nezávislé, netvoří spojité bipolární kontinuum, kde by 

existence jedné vylučovala působení druhé. Mohou se vyskytovat současně a jejich nestejná 

úroveň působení určuje výslednou tendenci chování jedince ve výkonovém kontextu. 

Výsledná motivační tendence je vnitřní psychogenní činitel, dispozice, rys jedince, jenž se 

aktualizuje v přítomnosti určitých situačních i dalších endogenně podmíněných činitelů a je 

zdrojem rozdílů mezi jedinci (Vaněk, Hošek & Man, 1982). V psychologii sportu se rovněž 

užívá klasifikace sportovců na ty, u kterých převažuje tzv. ego orientace („ego orientation“), 

kdy se jejich hlavní motivace vztahuje k získání úspěchu a obdivu, a na ty úkolově 

orientované („task orientation“) se zaměřením na zvládnutí úkolu, na danou činnost a na 

zdokonalení se v ní (Duda a kol., 1989). 

U nás se v oblasti psychologie sportu se tématu výkonové motivace věnovalo několik autorů. 

Průkopníkem v této oblasti byl prof. Václav Hošek a poté rovněž prof. František Man (Vaněk, 

Hošek, Man, 1982, Hošek, 1979, 1982, 1986 a další). Zjišťování výkonové orientace se 

provádí projekčními či dotazníkovými metodami.  

Jednu z dotazníkových metod (TEOSQ) jsme k postižení vlivu výkonové motivace použili 

v naší studii. 
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3.2 REAKTIBILITA 

Reaktibilita je schopnost reagovat na podněty (Stejskal, 1998). Slovník cizích slov 

uvádí: „schopnost, míra připravenosti reagovat“. Jde zde především o reakční rychlost, jak ji 

definuje Měkota a Blahuš (1983), tj. schopnost člověka zahájit pohyb v co nejkratším čase. 

Modality podnětů (signálů) mohou být vizuální, akustické či taktilní.  A stejně tak i pohybové 

odpovědi mohou být různé. V reaktibilitě, jak ji vnímáme, nejde ani tak o provedení pohybu 

jako o nervové procesy, které pohybu předcházejí. Proto je tato schopnost vázána výlučně na 

funkci nervového systému. Vedení vzruchů po nervových drahách je velmi rychlé, tj. až 

100ms
-1 

(Měkota & Blahuš, 1983). Reakční čas proto nejvíce ovlivňuje trvání korových 

procesů (Miller & Low, 2001). Reaktibilita je zvláště významná ve sportu, kde rychlá a 

správná reakce sportovce příznivě ovlivňuje výkon (Lehnert & Dobrý, 1994). 

V základu každé lidské pohybové činnosti je možné identifikovat procesy, které z hlediska 

systému mají tři stádia: 

a) identifikaci problému, tzn. příjem informací z okolí 

b) volbu odpovědi – rozhoduje se o tom, jaká činnost bude provedena 

c) programování odpovědi, kdy se organizuje systém vlastní pohybové akce. 

 

Tato tři stádia jsou kumulována v reakční době (RD), která může mít charakter buď 

jednoduché, nebo výběrové RD (odpověď je vybírána z většího množství alternativ). Při 

výběrové reakční době (DRD) hraje velkou úlohu pohybová zkušenost a zní plynoucí 

anticipace – předvídání, co se stane v nejbližších okamžicích. RD je tak důležitým 

indikátorem rychlosti zpracovávání informací. (Schmidt, 1991).  

I u nejschopnějších jedinců trvá jednoduchá reakce na vizuální podnět déle než 0,1 s. (Měkota 

& Blahuš, 1983). Je li podnět složitější, je nutno ho déle zpracovávat. Následně je třeba vybrat 

a provést odpovídající požadovanou odpověď. Čas reakce se proto úměrně prodlužuje.  

Prodloužení RD při zvýšení počtu podnětů zachycuje tzv. Hickův zákon: 

T = kH 

T je výsledný čas v milisekundách, k je reakční konstanta (obvykle se pokládá k = 150) a H je 

entropie. H se určí podle vztahu H = log2(n + 1), pokud je pravděpodobnost výběru volby z n 

možností stejná pro každou z nich (Hick 1952).  

Samozřejmě, že i nutnost složitější odpovědi (přesněji výběru z většího množství odpovědí) 

také vyvolá delší reakční dobu. Henry a Rogers (1960) navrhli teorii „paměťového bubnu“ 

založenou na tezi, že složitější reakce vyžadují více uložených informací, a tudíž trvají déle. 
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Problematikou jednoduché RD vs. výběrové DRD se také zabývali (Miller & Low, 2001), 

typy stimulů a rozdílností RD mezi nimi (Sanders, 1998) a jejich intenzitou (Luce, 1986; 

Kohfeld, 1971). Ve výsledné RD se mohou promítnout i různé spolupůsobící vlivy, jako je 

věk, pohlaví, lateralita, únava, přímé či periferní vidění, půst, alkohol, povzbuzující léky, 

dýchací cyklus, praxe, třes prstu, rozrušení, stupeň bdělosti, nemoc. Pokud se jedná o rychlost 

reakce, je vliv genetiky nezanedbatelný – až 85 % (někteří autoři uvádí 70–85 %). Nicméně 

lze vhodným tréninkem v senzitivním období dosáhnout jejich zlepšení. V průběhu 

ontogeneze se reakční schopnosti přirozeně vyvíjí (Schweitzer, 2001). Uváděné senzitivní 

období pro rozvoj rychlostních schopností (tedy i rychlosti reakce) se mezi autory liší:  

mezi 10–14 lety (Schweitzer, 2001) 

7–11let uvádí (Havel, et.al., 1993) 

6–15let (Měkota, Blahuš, 1983) 

Další rozvoj reakčních schopností sportujících v adolescenci a rané dospělosti je spojen 

s rozvojem síly, zlepšením techniky a zvětšením anaerobní kapacity organismu. Sportovci 

podstupující koordinačně-kondiční trénink mají vyšší herní výkonnost a rychlejší reakce 

(Koitka, 2003). Reakční schopnosti jsou, jak je výše zmíněno, ovlivňovány mnoha vnějšími i 

vnitřními faktory: mezi další patří i úroveň aktivace, trénink, případná stimulancia apod. 

Spolupůsobí dle výzkumů také inteligence (Deary & Ford, 2001; Schweitzer, 2001) a typ 

osobnosti (Lenzeweger, 2001). Brebner (1980) zjistil, že extroverti měli rychlejší reakční 

doby, stejně jako úzkostné typy osobnosti Welford (1980). Velmi zajímavé pro naši studii 

jsou výsledky výzkumů Robinsona a Tamirové (2005). Jejich tři studie mimo jiné ukázaly, že 

vysokoškoláci neurotického typu měli výrazněji nevyrovnané doby reakce než jejich více 

stabilní vrstevníci. Kromě toho uvádí, že u jejich souboru významně korelovaly hodnoty 

neuroticismu se směrodatnou odchylkou výběrové doby reakce.  

 

Pro naši studii jsou inspirativní výsledky práce prof. T. Stejskala (1998), který u 

posluchačů tělesné výchovy PdF UPJŠ v Prešově dlouhodobě diagnostikoval úroveň 

reaktibility podle sériově měřených jednoduchých, resp. disjunktivních reakčních časů. 

Zároveň u těchto probandů provedl zjištění typu jejich temperamentu a vyšší nervové 

činnosti. Stejskal je zároveň přesvědčen, že difuznost reaktibility je geneticky podmíněná 

(vysoké hodnoty lability korelují s iregularitou reakčních časů). Prokázal, že reaktibilita 

subjektu souvisí s jeho emocionální stabilitou. Bylo zjištěno, že osoby se stabilizovanou 

dobou opakovaných reakcí vykazují bez ohledu na rychlost reakcí standardní progres 

v motorickém učení. Stabilní reaktibilita těsně souvisí s vnímáním časoprostorových 
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komponent pohybu (pozorností, soustředěností) a stabilizuje progres v učení. Naproti tomu 

difúzní rozptyl reakční doby (RD) znesnadňuje fixaci dílčích výsledků učení a projevuje se 

jako negativní činitel v učení. 

TYPOLOGIE REAKČNÍCH TENDENCÍ podle Stejskala (1998) 

Stejskal při diagnostikování reaktibility vysledoval několik typů reakcí. Testování probíhalo 

v sériích s 50 měřeními reakční doby (jednoduché RD i výběrové DRD na světelný podnět) a 

účelně byly sledovány nikoli aritmetické průměry, ale tendence probandů. 

 

Typy reakčních tendencí: 

1. regulativní reakce (proband reagoval vyrovnaně) 

a. anticipativní  

 (RD) více než 40 % reakcí má pod hranicí 225 ms a méně jak 20 % 

nad hranicí 255 ms 

 (DRD) více než 8 hodnot je pod hranicí 200 ms 

b. excesivní  

 (RD) víc než 40 % reakcí má nad hranicí 255 ms a méně než 20 % 

pod hranicí 225 ms 

 (DRD) více než 8 hodnot je nad hranicí 360 ms 

c. normální  

 (RD) ostatní případy 

 (DRD) většina hodnot je mezi 200–360 ms 

2. iregulativní reakce  

 (RD) více než 20 % reakcí má pod hranicí 225 ms a více než 20 % nad hranicí 

255 ms 

 (DRD) více než 4× nad hranicí 360 ms a zároveň více jak 4× pod hranicí  

200 ms 

 

Stejskal (1998) provedl i měření reliability formou test-retest i matematickou metodou Tests 

for Binary Sequences, a výsledky byly vyhovující. (Testovaná hodnota pravděpodobnosti 

změny typu reakční tendence byla pouze u jednoho z 12 vybraných probandů blízká hodnotě 

0,5.) 
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Námi navržený koncept testování a posuzování reaktibility studentů tělesné výchovy 

je kombinací metod Stejskalových (1998) a Robinson & Tamirové (2005). Předpokládáme, že 

disjunktivní test reakční doby na zrakový podnět lépe koresponduje se složitostí zpracovávání 

podnětů při motorickém učení, než je tomu u jednoduché reakce. 

K posouzení reakčně – rychlostních schopností byla navržena a v praxi využita řada testů. 

K nejznámějším patří standardizovaný test T.73 (Měkota & Blahuš, 1983) spočívající 

v zachycení padajícího pravítka. Už ve svých počátcích experimentální psychologie používala 

řadu testů reakční rychlosti. Svoboda (1992) uvádí Vonkomerův test disjunktivního reakčního 

času, který má formu „tužka papír“ a je slovenskou modifikací staršího amerického testu. 

Přístrojového měření využívá např. prof. Hamar při testech agility: jeden z nich je např. 

diagnostikou disjunktivních reakčně-rychlostních schopností dolních končetin (Zemková & 

Hamar, 2006). V Psychodiagnostice v Bratislavě využívali reaktometr, který měl 6 programů, 

z nichž každý měl k dispozici 32 jednotlivých expozic programů. Přístroj používal tři různé 

barvy a dva různé tóny (Brichcín, Hoskovec & Štikar, 1981) 

V naší práci jsme se rozhodli využít nám dostupný software na měření disjunktivního 

reakčního času vytvořený českobudějovickou společností Psychosoft.  

 

3.3 TEMPERAMENT 

Temperament je souhrnem dynamických vlastností osobnosti, způsobující prožívání a 

chování osobnosti. Nakonečný (1998) uvádí: temperament vyjadřuje vlastnosti vzrušivosti 

osobnosti, které se projevují ve formálních charakteristikách jejího prožívání i chování. 

Hippokratova teorie vysvětlující temperament tělesnými šťávami je již překonána, ale je 

potvrzeno, že temperamentové vlastnosti jsou do značné míry určeny vlastnostmi nervové 

soustavy (Říčan, 2005). Výzkumem v oblasti temperamentu se intenzivně zabýval Cattel 

(1945). Základní charakteristiku jednotlivých typů uvádí Eysenck (1960): 

 sangvinik: vyrovnaný, přiměřeně reagující 

 cholerik: vznětlivý, činorodý, impulzivní 

 flegmatik: lhostejný, stálý, nevzrušivý 

 melancholik: emocionálně založený, vážný, rigidní   

Temperament byl dříve chápán pouze jako vrozený typ (genotyp) neurohumorální činnosti, 

který reprezentuje poměrně stálou, neměnnou formu determinace psychiky. 
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V současnosti bylo Nakonečným (1995) dokázáno, že temperament se v určitých mezích 

může měnit působením činnosti člověka, jeho životními podmínkami, věkem, výchovou a 

sebevýchovou modifikovat, nicméně do značné míry je vrozený a dědičný. Mechanismus 

temperamentu tvoří vzájemné vztahy mezi stimulujícím aspektem prostředí a rysy osobnosti 

(Eliasz, 1981). 

 

Transakční model temperamentu zdůrazňuje obousměrnou závislost mechanismů 

temperamentu na vlastnostech osobnosti na jedné a na vlastnostech vnějšího prostředí na 

druhé straně. Temperament je elementem systému regulace chování a podílí se na vzájemných 

interakcích elementů tohoto systému. Není tedy určován neměnným dědičným 

naprogramováním, je to relativně stálý element osobnosti, ale závislý na elementech dalších. 

Rozličné vlastnosti temperamentu jsou na sobě vzájemně závislé a tvoří strukturu obvykle 

označovanou jako typ temperamentu, která představuje určitý komplex vlastností vzrušivosti 

a s ním spojených vlastností činnosti. V tomto smyslu je temperament obecně pokládán za 

soubor formálních vlastností osobnosti (Nakonečný, 1995).  
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 Tabulka č. 2 Transakční model temperamentu podle Rempleina (1959, in Nakonečný 1995) 

 

 

       znaky 

       psychiky 

       a motoriky 

 

 

 

 

 

 

                                   temperamenty 

 

 

 

sangvinik 

 

 

 

melancholik 

 

 

 

cholerik 

 

 

 

flegmatik 

 

 

 

emoční zabarvení 

 

 

veselý 

 

 

smutný 

 

 

dráždivý 

výbušný 

 

vyrovnaný 

klidný 

 

 

formální 

znaky 

prožívání 

 

 

 

 

 

 

lehkost 

vybavení 

 

těžce 

 

lehce 

 

lehce 

 

těžce 

síla 

 

slabé 

 

silné 

 

silné 

 

slabé 

 

hloubka 

 

povrchní 

 

hluboké 

 

povrchní 

 

hluboké 

 

doba trvání 

 

 

krátká 

 

 

trvalá 

 

 

trvalá 

 

 

krátká 

 

 

průběh nepravidelný pravidelný nepravidelný pravidelný 

 

 

 

způsob 

pohybového 

reagování 

 

 

 

 

rychlost 

 

 

rychlý 

 

 

pomalý 

 

 

rychlý 

 

 

pomalý 

 

 

síla 

 

silný 

 

slabý 

 

silný 

 

slabý 

 

doba trvání 

 

krátká 

 

trvalá 

 

aktivně 

trvalá 

 

pasivně 

trvalá 

 

rozsah 

 

velký 

 

malý 

 

velký 

 

malý 

 

průběh nepravidelný pravidelný nepravidelný pravidelný 

    
V psychologické literatuře u různých autorů a v odborných slovnících bychom mohli nalézt 

celou řadu pokusů o definování pojmu „temperament“. Uvedeme tedy ještě ty z hlediska 

našeho výzkumu nejzajímavější: 

 

G. W. Allport (1961): temperament poukazuje na charakteristické jevy emocionální povahy 

individua, zahrnuje jeho vnímavost k emocionální stimulaci, jeho obvyklou sílu a rychlost 

odpovědi, kvalitu jeho převládající nálady a všechny zvláštnosti fluktuace a intenzity nálady.         
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H. J. Eysenck považuje temperament za více či méně stabilní a setrvávající systém 

afektivního chování. Vycházeje ze své zásadní práce k tomuto tématu „The Structure of 

Human Personality“ z r. 1964 znázornil temperament pomocí souřadnicového systému, 

tvořeným dvěma bipolárními dimenzemi introverze – extroverze a stabilita – labilita 

vytvářejícími čtyři kvadranty podle typu temperamentu. 

 

3.3.1 EMOCIONÁLNÍ STABILITA 

Emocionální stabilitu lze zjišťovat několika diagnostickými prostředky. Přehled 

poskytuje řada autorů zabývajících se psychodiagnostikou (Svoboda, 1999, Šnýdrová, 2008 

apod). V kinantropologii je často užívaným osobnostní inventář NEO (Hřebíčková & 

Urbánek, 2001). Jedná se o český převod osobnostního inventáře NEO-FFI sestaveného 

Paulem Costou a Robertem McCraem (1989, 1992). Tato metoda byla vytvořena pro měření 

pěti obecných dimenzí osobnosti (tzv. Velké pětky, Big Five). Inventář obsahuje celkem 60 

položek, 12 pro každou škálu. Mezi pěti faktory je i sledovaný neuroticismus a extroverze. 

V našich podmínkách se provádí testování temperamentu i pomocí „temperametově 

zaměřenostního dotazníku TE-ZA-DO“ (Smékal, 1998). Ten také obsahuje další členění čtyř 

základních typů temperamentu na aktivní a pasivní. 

Dalším vhodným diagnostickým nástrojem jsou Eysenckovy dotazníky sloužící k 

zachycení struktury osobnosti. Tyto testy prošly vývojem: MPI (1959), EPI (1964), EPQ 

(1975), EPQ-R (1993). 

 U nás standardizovaný EPI (1968) použil i Stejskal, na jehož výzkumnou práci chceme 

navázat. Po pilotních studiích jsme však dali přednost z hlediska dostupnosti i časové 

nenáročnosti využití EPQ-R (zkrácené verzi). Eysenck postuluje dvě základní dimenze 

osobnosti (Extroverzi a Neuroticismus) a v EPQ přidružuje další dimenzi osobnosti 

nazývanou Psychotismus.  Pro naše účely je důležitá především dimenze Neuroticismu, 

kterou lze využít pro hodnocení emoční stability (Eysenck, 1993; Robinson & Tamir, 2005).   

Historicky prvním z dotazníků, o něž se EPQ opírá, byl MMQ (Maudsley Medical 

Questionare) se 40 položkami na měření N. Dalším byl MPI se škálou lži a dvěma 

alternativními formami. Na rozdíl od MPI měl následující EPI  vyšší reliabilitu, jednodušší 

jazyk a dimenze E a N byly vzájemně nezávislé (zatímco v MPI mírně korelovaly). EPQ-R je 

revidovaným dotazníkem EPQ (především kvůli některým nedostatkům škály P). V naší 

studii je používána jeho zkrácená verze o 48 položkách. Neuroticismus v této verzi EPQ- R 

identifikuje 12 položek.  Zjištěné korelace mezi EPQ-R a její zkrácenou verzí (od r = 0,71 po 

r = 0,92) jednoznačně dokazují, že jsou v podstatě rovnocenné (Eysenck, 1993). 
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4. VÝZKUMNÉ METODY 

(metodologický princip) 

Domníváme se, že v této práci především jde o empirický výzkum interindividuálních 

synchronních koexistenčních vztahů založený na metodě pozorování s následným vztahovým 

vyhodnocením korelačního typu, jak jej popisuje Blahuš (1996).  

  

4.1 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

Výzkumný soubor tvořilo 175 probandů (59 žen a 116 mužů) ve věku od 19 do 21 let. 

Všichni probandi byli studujícími tělesné výchovy na KTVS PF UJEP v prvním ročníku. Šlo 

tedy o soubor získaný na základě dobrovolnosti a dostupnosti (Hendl, 2004). Předpokládáme, 

že studenti přijatí na obor učitelství tělesné výchovy na základě úspěšného absolvování 

praktických i teoretických přijímacích zkoušek tvoří vyrovnaný soubor. 

4.2 PROMĚNNÉ 

 

Zaznamenány a statisticky zpracovány byly tyto proměnné: 

PSYCH ... dimenze psychoticismus (dotazník EPQ-R) 

NEUR ... dimenze neuroticismus (dotazník EPQ-R) 

NEUR–KAT ... stabilita versus labilita dle škály dimenze neuroticismus (EPQ-R) 

EXTR ... dimenze extroverze (dotazník EPQ-R) 

LŽIscore ... škála lži (dotazník EPQ-R) 

IOWA ... IOWA BRACE test motorické docility 

EGO ... škála ego, výkonová motivace (dotazník EGO–TASK) 

TASK ... škála task, výkonová motivace (dotazník EGO–TASK) 

EGO ku TASK ... orientace: podíl ego- task, výkonová motivace (dotazník EGO–TASK) 

MEAN–R ... průměrná doba reakce (test reaktibility) 

OK–R ... počet správných reakcí (test reaktibility) 

VARKOEF–R ... nepřímo získaná (vypočtená) proměnná: variabilita dob reakcí, tj. 

koeficient variace (test reaktibility) 

VARKOEF–TERT .... nízká, střední a vysoká variabilita dob reakcí (test reaktibility) 

SUM Zscor ... stupeň motorické docility vyjádřený jako součet změn (posun) v učení se 

novým pohybovým dovednostem převedených na Zskór (test posunu v učení se novým pohyb 

dovednostem ve vybraných sportovních odvětvích během semestrální výuky) 

EXP–BAP ... expertní hodnocení motorické docility 

Pozn.Tučně jsou zvýrazněny ty proměnné mající užší vztah k hypotézám práce. 
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Proměnné sloužící k identifikaci motorické docility:  

 IOWA 

 SUM Zscor, EXP–BAP 

Proměnné sloužící k identifikaci emocionální stability příp. lability:  

 NEUR , NEUR–KAT, 

 VARKOEF–R, VARKOEF–TERT 

Proměnné sloužící k postižení vlivu motivace: 

 EGO, TASK 

 OK-R 

 

4.3 MĚŘICÍ TECHNIKY 

Reaktibilita (Proměnné VARKOEF–R, VARKOEF–TERT, OK–R, MEAN–R): 

Software (vytvořený firmou Psychosoft) byl nahrán do notebooku, na němž test probíhal. 

Reakční doba byla měřena v sérii 50× impulz na výběrový zrakový podnět. Respondent po 

diskriminačním zpracování podnětu v mozkových centrech reagoval libovolnou rukou 

dotykem na pravé (je splněn požadavek tří políček jedné barvy) či levé (žádná z barev není na 

obrazovce obsažena třikrát) tlačítko klávesnice. (Podoba a parametry testu – viz příloha č. 3.) 

Každý respondent měl před začátkem série 10 nácvičných pokusů. Všichni byli slovně 

instruováni bez zvláštního důrazu na rychlost či správnost reakcí. Test se prováděl 

dopoledne, individuálně, v místnosti důvěrně známé (šatna).  

(EPQ-R) Eysenck Personality Questionnaire  (Proměnné NEUR , NEUR–KAT, EXTR, 

PSYCH, LŽIscore) 

Byla použita zkrácená osmačtyřicetipoložková revidovaná verze standardizovaného 

dichotomně skórovaného dotazníku. Tento dotazník byl administrován dle pokynů zhotovitele 

písemnou formou hromadně v učebně během dopoledních hodin. 

IOWA BRACE test (Proměnná IOWA) 

Všech 10 položek Štěpničkovy modifikace tohoto testu bylo reprodukováno testovanými bez 

nácviku, pouze na základě instrukce a ukázky. Byl realizován tak, aby studenti měli 

minimální možnost vzájemně se seznámit s podobou testu dříve, než dojde k vlastnímu 

testování. Položky byly uspořádány podle Guttmanova modelu „perfektní škály“ (vzrůstající 

obtížnosti), jak navrhuje Čepička (2003, 2004). Splnění (provedení bez chyby) na první pokus 

znamenalo zisk dvou bodů, splnění na druhý pokus jeden bod (nesplnění nula – bodů). 
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Testování probíhalo v tělocvičně v dopoledních hodinách. Hodnocení provedení prováděl 

jeden examinátor. (Zobrazení jednotlivých položek – viz příloha č. 1.) 

Expertní posouzení motorické docility (Proměnná SUM Zscor, EXP–BAP) 

 Expertní hodnocení motorické docility  (SUM Zscor), tj. pětibodová škála připravená 

a ověřená během pilotní studie určená expertům k posouzení úrovně motorické 

docility. (Viz příloha č. 2.) 

 Posun v učení se novým pohybovým dovednostem ve vybraných sportovních 

odvětvích (EXP–BAP), tj. řada testů a posuzovacích škál využitých k hodnocení 

dovedností ve vybraných sportovních odvětvích a k následnému posouzení 

kvalitativního posunu v dovednostech během semestrální výuky: 

BASKETBAL:  

Test „driblink kolem čtyř met“ (Měkota, Blahuš, 1983): měří se čas a je posuzována technika 

driblinku dvěma experty na škále (0–10). 

U testu „dvojtakt se zakončením“ zprava i zleva je posuzována technika provedení dvěma 

experty na škále (0–10). 

ATLETIKA: 

Skok daleký z rozběhu – skrčný způsob (Jansa, archiv autora) 

Na škále (1–5) je posuzováno:  

 zvýšení rychlosti při rozběhu 

 spojení rozběhu s odrazem (poslední krok) 

 práce švihové nohy v době odrazu 

PLAVÁNÍ: 

Měření času techniky znak na 50 m (Stejskal, 1998) 

Expertním posouzením hodnocení techniky znak v čtrnáctidenních intervalech (celkem pět 

hodnocení) během výuky plavání na škále 0–10. 

TEOSQ (Proměnná EGO, TASK, EGO kuTASK) 

Tento dotazník byl vyvinut a standardizován Dudou a Nichollsem (1989) za účelem 

zjišťování míry tzv. ego a úkolové orientace. 

Dotazník obsahuje celkem 13 položek, 7 z nich zaměřených na úkolovou orientaci a 6 na ego 

orientaci. Dotazovaní dostávají před administrací testu pokyn, aby si vzpomněli na období, 

kdy se cítili ve sportu úspěšní, a na testové otázky odpovídali tak, jak by odpovídali v tomto 

období. Odpovědi jsou zakotveny na číselné škále od jedné do pěti s verbálním vyjádřením. 
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Byl písemně administrován respondentům současně s dotazníkem sportovní anamnézy. 

Vyplnění probíhalo v učebně po ústní instruktáži. (Formulář dotazníku – viz příloha č. 4.) 

Dotazník je dostupný i s on-line vyhodnocením (v anglickém jazyce) na adrese 

http://www.brianmac.co.uk/teosq.htm. 

Sportovní anamnéza 

Nestandardizované šetření k zjištění osobní i rodinné sportovní anamnézy. Všem probandům 

byly předloženy celkem čtyři otázky, na něž volně písemně odpovídali. (Viz příloha č. 5.) 

 

4.4 PILOTNÍ STUDIE 

Pilotní studie probíhala ve třech fázích. V roce 2005 byl mezi odbornou praktikující 

veřejností proveden pilotní průzkum týkající se teoretické oblasti motorické docility. Bylo 

dotazováno patnáct absolventů vysokých škol pedagogického směru zabývajících se 

sportovním tréninkem dětí i dospělých, či vyučováním tělesné výchovy na 1. a 2. stupni ZŠ, s 

praxí více než 10 let. (viz kap. 3.1.1)  

V druhé fázi v roce 2007 byla sestavena a ověřena pětibodová škála určená k expertnímu 

hodnocení motorické docility. (Této části se zúčastnilo pět expertů a 27 studentů tělesné 

výchovy.) V roce 2009 bylo provedeno ověření basketbalových škál (Vencovská, 2010) a 

zkušební testování reaktometru. 

 

4.5 ANALÝZA DAT 

Zpracování dat bylo provedeno prostřednictvím SPSS, Statistica a tabulkového 

procesoru Excel. 

 

Abychom zjistili, zda data pocházejí z normálního rozdělení, byl proveden test Kolmogorov – 

Smirnov používaný pro dobrou shodu dat. Pokud jsou hodnoty signifikance příliš nízké, je 

nutné pochybovat o tom, že data pocházejí z normálního rozdělení. (Hodnoty, jejichž 

signifikance je nad hranicí 0,05, lze považovat za normálně rozdělené.) V řadě případů však 

nelze jednoznačně tvrdit, že rozdělení dat se neblíží normálnímu, neboť testy normality jsou 

velmi silné. Ve společenskovědní praxi naplňují potřebné hodnoty spíše zřídka.  
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 Tabulka č. 3 Test normality: Kolmogorov–Smirnov Test 

  

PSYCH NEUR EXTR lžisc IOWA EGO TASK 
EGO 

kuTASK 
VARKOEF 

- R 

MEAN-
R OK-R 

SUM-
Zskór 

N 161 161 161 161 164 122 122 122 163 163 163 33 

Kolmogorov-
Smirnov Z 2,56 2,04 2,91 1,91 1,24 1,02 1,61 1,05 0,88 1,43 1,50 0,65 

Asymp. Sig.       
(2-tailed) 0,00 0,001 0,00 0,001 0,094 0,244 0,011 0,222 0,417 0,033 0,023 0,798 

Pozn. tučně jsou označeny hodnoty proměnných, jejichž rozdělení dat se signifikantně blíží 

normálnímu na hranici p > 0,05 

 

Další technikou analýzy dat, kterou jsme použili a která nám názorně umožnila přehled i o 

výskytu extrémů (odlehlých hodnot) u jednotlivých proměnných, jsou krabicové grafy. 

V těchto grafech je zobrazen medián, dále horní a dolní kvartily, které tvoří „krabici“. 

Neodlehlé hodnoty jsou vymezeny „anténami“. Všechny bodové hodnoty, které přesahují tyto 

antény, jsou považovány za odlehlé. (Číselně lze tyto hodnoty vyjádřit jako ty, které přesahují 

vzdálenost od jednoho z kvartilů více než o 1,5násobek  interkvartilového rozpětí.)   

 

Graf.č 1 NEUR a EXTR 

 
 

Nejvíce odlehlých hodnot nalézáme u proměnné extroverze [EXTR]. Ty však lze 

předpokládat vzhledem k níže uvedené charakteristice našeho výzkumného souboru.  

(Pozn. zvýšená extroverze u sportující populace výrazně posouvá „krabici“ do horní části 

grafu.)  
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Graf.č 2 EGO a TASK 

 
 

V případě dalších dvou proměnných [EGO] a [TASK], zobrazujících výkonovou motivaci 

probandů je orientace na ego bez extrémních hodnot. U orientace na úkol [TASK] se objevují 

tři odlehlé hodnoty (n= 122). 

 

 

Graf.č 3 VARKOEF-R 

 
Časová variabilita doby reakce [VARKOEF–R] v testu reaktibility vykazuje pouze dvě 

odlehlé hodnoty s vysokou odchylkou doby reakce vzhledem k průměru (n = 163). 
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Graf.č 4 OK-R 

 
Nejméně extrémů (pouze u jedné z dívek) se vyskytlo u správných reakcí [OK-R] v testu 

reaktibility.  

Celkem bylo zaznamenáno 13 odlehlých případů (1,23 %) z celkového počtu 1056 

registrovaných případů sledovaných proměnných. Žádný z probandů nedosáhl extrémních 

hodnot u vícera proměnných. 

 

Vzhledem k povaze dat i charakteristice jejich rozdělení jsme v našem výzkumu použili 

neparametrických metod.   
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5. VÝSLEDKY   

5.1 DISTRIBUCE PROMĚNNÝCH VE VÝZKUMNÉM SOUBORU 

Celkový výzkumný soubor testovaných tvořilo 175 probandů (59 žen a 116 mužů) ve 

věku od 19 do 21 let. Všichni probandi byli studujícími tělesné výchovy na PF UJEP 

v prvním ročníku. Šlo tedy o soubor získaný na základě dobrovolnosti a dostupnosti (Hendl, 

2004). Jelikož byla administrována řada testů, došlo k postupné redukci souboru. Podrobný 

přehled počtu testovaných u vybraných proměnných včetně hodnot průměru, mediánu, 

směrodatné odchylky, minima a maxima je zaznamenán v následující tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4 Základní charakteristiky souboru u vybraných proměnných 
 

PSYCH NEUR EXTR lžisc Iowa EGO TASK 
EGO 

ku 
TASK 

VARKOEF
-R 

MEAN-R OK-R 
SUM- 
Zscor 

N Valid 161 161 161 161 164 122 122 122 163 163 163 33 

Missin
g 

14 14 14 14 11 53 53 53 12 12 12 142 

Mean 3,45 3,94 9,94 3,12 14,70 3,35 3,88 0,90 0,37 3,55 35,93 0  

Median 3,00 4,00 11,00 3,00 15,00 3,30 3,90 0,87 0,36 3,34 36 0  

Std. 
Deviation 

1,68 3,05 2,42 2,09 2,40 0,80 0,57 0,30 0,08 1,21 8,05 0,42  

Minimum 0 0 1 0 7 1,50 2,10 ,37 0,21 1,67 6 -0,75  

Maximum 9 11 12 9 20 5,00 5,00 2,24 0,70 9,36 50 0,76  

pozn. Tabulky těchto proměnných u mužů a žen jsou vloženy v příloze č. 6 

 

Výsledky dotazníku EPQ-R (proměnné: NEUR, EXTR, PSYCH, LŽI score) 

Po administraci dotazníku EPQ-R, která probíhala dle pokynů zhotovitele a následného 

vyhodnocení dle klíče, byla získaná data podrobena testování. Nejprve byla provedena 

korelace škály lži a neuroticismu jak u mužů, tak u žen. Vzhledem k tomu, že výsledek se ani 

u jednoho souboru nepřiblížil k hodnotě r = -0,5 (u mužů -0,06, u žen -0,14) lze konstatovat, 

že podmínky při zadání testu nesváděly probandy k disimulaci. 

Níže uvedené tabulky (č. 5 a č. 6) ukazují srovnání průměrných hodnot a standardních 

odchylek našeho souboru studentů KTVS s normami publikovanými Eysenckem a slovenskou 

populací (pro věk 21–30 let). 
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Tabulka č. 5 Srovnání průměrných hodnot a standardních odchylek u mužů 

 
Students  KTVS Eysenck   

Slovenská 

populace 

MUŽI   n M s n M s n M s 

psychotismus 104 3,62 1,76 148 3,57 2,29 20 3,6 2,03 

neuroticismus 104 3,27 2,93 64 5,17 3,35 20 5,2 3,2 

extroverze 104 10,15 2,44 64 7,42 3,44 20 10,65 1,78 

lži score   104 2,88 1,90 64 2,92 2 20 2,6 2,18 

 

 

Tabulka č. 6 Srovnání průměrných hodnot a standardních odchylek u žen 

 
Studenti  KTVS Eysenck   

Slovenská 
populace 

ŽENY  n M s n M s n M s 

psychotismus 57 3,14 1,47 256 2,56 1,95 43 3,23 2,03 

neuroticismus 57 5,18 2,88 159 5,93 2,89 43 6,02 3,39 

extroverze 57 9,56 2,33 159 7,6 3,02 43 7,18 3,67 

lži score  57 3,56 2,35 159 3,34 2,4 43 4,88 2,82 

Z tohoto přehledu je zřejmé, že soubor studentů KTVS se jeví v tomto směru jako vyrovnaný.  

Svědčí pro to i poměrně nízké hodnoty směrodatných odchylek. V souladu s odbornou 

literaturou byl naplněn i předpoklad vyšších hodnot extroverze u sportující populace (Knotek 

& Kubička, 1971; Vaněk, Hošek & Svoboda, 1974). U žen dosáhla průměrné hodnoty 9,56 

bodu oproti Eysenckově normě 7,6. U mužů bylo dosaženo průměru 10,15 bodu proti 

Eysenckovu 7,42 bodu. Zajímavé je, že Slováci dosáhli průměrné hodnoty extroverze ještě 

vyšší, jejich soubor mužů je však malý. Obdobně jako u extroverze se u našeho 

experimentálního souboru pozitivně projevil i předpoklad nižších hodnot neuroticismu 

sportujících proti běžné populaci (Kirkcaldy, 1982; Lemieux, McKelvie & Stout, 2003). U 

mužů dokonce dosáhl průměrné hodnoty 3,27 proti Eysenckově průměru  5,17 bodu. U žen 

bylo dosaženo mírně vyššího skóre lži a vyššího skóre psychotismu. Jelikož však motivace k 

disimulaci nebyla obecně potvrzena, může se jednat o jeden z projevů osobnosti, tedy určitého 

stupně sociální naivity, či v našem případě spíše konformity. 
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Výsledky IOWA BRACE testu motorické docility (proměnná: IOWA) 

K zjištění úrovně motorické docility byl použit již zmíněný IOWA BRACE test. Byl 

realizován tak, aby studenti měli minimální možnost vzájemně se seznámit s podobou testu 

dříve, než dojde k vlastnímu testování. Všech 10 položek reprodukovali testovaní bez 

nácviku, pouze na základě instrukce a ukázky.  Splnění (provedení bez chyby) na první pokus 

znamenalo zisk dvou bodů, splnění na druhý pokus jeden bod (nesplnění – nula bodů).  

Vzhledem k tomu, že normy pro naši věkovou kategorii 20–22 let sportující populace nejsou 

k dispozici, využili jsme k obecnému hodnocení našeho experimentálního souboru norem 

převzatých od Komeštíka (in Havel & Hnízdil, 2010): Splnil výborně: 17–20 bodů; Splnil 

dobře: 13–16 bodů; Splnil špatně: 1–12 bodů. 

 

Tabulka č. 7 Porovnání výsledků v IOWA BRACE testu 

 
Muži  Ženy  

 
Celkem 

IOWA BRRACE n % n % n % 

Výborně  28 26 16 28 44 27 

Dobře  59 56 34 59 93 57 

Špatně  19 18 8 14 27 16 

Celkem  106   58   164   

 

Z tabulky je vidět, že v takto kategorizovaném hodnocení IOWA BRACE testu motorické 

docility dosahují v našem souboru ženy mírně lepších výsledků než muži. 

 

Výsledky testu Progres v učení se novým motorickým dovednostem (proměnná SUM 

Zscor) a expertního posouzení motorické docility (proměnná EXP-BAP) 

Další proměnná popisující úroveň motorické docility probandů byla měřena prostřednictvím 

Progresu v učení se novým pohybovým dovednostem. Jeho součástí byla řada subtestů a 

expertních posouzení, jejichž aplikace u našeho souboru vycházela z myšlenky postihnout co 

nejvíce vstupujících proměnných během procesu motorického učení. Vzhledem k cílům naší 

práce nebyl důvod klást na některý z těchto subtestů důraz. Rozhodli jsme se žádný 

z provedených testů nepreferovat a úroveň docility jsme vyjádřili neváženým součtem dílčích 

Zscorů vyjadřujících posun (zlepšení či případné zhoršení) během semestru v učení se novým 

pohybovým dovednostem. Soubor tvořilo 44 probandů (29 mužů a 15 žen) ze základního 

souboru, kteří společně navštěvovali semestrální výuku v kurzech basketbalu, atletiky a 

plavání. Vlivem vysoké počáteční úrovně dovedností v jednotlivých sportovních odvětvích 
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bylo osm probandů vyloučeno. Naopak šest probandů nízké výchozí úrovně dovedností 

(zřejmě díky malé motivaci či z jiných důvodů) semestrální výuku nedokončilo a závěrečné 

testování neabsolvovalo. Celkem absolvovalo tento test 33 probandů. 

U tohoto souboru probandů byla úroveň motorické docility zároveň posuzována třemi experty 

za pomoci výše uvedené pětibodové škály [EXP–BAP]. Součet posouzení dává obraz o 

odhadované úrovni motorické docility jednotlivých probandů. Čím nižšího počtu bodů 

proband dosáhl, tím byla výše hodnocena úroveň jeho docility. Nejvyšší četnosti u dívek 

v našem souboru dosahovalo bodové hodnocení sedm (5 dívek), u hochů shodně osm, pět a tři 

body (4 chlapci). Přičemž tři body znamenaly nejvyšší ohodnocení úrovně motorické docility 

u všech tří posuzovatelů. Žádný s posuzovatelů neudělil (známku) pět.  

Pro posouzení shody mezi posuzovateli byl použit nitrotřídní koeficient korelace. Jeho 

hodnota je 0,35, což představuje signifikantní shodu (test hypotézy totální nezávislosti). 

Tabulka č. 8 Intraclass Correlation Coefficient 

 
Intraclass 

Correlationa 

95% Confidence 
Interval 

F Test with True Value 0 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Value df1 df2 Sig 

Single 
Measures 

0,35 0,13 0,57 2,63 31 62 0,001 

Average 
Measures 

0,62 0,32 0,80 2,63 31 62 0,001 

V našem případě, byl použit pro celkové úrovně hodnocení docility součet hodnocení tří 

posuzovatelů.  Reliabilita byla vyjádřena koeficientem Cronbachova α (α = 0,62). (V tabulce 

č. 8 jsou zobrazeny také intervaly spolehlivosti koeficientu.) 

Výsledky v testu reaktibility (proměnná VARKOEF–R, OK-R) 

Testu se zúčastnilo 163 probandů (53 žen a 110 mužů). Test probíhal v důvěrně známém 

prostředí šatny. Počítač zaznamenával čas i správnost reakce probanda. Všech padesát reakcí 

bylo zaznamenáno číselně i graficky (viz příloha). Průměrná reakce u mužů byla 3,46 s u žen 

3,76 s. Doba reakce se odvíjela jednak od aktivizace pozornosti probandů a též jejich 

osobních preferencí. Při úvodní motivaci nebyl kladen důraz na správnost reakce. Proband 

také neměl okamžitou zpětnou vazbu na správnost své odpovědi. Průměrný počet správných 

reakcí byl u žen 37,66 a u mužů 35, 09. Ženy dosáhly ve dvou případech 50 (tj. plného počtu) 

správných odpovědí (reakcí), u mužů bylo dosažené maximum správných odpovědí 48. 

Minimální počty správných odpovědí byly u žen 6 a u mužů 12 reakcí. 
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Výsledky v testu EGO TASK výkonové orientace (proměnná EGO, TASK, EGO ku 

TASK) 

Dotazník testu EGO TASK vyplnilo 46 žen a 76 mužů. Ženy v průměru vykazovaly nižší 

orientaci na EGO (3,24) oproti mužům (3,43) a mírně vyšší orientaci na úkol (3,92; muži 

3,86). Průměrný podíl testu EGO ku TASK u našeho souboru byl 0,90. Výsledky tohoto testu 

u našeho výzkumného souboru korespondují s výsledky obdobného souboru studentů tělesné 

výchovy této věkové kategorie (Benešová, 2011). 

Při zkoumání působení motivace probandů během výzkumu byl brán v potaz také rozdíl 

pohlaví. Prostřednictvím Man Whitney testu bylo zjištěno, že v testech EGO TASK výkonové 

orientace a též v počtu správných reakcí [OK– R] není mezi výsledky mužů a žen významný 

rozdíl. 

 

5.2 VÝSLEDKY Z POHLEDU NAPLNĚNÍ HYPOTÉZ 

H1 Předpokládáme asociaci mezi docilitou testovaných osob a časovou variabilitou jejich 

doby reakcí v testu reaktibility. 

Kvantitativní vyjádření stupně motorické docility jsme získali na základě Progresu v učení se 

novým pohybovým dovednostem v jednotlivých sportovních odvětvích během semestrální 

výuky. Změnu (tedy posun /progres) v každém sportovním odvětví jsme převedli na Zskór. 

Celkovou změnu jsme získali jako nevážený součet těchto Zskórů [SUM–Zskór].  

Neparametrická Spearmanova korelace těchto Zskórů s časovou variabilitou doby reakce 

v testu reaktibility [VARKOEF–R] ukázala očekávanou negativní asociaci (rs = -0,534; p = 

0,002). Lze tedy konstatovat, že byla zjištěna signifikantní asociace mezi docilitou 

(vyjádřenou naměřeným progresem v učení se novým pohybovým dovednostem) a časovou 

variabilitou doby reakce v testu reaktibility. 

 

Podrobnější pohled na problematiku nám poskytuje Kruskal-Wallis test, který je 

neparametrickou alternativou pro jednofaktorovou analýzu rozptylu a který jsme použili 

vzhledem k charakteru dat. Prostřednictvím této statistické metody bylo zjištěno, že přiřazení 

testovaných osob do skupin podle míry časové variability [VARKOEF–TERT] v testu 

reaktibility souvisí s jejich docilností, tj. úspěšností v testu Progres v učení se novým 

pohybovým dovednostem (χ
2

Kru = 12,716; p = 0,002). 
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Tabulka č. 9 VARKOEF-TERT * SUM-Zskór 

 
VARKOEF-TERT N 

Mean 
Rank 

SUM-Zskór 

nízká 7 18,29 

střední 11 22,36 

vysoká 13 9,38 

Total 31 
 

χ
2

Kru = 12,716; p = 0,002 

 

Předpoklad, že nalezneme negativní asociaci mezi časovou variabilitou doby reakcí 

testovaných osob v testu reaktibility a  jejich výsledky v IOWA BRACE testu motorické 

docility se nenaplnil. Hodnota Spearmanova koeficientu pořadové korelace mezi oběma 

proměnnými [VARKOEF–R] a [IOWA] indikuje, že na zvolené hladině významnosti α = 

0,05 nelze nulovou hypotézu zamítnout (rs = -0,16; p = 0,846). 

 

H2 Předpokládáme negativní asociaci motorické docility k vysokým hodnotám 

neuroticismu u testovaných osob. 

Tato hypotéza související s  hypotézami H1  a H3  nebyla potvrzena. Spearmanova korelace 

mezi úrovní motorické docility vyjádřené jako SUM– Zskór získané pomocí Progresu v učení 

se novým pohybovým dovednostem a NEUR, tedy hrubému skóre škály neuroticismu v testu 

EPQ-R neukázala na žádnou významnou asociaci (rs = 0,080; p = 0,675; n= 30). Výsledky 

však mohou být ovlivněny celou řadou faktorů (mimo jiné například malým počtem expertně 

posuzovaných osob). Nemáme tedy dostatek dokladů (evidence) pro zamítnutí nulové 

hypotézy.  

 

Zajímavé je, že v tomto testovaném souboru se ukazuje slabá negativní asociace motorické 

docility (test posunu učení se novým pohybovým dovednostem) s extroverzí testovaných osob 

(rs = -0,36; p = 0,049; n = 30). 

 

Předpoklad, že mezi hodnotami dimenze neuroticismus v testu emocionální stability (EPQ-R) 

a výsledky v IOWA BRACE testu obratnosti a zručnosti, bude nalezena negativní asociace se 

také nenaplnil. Hodnota Spearmanova koeficientu korelace ukazuje, že nelze zamítnout 

nulovou hypotézu, neboť předpokládaná asociace mezi danými proměnnými (hodnotami 

neuroticismu [NEUR] a  výsledným skóre v IOWA BRACE testu)  na zvolené hladině 

významnosti α = 0,05 není. (rs = -0,081; p = 0,306) 
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H3 Časová variabilita doby reakce v testu reaktibility je ovlivňována typem 

temperamentu testované osoby, především hodnotou dimenze neuroticismu, tj. její 

labilitou či stabilitou. 

Jako vhodná míra rozptýlenosti doby reakce v testu reaktibility byl použit variační koeficient. 

Na základě tertilů byly definovány tři kategorie časové variability doby reakcí [VARKOEF– 

TERT] : nízká, střední a vysoká variabilita. 

V souladu s klasickým, výše popsaným souřadnicovým systémem, tvořeným dvěma 

bipolárními dimenzemi neuroticismus a extroverze [NEUR–EXTR] vytvářejícími čtyři 

kvadranty podle typu temperamentu byly hrubé skóry získané prostřednictvím škál v testu 

EPQ-R transformovány do následujících kategorií: 

flegmatik - nízký neuroticismus, nízká extroverze  

sangvinik - nízký neuroticismus, vysoká extroverze  

melancholik - vysoký neuroticismus, nízká extroverze 

cholerik - vysoký neuroticismus, vysoká extroverze 

Pozn.: kritériem pro nízký neuroticismus byly hodnoty nižší než 5, pro vysokou extroverzi 

vyšší než 8 možného 12 bodového skóre. 

Následující kontingenční tabulka (č. 10) nám ukazuje asociaci mezi typem temperamentu a 

kategorizovanou časovou variabilitou doby reakcí v testu reaktibility (χ
2 

= 15,3; p = 0,018) 

 

Tabulka č. 10  NEUR–EXTR * VARKOEF–TERT  

  
VARKOEF_TERT 

Total nízká střední vysoká 

NEUR_EXTR flegmatik Count 10 5 15 30 

%  33,3% 16,7% 50,0% 100,0% 

Adjusted Residual 0 -2,0 1,9   

sangvinik Count 28 20 14 62 

%  45,2% 32,3% 22,6% 100,0% 

Adjusted Residual 2,5 0,2 -2,7   

melancholik Count 7 17 14 38 

%  18,4% 44,7% 36,8% 100,0% 

Adjusted Residual -2,3 2,0 0,3   

cholerik Count 5 5 9 19 

%  26,3% 26,3% 47,4% 100,0% 

Adjusted Residual -0,7 -0,5 1,2   

Total Count 50 47 52 149 

%  33,6% 31,5% 34,9% 100,0% 

χ
2
 =15,3; p =0,018 
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Z výše uvedené tabulky (č. 10) lze vysledovat i díky vyšším hodnotám adjustovaných 

residuálů, že především sangvinici (tedy osoby s nízkou hodnotou neuroticismu a vysokou 

extroverzí) v našem souboru vykazovali signifikantně vyšší tendence k reakcím s nižší 

variabilitou dob reakcí (adjustovaný residual = 2,5) a výrazně nižší tendence reagovat 

nestabilně, tedy s vyšší variabilitou dob reakcí (adjustovaný residual = -2,7) v našem testu 

reaktibility. 

Vzhledem k těmto údajům a ve snaze lépe postihnout míru asociace neuroticismu a variability 

dob reakcí u našeho výzkumného souboru jsme přikročili ještě k následující doplňující 

analýze: 

Bylo ponecháno rozdělení testovaných osob dle výsledných hodnot (hrubého skóre škály 

neuroticismu) v testu EPQ-R [NEUR–KAT]. V tabulce (č. 11) jsou označeny jako stabilní 

(nízký neuroticismus) a labilní (vysoký neuroticismus).  

Výsledná kontingenční tabulka č. 11 nám ukazuje na hladině významnosti nižší než 0,05 (p = 

0,038), že mezi typem časové variability doby reakce a stabilitou, příp. labilitou testované 

osoby je souvislost.  

 

Tabulka č. 11 NEUR–KAT * VARKOEF–TERT 

 

VARKOEF-TERT 

Total 
nízká střední vysoká 

NEUR-KAT 

 

stabilní Count 38 25 29 92 

%  41,3% 27,2% 31,5% 100% 

Adjusted Residual 2,5 -1,5 -1,1 
 

labilní Count 12 22 23 57 

%  21,1% 38,6% 40,4% 100% 

Adjusted Residual -2,5 1,5 1,1 
 

Total Count 50 47 52 149 

%  33,6% 31,5% 34,9% 100% 

χ
2
 =6,54; p = 0,038 

  

                

Pohled do tabulky č. 11 ukazuje na tendence stabilních jedinců vykazovat častěji nižší 

časovou variabilitu doby reakcí v testu reaktibility (první tertil) a naopak u labilních jedinců je 

vidět větší rozptýlenost (časová variabilita) doby reakcí. Významně méně reagují nižší 

variabilitou dob reakcí (adjustovaný residual = -2,5). 
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H4 Předpokládáme, že cílová orientace testovaných osob v testu EGO TASK bude 

asociovat množství správných odpovědí (reakcí) a dobu reakce, nikoli však časovou 

variabilitu v testu reaktibility. 

Korelace ukázala, že osoby orientované na sebe, tedy s vyšším skóre EGO měly významně 

nižší podíl správných odpovědí [OKR] (rs = -0,23; p = 0,013). Obdobně se projevila souvislost 

s počtem správných odpovědí v podílu EGO ku TASK (rs = -0,26; p = 0,006). Ovšem u osob 

orientovaných na úkol (TASK) se významný vztah k počtu správných odpovědí neprokázal. 

Nepotvrdil se ani předpoklad vztahu cílové orientace k době reakce (vyjádřené průměrnou 

dobou reakce [MEAN–R]). Byla však nalezena signifikantní souvislost mezi průměrnou 

dobou reakce a počtem správných odpovědí (rs = 0,439; p = 0,000). V souladu se stanovenou 

hypotézou nebyla v našem výzkumném souboru nalezena významná asociace mezi časovou 

variabilitou naměřených dob reakcí [VARKOEF–R] a cílovou orientací testovaných osob 

v testu EGO TASK. 

 

H5  Domníváme se, že mezi výsledky testu obratnosti a zručnosti (IOWA BRACE) bude 

nalezena pozitivní asociace s Progresem v učení se novým pohybovým dovednostem. 

Nepodařila se prokázat žádná asociace mezi IOWA BRACE testem a Progresem v učení se 

novým pohybovým dovednostem (vyjádřeným prostřednictvím SUM Zscor) na zvolené 

hladině významnosti α = 0,05 (rs = 0,12; p = 0,948; n = 33). 

Spearmanova párová korelace provedená mezi expertním hodnocením motorické docility ve 

vybraných sportovních odvětvích [EXP–BAP] a výsledky v testu motorické docility IOWA 

BRACE [IOWA] také oproti předpokládané negativní asociaci také neukázala žádný 

významný vztah mezi oběma proměnnými (rs = 0,052; p = 0,779; n = 32). 

 

 

5.4 KEYS PŘÍPADY 

V  sociálněvědním výzkumu je zkoumání jednotlivých případů prostředkem jak lépe a 

detailně porozumět složitým jevům. Abychom postihli alespoň část z řady vstupujících 

proměnných, jsou pro ilustraci následně komplexně popsáni dva vybraní probandi. 

 

Vybraná žena (M. A.), věk 21, studentka oboru TV – ČJ, závodně tančí (Street dance) na 

poloprofesionální úrovni, působí i jako trenérka. V minulosti závodně provozovala moderní 

gymnastiku (9 let) a absolvovala baletní průpravu (8 let). Ráda plave. Rodiče byli oba dříve 

aktivními sportovci. Otec je učitelem tělocviku (hokej, lyžování), matka hrála závodně basket, 
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nyní se rekreačně věnuje florbalu. Temperament M. A. je dle EPQ-R sangvinického typu s 

nízkou hodnotou neuroticismu (2 body) a velmi vysokou extroverzí (12 bodů). V testu IOWA 

BRACE dosáhla velmi vysokého bodového zisku (18 bodů z možných 20). V expertním 

hodnocení motorické docility dosáhla dobrých 6 bodů (nejmenší a nejlepší hodnocení jsou 

3body).  Při bližším pohledu experti udělili jednou 1 bod (velmi vysoká úroveň), jednou 2 

body (vysoká úroveň) a jednou 3 body (tj. obvyklá úroveň). Expert, který udělil nejvyšší 

známku (tj. 1 bod), byl plavec. Což by mohlo korespondovat se zvýšeným zájmem a tedy 

vyšší motivovaností M. A. o plavání. Škála na hodnocení docility (viz pilotní studie) nebyla 

sestavena primárně k posuzování konkrétních sportovních dovedností. Probandka také nebyla 

vyřazena z této části výzkumu, jelikož její vstupní dovednosti v žádném ze tří sledovaných 

sportovních odvětví nebyly na vysoké úrovni (tedy ani v plavání). Její čas u vstupního testu 

50 m znak byl 58 s – na konci semestru dosáhla zlepšení o 5 s (53 s). V úvodním posouzení 

techniky znak ji expert udělil 7 z 10 možných bodů (čím nižší známka, tím lépe). 

V následujících posouzeních dosáhla zlepšení: druhé a třetí posouzení 5 bodů, čtvrté 3 body a 

v posledním pátém posouzení v závěru semestru byla hodnocena 4 body. Lze tedy 

konstatovat, že v plavání dosáhla M. A. velkého posunu. Naopak v atletice byly její výkony 

průměrné až slabší a v závěru semestru nedošlo k výraznějšímu zlepšení. Testem byl skok 

daleký skrčným způsobem. Bodové ohodnocení 3, 2, 3 v jednotlivých sledovaných fázích 

skoku (čím nižší počet bodů z možných pěti, tím lépe) bylo v závěru semestru následováno 

hodnocením 3, 3, 2. Tomuto částečně odpovídá i hodnocení úrovně motorické docility M. A. 

druhým expertem (3 body – obvyklá úroveň), který ji sledoval během semestru především při 

hodinách atletiky. Hodnocení experta, který dívku sledoval především (ale ne pouze) při 

výuce basketbalu, rovněž koresponduje s jejími výkony v tomto sportovním odvětví. 

V začátku semestru obdržela poměrně vysoké ohodnocení techniky dvojtaktu se zakončením 

od obou expertů (6 a 7 možných deseti; deset bylo nejlepší hodnocení), v závěru semestru 

došlo ke zlepšení (8 a 8). Obdobného zlepšení dosáhla při posouzení techniky driblinku 

během testu čtyř met (Měkota, Blahuš, 1983).  Počáteční nízké hodnocení této dovednosti (2 

body prvním posuzovatelem a 1 bod druhým posuzovatelem) dokázala v závěru semestru 

zvednout na 3 body shodně u obou posuzovatelů. Ke zlepšení došlo také u času dosaženého 

v tomto testu: začátek semestru 28,9 s, v závěru 27,5 s. 
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 Výsledky a průběh testu Disjunktivní reakční čas u M. A. (záznam programu Psychosoft) 

 
 

Průměrná doba reakce MP = 2,95 [MEAN-R]. Poměrně nízká směrodatná odchylka SD = 

0,75 svědčí o vyrovnanosti doby reakcí. (Hodnota VARKOEF-R = 0,26.) V kategorizaci 

VARKOEF–TERT byla M. A. přiřazena do kategorie s nízkou variabilitou dob reakcí. Spolu 

s vysokým počtem správných odpovědí (reakcí) lze předpokládat, že M. A. dokáže po 

relativně dlouhou dobu udržet soustředěnou pozornost. Ze záznamu je zřejmé, že u M. A. 

nastal během testu i jistý progres. Kolem dvacáté reakce je vidět krize. V druhé polovině testu 

však přišlo zlepšení u průměrného času doby reakce (M2 = 2,83) a výrazné snížení 

chybovosti. 

V testu výkonové motivace EGO ku TASK dosáhla M. A. poměrně vysokého skóre v EGO 

4,5 bodu (průměrná hodnota u žen 3,24; maximální možná hodnota 5 bodů). V hodnocení 

orientace na úkol [TASK] získala 3,9 bodu, což odpovídá průměrné hodnotě žen našeho 

souboru. Obě hodnoty jsou relativně vysoké, a tak i vzhledem k předchozím poznatkům lze 

usuzovat na důležitou úlohu míry aktivizace motivace, která u M. A v plnění úkolu hraje 

významnou roli. 

 

Dalším vybraným je muž (Z. B.), studující prvního ročníku, obor TV – AJ. Věk Z. B. je 21 

let. V minulosti se věnoval rekreačně kopané, nyní provozuje rekreačně kick box a posiluje. 

Jeho otec se v minulosti věnoval hokeji a řeckořímskému zápasu. Matka nesportovala. 
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Temperament sledovaného muže inklinuje k cholerickému typu s vyšší mírou neuroticismu (9 

bodů) a vysokou extroverzí (11 bodů). V testu IOWA BRACE získal 16 bodů, což je dle 

Komeštíka (1995 in Havel & Hnízdil, 2010) ještě dobrý výsledek. V expertním hodnocení 

motorické docility však byl hodnocen souhrnně 10 body [EXP-BAP]. Dva experti udělili 

známku 3 (obvyklá úroveň pohybové učenlivosti). Třetí expert však docilnost Z. B. ohodnotil 

4 body, které přisuzují osobě „nízkou úroveň“ motorické docility, kdy nácvik nových 

dovedností vyžaduje více času, než je posléze schopna s drobnými nedostatky požadovanou 

pohybovou činnost předvést. V testech basketbalových  dovedností prováděných na začátku a 

konci semestru nedosahoval uspokojivého zlepšení. V testu „driblink kolem čtyř met“ se jeho 

čas dokonce o 0, 2 s zhoršil. Nedokázal zvýšit počáteční nízkou úroveň provedení dvojtaktu 

(nulový posun v závěru semestru) a při posouzení techniky driblinku došlo v závěru semestru 

o dvoubodové zhoršení u obou posuzovatelů. V atletice byly jeho výkony průměrné, až slabší 

a v závěru semestru také nedošlo žádnému zlepšení. Ve skoku dalekém skrčným způsobem 

získal na začátku i na konci semestru bodové ohodnocení 2, 3, 3 v jednotlivých sledovaných 

fázích skoku. Čas Z. B. u vstupního testu plavání 50 m znak byl 43 s, v závěru semestru se 

jeho čas zhoršil (44 s). Při jednotlivých expertních posouzení techniky znak dosáhl mírného 

zlepšení z úvodního sedmibodového ohodnocení na šestibodové v následujících posouzení 

v průběhu a koncem semestru. 

Výsledky a průběh testu Disjunktivní reakční čas u B. Z. (záznam programu Psychosoft) 

 



 

46 

 

Průměrná doba reakce Z. B. byla 4,65 [MEAN–R]. Směrodatná odchylka SD = 2,3 a pohled 

na grafické znázornění průběhu testu ukazuje nevyrovnanost doby reakcí. (Hodnota 

VARKOEF–R = 0,49) V kategorizaci VARKOEF–TERT byl Z. B. přiřazen do kategorie 

s vysokou variabilitou dob reakcí. Vysoký počet správných odpovědí (reakcí) naznačuje 

vnímanou prioritu správné odpovědi. To by mohlo odpovídat výrazné orientaci Z. B. na úkol 

[TASK] 4,9 ( maximální hodnota 5) v testu výkonové orientace (v EGO skóroval Z. B. 3,2 

což je u mužů průměrná hodnota). 

 

Oba výše uvedení vybraní probandi dobře korespondují s našimi předpoklady. Vysoký 

neuroticismus asociuje nevyrovnanost doby reakcí v testu reaktibility, naopak nízký 

neuroticismus vyrovnanost doby reakcí. Proband s vysokou hodnotou neuroticismu (potažmo 

nevyrovnanou dobou reakce) byl hůře hodnocen experty v oblasti jeho motorické docility a 

neprokazoval žádný či minimální posun (progres) v učení se novým pohybovým dovednostem 

v jednotlivých testech vybraných sportovních odvětví. Naopak osoba s nízkou hodnotou 

neuroticismu (a vyrovnanou dobou reakcí) vykazovala pozitivní progres v učení se novým 

pohybovým dovednostem v některých sportovních odvětvích (především tam, kde byla její 

motivace vysoká) a byla výrazně pozitivněji hodnocena experty v oblasti docility. V IOWA 

BRACE testu dosáhla vysokého skóre. 

 

6. DISKUSE 

Jelikož jsme si stanovili přispět k objasnění teoretického problému motorické docility, 

provedli jsme stručný přehled toho, jak je dosud motorická docilita odbornou veřejností 

vnímána a případně diagnostikována. Rozkryli jsme nejednoznačné vnímání tohoto 

multidimenzionálního konstruktu odbornou veřejností, které způsobuje obtíže při definování 

oblasti a struktury problematiky i vlastní diagnostiky, a tedy identifikace motorické docility. 

Motorická  docilita není příliš zkoumána a v experimentálních projektech verifikována. 

Nedostatek odborných prací zabývajících se motorickou docilitou je dle našeho mínění 

způsoben tím, že v experimentálně koncipovaných projektech se testové situace (nácvik 

dovednosti, činnosti) obtížně modelují a jako nezávislé proměnné kontrolují. 

 V další části práce jsme se snažili přispět k objasnění teoretického problému řešení 

komplexního jevu jakým motorická docilita je, verifikací těsnosti vztahu mezi motorickou 

docilitou, reaktibilitou a emocionální stabilitou subjektu.  

Náš soubor tvořili studenti tělesné výchovy. Jak bylo již zmíněno, jednalo se o soubor získaný 

na základě dobrovolnosti a dostupnosti. Výsledky výzkumu tedy nelze zobecňovat. Do našeho 



 

47 

 

výzkumu byli zařazeni pouze studující prvního ročníku proto, abychom získali pokud možno 

věkově vyrovnaný soubor přijatých na základě přijímacích zkoušek a omezili další vlivy, 

které mohou spolupůsobit během delšího studia. Protože jsme si byli vědomi řady faktorů 

ovlivňujících motorické učení, potažmo motorickou docilitu, pokusili jsme se sestavit plán 

výzkumu tak, abychom negativní vlivy eliminovali (např. únavu, transfer předchozí pohybové 

zkušenosti apod.) a jiné podchytili (motivace). Bylo vybráno a zařazeno množství testů a 

dalších měřících technik sloužících k identifikaci emocionální stability, reaktibility a 

především motorické docility, u níž diagnostika úrovně naráží na řadu obtíží. Protože bylo 

administrováno velké množství měřících technik, docházelo bohužel k redukci souboru. 

Výzkum probíhal v prostorách sportovní haly KTVS PF UJEP Ústí nad Labem a v bazénu 

Klíše za pomoci několika odborných asistentů, kteří byli po proškolení využiti k expertnímu 

hodnocení motorické docility. 

 

Struktura osobnosti a emocionální stabilita (dotazník EPQ-R) 

Výzkumný soubor vykazoval v souladu s odbornou literaturou předpokládané charakteristiky 

především ve zvýšené extroverzi a nižších hodnotách neuroticismu. Ženy dosáhly mírně 

vyššího skóre lži a vyššího skóre psychotismu. Jelikož však motivace k disimulaci nebyla 

obecně potvrzena, mohlo se jednat o jeden z projevů osobnosti, tedy určitého stupně sociální 

naivity v našem případě spíše konformity. Zvýšený psychotismus pak označuje jistou míru 

„tvrdošíjnosti“ či „ zatvrzelosti“, což by v případě sportovkyň bylo vysvětlitelné. Sekundárně 

by bylo možno usuzovat, zda ženy s genetickými předpoklady zvýšené míry psychotismu 

nevyhledávají sportovní aktivity jako prostředek seberealizace.  

Docilita (IOWA BRACE, EXP–BAP, SUM Zscore) 

Překvapivě nebyl v souboru očekávaný vyšší počet probandů, kteří v testu IOWA BRACE  

„splnili výborně“. Tento test často využívaný i jako test motorické docility bohužel není pro 

naši věkovou kategorii sportující populace normován. Proto byly využity normy pro obecnou 

populaci (Komeštík, in Havel & Hnízdil, 2010).  

Dalším, dle našeho soudu vhodnějším prostředkem k zjištění úrovně motorické docility bylo 

využití expertního posouzení na základě dlouhodobého (semestrálního) pozorování tj. 

Expertní hodnocení motorické docility (EXP- BAP). Pětibodová škála, jejímž prostřednictvím 

posouzení probíhalo, byla sestavena v pilotní studii. Po pilotních studiích se zdálo, že se 

„známkování“ osvědčilo a je cestou jak snáze identifikovat úroveň motorické docility. 
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V průběhu výzkumu však experti využili pouze čtyř bodů, což je u našeho souboru 

pochopitelné. V jednom případě bylo jednoznačně zaznamenáno působení chyby. Jeden ze tří 

expertů dívku, vykazující velmi špatné výsledky v téměř všech administrovaných testech 

dovedností během semestru, ohodnotil jako vysoce docilní.  

Nejvyšší důraz v hodnocení úrovně motorické docility jsme kladli na Progres v učení se 

novým pohybovým dovednostem ve vybraných sportovních odvětvích (SUM Zscore). Velký 

počet testů a posouzení úrovně dovedností ve vybraných sportech, tj. basketbalu, atletice a 

plavání, byl zařazen pro výše zmíněnou vícedimenzionalitu motorické docility. Soudíme, že 

vybraná sportovní odvětví jsou natolik rozdílná vzhledem k nutným specifickým 

dovednostem, že data získaná prostřednictvím zmíněných měřících technik mohou mít 

vypovídací hodnotu. Cílem bylo získat po zpracování dat kvalitativní obraz posunu v učení se 

novým pohybovým dovednostem v daném prostředí. Zajímali nás především ti z testovaných, 

u nichž by byl zaznamenán velký rozdíl hodnot. Velký rozdíl hodnot by mohl znamenat 

vysokou úroveň pohybové učenlivosti probanda v určitém druhu sportovní činnosti. Jestliže 

byly takto vysoké hodnoty zjištěny u jednotlivce i v dalších odlišných sportovních činnostech, 

mohlo by se usuzovat, že úroveň jeho pohybové učenlivosti je univerzální a naznačuje vysoký 

stupeň jeho pohybově operační schopnosti. To bylo i vzhledem k praktickému využití (jakým 

jsou v Úvodu zmiňované přijímací zkoušky) naší prioritou, proto jsme se rozhodli žádný 

z provedených testů ani sportovního odvětví nepreferovat a úroveň docility jsme vyjádřili 

neváženým součtem dílčích Zscorů vyjadřujících posun (zlepšení či případné zhoršení) během 

semestru. Samotný výběr testů a posuzovacích škál prošel pilotní studií. Jejich administrace 

probíhající na začátku a na konci semestru (v plavání i během semestru) byla organizačně 

náročná. V plavání a atletice se v závěru nezdařilo dodržet dvoučlennou expertní skupinu, 

proto byl u těchto sportovních odvětví pouze jeden posuzovatel. Počet probandů ze souboru, 

který měl projít tímto testováním, byl bohužel snížen jednak nutným vyloučením těch, jejichž 

úroveň počátečních dovedností byla vysoká, jednak početným odpadem studentů (zvláště 

s nízkou úrovní dovedností) během semestru. 

Reaktibilita (Reaktometr – Test disjunktivních reakcí) 

Testování bylo časově a organizačně náročné, především vzhledem k ceně software (pouze 

jeden testovací notebook) a k zachování shodných podmínek pro všechny testované. 

Software firmy Psychosoft byl zvolen na základě požadavku 50 reakcí na výběrový vizuální 

podnět v souladu s předpokladem možnosti komparace s výzkumem prof. Stejskala (1998) i 

výzkumy Robinsona a Tamirové (2005). Podnět je tvořen maticí 4 × 4 barvy. Proband se měl 
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co nejrychleji rozhodnout, zda se v dané matici vyskytují 3 stejné barvy. Počítač měřil čas a 

správnost reakce. Jak již bylo zmíněno, doba reakce se odvíjela jednak od aktivizace 

pozornosti probandů a též jejich osobních preferencí. Při úvodní motivaci nebyl kladen důraz 

na správnost reakce. Probandi také neměli okamžitou zpětnou vazbu na správnost své 

odpovědi. S výsledkem testu byli seznámeni hned po jeho ukončení. Jeden z testovaných 

uvedl, že je částečně barvoslepý, proto mu byla administrována varianta znaky – posléze jsme 

se však rozhodli ho z výzkumu vyloučit. V testu bylo obsaženo osm barev (viz příloha č. 3). 

Pro některé jednotlivce mohlo být obtížné či znevýhodňující rozpoznávat barvy světlejších 

případně tmavších odstínů. Jelikož však distribuce barev byla náhodná, nebyl na to brán 

zřetel. 

6.1 DOCILITA V ASOCIACI K EMOCIONÁLNÍ STABILITĚ A REAKTIBILITĚ 

Jsme si vědomi, že především výše zmíněná obtížná diagnostika motorické docility mohla 

způsobit zkreslení výsledků. 

 U vybraných probandů našeho souboru jsme změřili úroveň motorické docility (vyjádřenou 

posunem v učení se novým pohybovým dovednostem) a pokusili se nalézt asociaci 

mezi jejich výsledky v testu reaktibility (H1). Naplnil se náš předpoklad vycházející 

z výsledků výzkumů prof. Stejskala (1998): osoby se stabilizovanou dobou opakovaných 

reakcí („regulativního“ typu), vykazují bez ohledu na rychlost reakcí standardní progres 

v motorickém učení. Nalezli jsme negativní asociaci mezi úrovní motorické docility (SUM 

Zscore) a časovou variabilitou doby reakcí na výběrový zrakový podnět v testu reaktibility.  

Zároveň bylo signifikantně zjištěno, že existuje asociace mezi úrovní motorické docility a 

přiřazením do skupin nízké, střední a vysoké variability doby reakcí. Lze tedy (v rámci 

našeho relativně malého souboru) říci že ti, jejichž progres v učení se novým dovednostem 

během semestru ve výše zmíněných sportovních odvětvích byl vysoký, reagovali v testu 

reaktibility vyrovnaněji bez ohledu na rychlost reakcí (tj. měli nižší variabilnost doby reakcí). 

Hypotéza (H2), částečně navazující na H1 a H3 a předpokládající vztah mezi hodnotami 

neuroticismu a výsledky probandů v testu Progres v učení se novým pohybovým 

dovednostem ve vybraných sportovních odvětvích, bohužel nabyla naplněna. Malý počet 

probandů v souboru, který prošel tímto testem, mohl způsobit chybu II. druhu tj. snížit sílu 

testu, jeho „rozlišovací schopnost“. Ukázala se navíc zajímavá slabá negativní asociace 

s extroverzí testovaných osob. To podporuje úvahu o řadě vlivů spolupůsobících při 

motorickém učení. Proto je velmi obtížné v praxi zodpovědně prokazovat hledané 

významnější asociační vztahy motorické docility.  
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Jednoznačně se potvrdil předpoklad (H3) vycházející z odborné literatury (Robinson & Tamir 

2005, Lenzeweger, 2001, Stejskal, 1998) a i u našeho souboru byla prokázána asociace mezi 

vysokými hodnotami neuroticismu (vyjádřeným Eysenckovým „N“ faktorem) a vysokou 

variabilitou (tedy nevyrovnaností) doby reakce v testu výběrové reakce (tabulka č. 11). Též u 

sangviniků, kterých náš soubor obsahoval nejvyšší počet, se signifikantně prokázala 

očekávaná pozitivní asociace mezi nízkou variabilitou doby reakcí a negativní asociace 

s vysokou variabilitou doby reakcí. Ani v našem souboru vysokoškoláků, stejně jako 

výzkumech Robinsona a Tamirové (2005), se neprokázala asociace mezi hodnotami 

neuroticismu a průměrnou dobou reakce. 

Hypotéza (H4) byla formulována z důvodu potřeby postihnout motivy probandů při testu 

reaktibility. Jak bylo zmíněno při úvodní motivaci, nebyl kladen důraz na správnost reakce. 

Naše hypotéza tedy zněla: Předpokládáme, že cílová orientace testovaných osob v testu EGO 

TASK bude asociovat množství správných odpovědí (reakcí) a dobu reakce, nikoli však 

časovou variabilitu v testu reaktibility. Chtěli jsme především zjistit, zda není cílovou 

orientací probandů ovlivňována časová variabilita dob jejich reakcí v testu reaktibility. To se 

skutečně prokázalo – žádná významná asociace se nepotvrdila. Dále se ukázalo, že osoby 

orientované na především sebe (vyšší skóre EGO) měly významně nižší počet správných 

odpovědí v testu reaktibility. Byla také prokázána signifikantní souvislost mezi počtem 

správných odpovědí a dobou reakce. Překvapivě se nepotvrdila očekávaná asociace mezi 

cílovou orientací a dobou reakce. 

Neprokázal se předpoklad (H5), že IOWA BRACE test, který je mezi odbornou veřejností 

používán mimo jiné i jako test pohybového nadání (Štěpnička, 1976, Hurych, 2006), 

pohybové učenlivosti (Mathews, 1978) či motorické docility (Belej, 2001, Boržíková, 2006), 

je v asociaci s dalšími námi použitými prostředky měření úrovně motorické docility, jakými je 

Progres v učení se novým pohybovým dovednostem ve vybraných sportovních odvětvích 

(SUM Zscore) a Expertní hodnocení motorické docility (EXP– BAP).  

Mezi časovou variabilitou dob reakcí (H1) a mezi hodnotami dimenze neuroticismus (H2), 

nebyly předpokládané asociace s výsledky probandů v IOWA BRACE potvrzeny.  

Na základě zjištění našeho výzkumu, ale i teoretického bádání lze usuzovat, že IOWA 

BRACE test jako nástroj k hodnocení úrovně „obecné“ motorické docility není vhodný.  

Soudíme, že IOWA BRACE test tak, jak je koncipován, postihuje možná jen jednu ze složek 

mnohadimenzionální motorické docility. Koncipováním dalších testů (viz Progres i Expertní 

hodnocení motorické docility) jsme se snažili postihnout řadu proměnných, které do procesu 
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motorického učení vstupují. Zejména Progres v učení se novým pohybovým dovednostem 

(využívající řady kvalitativních i kvantitativních nástrojů) se nám jeví jako vhodnější nástroj 

k posouzení úrovně motorické docility. Protože však v našem výzkumu prošla tímto 

posouzením pouze malá část výzkumného souboru (na rozdíl od IOWA BRACE testu) a také 

vzhledem k časové a organizační náročnosti a množství spolupůsobících vlivů, není možné 

tento postup všeobecně doporučit. V oblasti motorické docility  je třeba dalších zkoumání 

v rovině teoretické (konstruktu motorické docility) i v rovině praktické operacionalizace. 

Motorickou docilitu, jak již bylo několikrát zmíněno, považujeme za multidimenzionální a je 

třeba zdůraznit potřebu dalšího hlubšího bádání k objasnění její struktury. Emocionální 

stabilita může hypoteticky asociovat spíše s kvalitativní složkou motorické docility (přesností 

provedení). Motorickou docilitu ale také tvoří (možná přednostně) rychlostní složka učení se. 

Tyto veličiny jsou však negativně korelované. A nelze zapomenout na kvantitativní složku 

motorické docility (tj. množství naučeného)! Další rovinou je pohled na motorickou docilitu – 

jako docilnost v nějaké konkrétní oblasti sportovní či pracovní (úsměvným, ale praktickým 

příkladem může být: skvělý gymnasta, ale špatný plavec, bravurní houslista ale mizerný 

sportovec) a docilitu obecnou, univerzální (tj. vysoká míra pohybové učenlivosti ve 

zcela odlišných oblastech). 

Ve výsledkové části uvedené keys případy ilustrují, jak lze k složité problematice motorické 

docility a jejích případných asociací přistupovat. Z velkého množství dat, jež bylo námi 

získáno, jsme vybrali dva případy, které naše hypotézy podporují. Se získanými daty lze 

v této rovině ještě dále pracovat. Zkoumání jednotlivých případů je v sociálněvědním 

výzkumu prostředkem jak lépe a detailně porozumět složitým jevům.  

Jelikož jsme v naší studii replikovali některé procedury prováděné v rámci rozsáhlého 

výzkumu prof. Stejskala (1998), je srovnání dotčených částí obou výzkumů spolu 

s komentářem výsledků přehledně zobrazeno v příloze č. 7. 
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 7. ZÁVĚR 

Hlavním cílem a úkolem naší práce bylo přispět k objasnění teoretického problému 

motorické docility. Pokusili jsme se toho dosáhnout v teoretické části práce stručným 

přehledem toho, jak je dosud motorická docilita odbornou veřejností vnímána a případně 

diagnostikována. Poukázali jsme na obtíže způsobené nejednoznačností vnímání tohoto 

multidimenzionálního konstruktu. V další části práce jsme se snažili přispět k objasnění 

teoretického problému řešení komplexního jevu, jakým motorická docilita je, verifikací 

těsnosti vztahu mezi motorickou docilitou, reaktibilitou a emocionální stabilitou subjektu.  

Získané poznatky o úrovni motorické docility, reaktibilitě a emocionální stabilitě studentů 

tělesné výchovy PF UJEP nám umožnily analyzovat vzájemnou souvislost těchto sledovaných 

jevů. V závěrečném souhrnu výsledků našeho výzkumu bychom chtěli přehledně a 

komplexně provést čtenáře složitou problematikou. 

7.1 ÚROVEŇ MOTORICKÉ DOCILITY, REAKTIBILITA A EMOCIONÁLNÍ 

STABILITA STUDENTŮ KTVS PF UJEP 

Zjištění úrovně motorické docility bylo realizováno jednak prostřednictvím IOWA 

BRACE testu, často užívaného i jako testu pohybového nadání či pohybové učenlivosti, a 

jednak prostřednictvím škály expertního posouzení motorické docility. Dále jsme využili řady 

testů, jejichž prostřednictvím se hodnotil progres v učení se novým pohybovým dovednostem 

ve vybraných sportovních odvětvích. Obé prošlo pilotními studiemi. Protože u IOWA 

BRACE testu nejsou k dispozici normy pro sportující populaci, byli studenti KTVS PF UJEP 

hodnoceni podle dostupných norem pro tuto věkovou kategorii (Komeštík, in Havel & 

Hnízdil, 2010). Probandi (n=164) dosahovali především „dobré“ úrovně (57%). Průměrná 

hodnota byla 14,7 bodu. Nadprůměrnou tedy „výbornou“ úroveň mělo 27% probandů. Mezi 

ženami a muži nebylo významnějšího rozdílu. Expertním posouzením motorické docility a 

hodnocení prostřednictvím Progresu v učení se novým pohybovým dovednostem prošlo 

pouze 30 (případně 33) probandů ze základního souboru. 

Testu reaktibility se zúčastnilo 163 probandů (53 žen a 110 mužů). Reakční doba byla měřena 

v sérii 50× na výběrový zrakový podnět. Počítač zaznamenával čas i správnost reakce 

probanda. Průměrná reakce u mužů byla 3,46 u žen 3,76. Doba reakce se odvíjela jednak od 

aktivizace pozornosti probandů a též jejich osobních preferencí. Při úvodní motivaci nebyl 

kladen důraz na správnost reakce. Proband také neměl zpětnou vazbu na správnost své 

odpovědi. Průměrný počet správných reakcí byl u žen 37,66 a u mužů 35,09. Ženy dosáhly ve 

dvou případech 50 (tj. plného počtu) správných odpovědí (reakcí), u mužů bylo dosažené 
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maximum správných odpovědí 48. Minimální počty správných odpovědí byly u žen 6 a u 

mužů 12 reakcí. 

Z pohledu emocionální stability (zjišťované pomocí EPQ-R) se u našeho výzkumného 

souboru (n=161) pozitivně projevil předpoklad nižších hodnot neuroticismu sportujících proti 

běžné populaci. U mužů dokonce dosáhl průměrné hodnoty 3,27 proti Eysenckem uváděného 

průměru  5,17 bodu. Náš soubor studentů KTVS se jevil v tomto směru jako vyrovnaný.  

Svědčí pro to i poměrně nízké hodnoty směrodatných odchylek. V souladu s odbornou 

literaturou byl naplněn i předpoklad vyšších hodnot extroverze u sportující populace. U žen 

dosáhla průměrné hodnoty 9,56 bodu oproti Eysenckově normě 7,6. U mužů bylo dosaženo 

průměru 10,15 bodu proti Eysenckově 7,42. 

 

7.2 ANALÝZA VZÁJEMNÉ SOUVISLOSTI SLEDOVANÝCH JEVŮ 

H1 Předpokládáme asociaci mezi docilitou testovaných osob a časovou variabilitou jejich dob 

reakcí v testu reaktibility. 

 Neparametrická Spearmanova korelace ukázala očekávanou negativní asociaci. Lze 

tedy konstatovat, že byla zjištěna signifikantní asociace mezi docilitou vyjádřenou 

prostřednictvím Progresu v učení se novým pohybovým dovednostem a časovou 

variabilitou doby reakce v testu reaktibility. 

 Předpokládaná asociace mezi výsledky probandů našeho souboru v IOWA BRACE 

testu (užívaném jako testu motorické docility) a variabilitou jejich doby reakcí v testu 

reaktibility nebyla nalezena. Nelze tedy zamítnout nulovou hypotézu na zvolené 

hladině významnosti α = 0,05 

H2 Předpokládáme, negativní asociaci motorické docility k vysokým hodnotám neuroticismu 

u testovaných osob. 

 Mezi mírou neuroticismu a úrovní motorické docility vyjádřenou prostřednictvím 

Progresu v učení se novým dovednostem ve vybraných sportovních odvětvích se 

nepodařilo u našeho malého souboru prokázat asociaci. Nemáme tedy dostatek 

dokladů (evidence) pro zamítnutí nulové hypotézy.  

 Nebyla nalezena asociace mezi hodnotami neuroticismu a výsledky IOWA BRACE 

testu (užívaném jako testu motorické docility). 

H3 Časová variabilita doby reakce v testu reaktibility je ovlivňována typem temperamentu 

testované osoby, především hodnotou dimenze neuroticismu, tj. její labilitou či stabilitou. 
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 Předpoklad vycházející z výsledků výzkumů prof. Stejskala (1998) a výzkumů 

Robinsona Tamirové (2005) se potvrdil a i u našeho souboru byla prokázána 

signifikantní asociace mezi vysokými hodnotami neuroticismu a vysokou variabilitou 

(tedy nevyrovnaností) doby reakce v testu výběrové reakce na zrakový podnět. 

Především sangvinici (tedy osoby s nízkou hodnotou neuroticismu a vysokou 

extroverzí) v našem souboru vykazovali signifikantně vyšší tendence k reakcím s nižší 

variabilitou dob reakcí a výrazně nižší tendence reagovat nestabilně, tedy s vyšší 

variabilitou dob reakcí v našem testu reaktibility. 

H4 Předpokládáme, že cílová orientace testovaných osob v testu EGO TASK bude asociovat 

množství správných odpovědí (reakcí) a dobu reakce, nikoli však časovou variabilitu v testu 

reaktibility. 

 Ukázalo se, že osoby orientované na sebe, tedy s vyšším skóre EGO, měly významně 

nižší podíl správných odpovědí. Nepotvrdil se předpoklad vztahu cílové orientace 

k době reakce (vyjádřené průměrnou dobou reakce). Prokázalo se však, že mezi 

cílovou orientací probandů našeho výzkumného souboru a časovou variabilitou jejich 

doby reakcí není významná asociace. 

H5 Domníváme se, že mezi výsledky testu obratnosti a zručnosti (IOWA-BRACE) bude 

nalezena pozitivní asociace s Progresem v učení se novým pohybovým dovednostem. 

 Jelikož oba testy měly měřit motorickou docilitu (nebo alespoň postihovat část oblasti 

motorické docility), byla koncipována tato hypotéza.  Tento předpoklad se nenaplnil. 

Nebyla nalezena signifikantní asociace mezi výsledky testovaných osob v obou 

testech. 
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7.3 SOUHRN A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ 

Těžiště práce vidíme ve vymezení oblasti týkající se problematiky motorické docility. 

Pokusili jsme se přispět k tématu zkoumáním vztahu motorické docility k emocionální 

stabilitě a získat praktické zkušenosti při identifikaci motorické docility. 

Řada vstupujících proměnných ovlivňuje proces učení. Rádi bychom proto poukázali na 

nutnost komplexního pohledu na problematiku diagnostiky úrovně motorické docility, a tedy 

potřebu dalších výzkumů v této oblasti. (V praktické rovině si dovolujeme vyslovit 

pochybnost o vhodnosti IOWA BRACE testu jako testu motorické docility.) 

Tomu by mělo v rovině teoretické předcházet další bádání směřující ke konsenzuálnímu 

vyjasnění konstruktu motorické docility, který je vícedimenzionální. Vzhledem k povaze 

motorické docility se jako slibné jeví další bádaní kvalitativního charakteru.  

Výsledky naší studie nelze generalizovat. Nereprezentativní výběr zahrnoval pouze studenty 

prvního ročníku KTVS PF UJEP.  

 Motorická docilita se ukázala být ve vztahu k  časové variabilitě dob reakcí 

v testu reaktibility, bez ohledu na rychlost reakcí. Ukázalo se to u relativně malého 

souboru v testu Progres v učení se novým pohybovým dovednostem, který se skládal 

z celé řady dovednostních testů (kvantitativně měřených) a množství (kvalitativního) 

posouzení úrovně dovedností ve třech zcela odlišných sportovních odvětvích 

aplikovaných na začátku a na konci semestru.  

 Předpokládané asociace motorické docility zejména k emocionální stabilitě se 

nepotvrdily. 

 Signifikantně se prokázal vztah mezi emocionální stabilitou a časovou 

variabilitou dob reakcí v testu reaktibility.  
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Příloha č. 1 IOWA BRACE TEST 

(popis a pořadí testových položek Iowa Brace testu; převzato z Havel & Hnízdil, 2010) 

 

Test 1 (obr. I) 

Klek na pravé (levé), zanožit levou (pravou) – mírný předklon – upažit – výdrž 5 s. (váha 

předklonmo v kleku na pravé). 

 

Obr.I 

 

 

Test 2 (obr. II) 

Dřep spatný – skrčit předpažmo (paže provléknout vpředu mezi koleny a zadem kolem 

kotníků, sepnout ruce před bérci, proplést prsty) – výdrž 5 s. 

 

 Obr. II  

 

 

Test 3 

Úzký stoj rozkročný – skokem dvojný obrat vlevo (vpravo), paže dopomáhají pohybu.Po 

doskoku výdrž 2 s. 

Nesplnění: neprovedení celého dvojného obratu, doskok mimo místo odrazu, ztráta 

rovnováhy. 

 

Test 4 

Stoj na levé (pravé) – poskokem celý obrat vlevo (vpravo). Po doskoku výdrž na levé (pravé) 

2 s (nízký horinový skok). 

Nesplnění: ztráta rovnováhy, neprovedení celého obratu, dotyk druhou nohou země. 

 

Test 5 (obr. III) 

Klek skrčmo, chodidla napjatá – skokem podřep bez ztráty rovnováhy (paže dopomáhají 

švihem).  

Nesplnění: špičky nejsou napjaty, neprovedení skoku, ztráta rovnováhy, pád. 

 

 

  Obr.III 
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Test 6 (obr. IV) 

Stoj snožný zkřižmo (libovolná noha vpředu) – skrčit připažmo, předloktí zkřížit na prsou – 

zvolna sed zkřižmo skrčmo – vztyk. 

Nesplnění: změny polohy paží, ztráta rovnováhy, nepovolený sed a vztyk. 

 

  Obr.IV 

 

Test 7 (obr. V) 

Sed roznožný pokrčme – předklon – paže provléknout zevnitř pod koleny a uchopit z vnější 

strany u hlezenního kloubu – pádem vpravo s obratem vlevo sed roznožný pokrčme (postupně 

přes pravé stehna  pravý bok, pravé rameno, záda, levé rameno, levý bok, levé stehno do sedu 

roznožného) Opakovat opačným směrem.  

Nesplnění: neudržení kotníků, nedokončení celého cviku na obě strany. 

 

 Obr. V 

 

Test 8 (obr. VI) 

Dřep přednožný pravou, levá na patě – poskokem dřep přednožný levou, pravá na patě. 

Opakovat každou nohu dvakrát do dřepu přednožného (kozáček). 

Nesplnění: ztráta rovnováhy, neprovedení celého skoku každou nohou dvakrát 

 

  Obr. VI 

 

Test 9 (Obr.VII) 

Stoj na levé (pravé) – pravou (levou) pokrčit přednožmo zevnitř, bérec dolů dovnitř, chodidlo 

se opírá o vnitřní část levého (pravého) kolene – ruce v bok – oči zavřené – výdrž 10 s. 

Nesplnění:ztráta rovnováhy, skrčená noha nevydrží v předepsané poloze, otevření očí, 

neudržení rukou v bok. 

 

 

 Obr.VII 
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Test 10 (obr. VIII) 

Stoj na pravé (levé) – levou (pravou) pokrčit přednožmo dolů zevnitř,bérec dolů dovnitř – 

pravou (levou) uchopit špičku – přeskok držené nohy (proskočit okénkem utvořeným dolní 

končetinou a paží). Nesplnění: puštění uchopené nohy, neproskočení okénkem. 

 

 Obr. VIII 

 
Celkové hodnocení muži i ženy: provedení na první pokus 2 body, na druhý pokus 1bod  

 

                                                                          výborně                 17 – 20 bodů  

                                                                          dobře                    13 – 16 bodů 

                                                                          špatně                   0 – 12 bodů    
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Příloha č. 2 škála Expertního hodnocení motorické docility 

(předložená při zaškolování posuzovatelům začátkem semestru) 

 

Posouzení motorické docility 

 Podle Jungra & Beleje (2007) motorická učenlivost – docilita, představuje 

koncentrovaný koordinačně – schopnostní předpoklad přesně a rychle se učit novým 

pohybům. 

 Libra (1985) představuje motorickou docilitu jako určitou schopnost speciální 

pohybové operativnosti – učenlivosti, na základě které je subjekt schopný řešit, učit se, 

pamatovat si a dle potřeby reprodukovat naučené pohybové struktury, vykonávat 

účelný a adekvátní výběr pohybových reakcí na proměnlivé podněty. 

 

Pokuste se zhodnotit na stupnici 1 – 5 míru motor. docility /učenlivosti/: 

1 – velmi vysoká, velmi rychle se učí všem novým /i složitým/ dovednostem, brzy je dokáže 

s vysokou přesností předvést, dokáže adekvátně reagovat na proměnlivé podněty 

2 – vysoká, rychle se učí některým dovednostem, dokáže je po krátké době nácviku s poměrně 

vysokou přesností předvést 

3 – obvyklá, poměrně snadno se učí některým dovednostem, po důkladném nácviku dokáže 

s poměrně vysokou přesností většinu pohyb. činností předvést 

4 – nízká, nácvik nových dovedností vyžaduje více času, s drobnými nedostatky dokáže 

pohyb. činnost předvést 

5 – velmi nízká, nácvik všech nových dovedností vyžaduje více času, často některé nedokáže 

uspokojivě předvést 

 

Sledujte během praktické výuky v semestru vybrané studenty a pokuste se v jeho závěru o 

posouzení jejich motorické docility v daném sportovním odvětví. 

Pokud cítíte potřebu, pokuste se navrhnout vlastní škálu k hodnocení motorické docility či 

případné změny ve škále stávající. 
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Příloha č. 3 Disjunktivní test reaktibility  

(popis testu) 

Test Disjunktivního reakčního času (Psychosoft) 

Disjunktivní reakční čas je plně počítačové měření percepční pohotovosti, rychlosti a 

správnosti reakcí na vizuální podněty. Test obsahuje dvě formy, barevnou a znakovou, každou 

o 50 podnětech. Podnět je tvořen maticí 4 x 4 barvy nebo znaky. Proband se má co nejrychleji 

rozhodnout, zda se v dané matici vyskytují 3 stejné barvy nebo znaky. Počítač měří čas a 

správnost reakce. 

Barevná forma testu sestavuje matice z 8 dostupných barev: 

        
 

 

Barevné podněty jsou sestaveny do matice a prezentovány na monitoru počítače:  

Úkolem probanda je správně a rychle se rozhodnout, zda daný podnět obsahuje 3 stejné barvy 

(v tomto případě ANO – fialová) a reagovat odpovídajícím způsobem. Reakce probanda byla 

provedena použitím kláves – šipka vlevo: NE / šipka vpravo: ANO. Vstup dat pomocí 

klávesových šipek je snadný a pohodlnější než možná reakce pomocí myši. Počítač změří čas 
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od zobrazení podnětu na monitoru do reakce klienta a zjistí, zda reagoval správně nebo 

chybně.  

Software poskytuje ještě jednu formu testu – znakovou (skládající se ze 12 znaků). Tu jsme se 

však rozhodli nevyužít, neboť jsme usoudili, že v herních situacích se tak složité 

vyhodnocování vyskytuje zřídka. 

Program sleduje dvě položky: počet správných odpovědí a průměrný čas reakce. Pro obě 

hodnoty jsou vypočteny normy a hrubý skór je přepočítán na vážený jako Z-skór. Normy byly 

vypočteny pro cca 200 probandů, netříděné populace. 

Vždy je prováděn zácvik. (max. 10 reakcí). 

Níže je zobrazen diagram výsledků testu. Diagram znázorňuje pomocí sloupců dobu reakcí na 

jednotlivé podněty. Červenou barvou jsou vyznačeny chybné reakce, modrou barvou správné 

reakce. Dále je v diagramu fialová čára ukazující klouzavý průměr času reakcí. Měřítko 

diagramu a interval klouzavého průměru je možno měnit v detailním náhledu na výsledky 

V pravé části grafu je tabulka se statistikou měření a naměřené hodnoty. Zobrazuje hodnoty: 

 T min – nejkratší reakce 

 T max – nejdelší reakce 

 M1 – průměrný čas reakce v 1. polovině testu 

 M2 – průměrný čas reakce ve 2. polovině testu 

 M1/M2 – poměr výše uvedených veličin 

 MP – průměrný čas reakce celého testu 

 SD – standardní odchylka času reakcí 

 počet správných reakcí 

 počet chybných reakcí 

 Z-skór OK – vážená hodnota správných odpovědí 

 Z-skór čas – vážená hodnota průměrného času reakcí 
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Lze nastavit i měřítko diagramu a interval klouzavého průměru. 

 

Software samozřejmě umožňuje převést výsledky celého souboru do Excelu a tak s nimi dále 

pracovat. 
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Příloha č. 4 TEOSQ 

(formulář TEOSQ určený k zjištění cílové orientace probanda) 

DOTAZNÍK MOTIVACE 

Jméno:        Datum: 

Každou otázku si uveďte větou: Nejvíce úspěšný ve sportu se cítím, když ... 

Za každou otázku napište číslo, které nejlépe vystihuje, jak osobně souhlasíte s daným 

tvrzením. 

Zásadně nesouhlasím (1) 

Nesouhlasím (2) 

Neutrální (3) 

Souhlasím (4) 

Určitě souhlasím (5) 

 

1. ... jsem jediný, kdo určitou dovednost nebo herní situaci zvládne. 

2. ... zvládnu určitou dovednost a mám tak chuť trénovat ještě víc. 

3. ... jsem lepší než mí spoluhráči. 

4. ... ostatní neodkážou něco tak dobře jako já. 

5. ... se naučím něco zábavného. 

6. ... ostatní něco zkazí, ale já ne. 

7. ... se naučím něco, k čemu bylo zapotřebí hodně úsilí. 

8. ... tvrdě makám. 

9. ... získám nejvíc gólů, bodů. 

10. ... mě úspěch z toho, že se naučím něco nového táhne k tomu, abych se naučil něco 

dalšího. 

11. ... jsem nejlepší. 

12. ... mám pocit, že jsem se něco naučil opravdu dobře. 

13. ... do toho dávám vše. 
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Příloha č. 5 Dotazník sportovní anamnézy 

(formulář sloužící k dotazování na sportovní minulost i současnost probanda včetně rodinné 

anamnézy a k záznamu hodnot  IOWA BRACE testu a výsledkům z testu EPQ–R ) 

 

Jméno a příjmení:         KOD: 

Ročník a obor studia: 

Věk: 

Jaké provozujete sporty a pohybové aktivity v současnosti (a na jaké úrovni)? 

 

 

Jiné v minulosti vámi provozované sporty a pohybové aktivity (na jaké úrovni): 

 

 

Věnuje se (či se v minulosti věnoval) váš otec nějaké sportovní aktivitě? Pokud ano, jaké? 

 

 

Věnuje se (či se v minulosti věnovala) vaše matka nějaké sportovní aktivitě? Pokud ano, jaké?  

 

 

 

IOWA BRACE  - celkem: 

položka 1.    položka 6. 

položka 2.    položka 7. 

položka 3.    položka 8. 

položka 4.    položka 9. 

položka 5.    položka 10.       

  

 

            

EPQ - R     
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Příloha č. 6 Tabulky proměnných podle pohlaví 

 

ženy 
PSYCH NEUR EXTR lžisc Iowa EGO TASK EGOkuTASK VARKOEF_R MEAN_R OK_R 

N Valid 57 57 57 57 58 46 46 46 53 53 53 

Missing 2 2 2 2 1 13 13 13 6 6 6 

Mean 3,14 5,18 9,56 3,56 14,97 3,24 3,92 ,85 ,39 3,76 37,66 

Median 3,00 5,00 10,00 3,00 15,00 3,30 3,95 ,84 ,37 3,50 38,00 

Std. Deviation 1,48 2,90 2,35 2,37 2,48 ,80 ,57 ,28 ,08 1,08 8,67 

Minimum 0 1 2 0 9 1,50 2,30 ,37 ,25 2,08 6,00 

Maximum 8 11 12 9 20 5,00 5,00 1,61 ,62 6,93 50,00 

 

 

muži 
PSYCH NEUR EXTR lžisc Iowa EGO TASK EGOkuTASK VARKOEF_R MEAN_R OK_R 

N Valid 104 104 104 104 106 76 76 76 110 110 110 

Missing 12 12 12 12 10 40 40 40 6 6 6 

Mean 3,62 3,27 10,15 2,88 14,56 3,43 3,86 ,92 ,36 3,46 35,09 

Median 3,00 2,00 11,00 3,00 14,00 3,40 3,90 ,89 ,35 3,17 36,00 

Std. Deviation 1,76 2,93 2,44 1,90 2,36 ,79 ,57 ,32 ,08 1,27 7,63 

Minimum 1 0 1 0 7 1,80 2,10 ,42 ,21 1,67 12,00 

Maximum 9 11 12 9 20 4,80 4,90 2,24 ,69 9,36 48,00 

Zpracováno programem SPSS. 
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Příloha č. 7 Komparace s výzkumem prof. Stejskala 

 

V naší studii jsme provedli i jistou replikaci některých procedur prováděných v rámci 

rozsáhlého výzkumu prof. Stejskalem v Prešově (1998).  

 

Náš výzkum  Výzkum prof, Stejskala 

 studenti tělesné výchovy 

(věk 19-22let) 

soubor studenti tělesné výchovy 

(věk 19-23 let) 

Padesát výběrových reakcí na světelný 

podnět 

měření 

reaktibility 

Padesát jednoduchých reakcí na 

světelný podnět  

Padesát disjunktivních reakcí na 

světelný podnět 

Eysenckův EPQ – R 

(zkrácená 48 položková verze) 

emocionální 

stabilita 

Eysenckův EPI 

Test VNČ (vyšší nervové 

činnosti) 

IOWA BRACE test motorické docility 

 

PROGRES V UČENÍ SE NOVÝM 

DOVEDNOSTEM (testy a posouzení 

provedeny na začátku a na konci semestru 

– hodnocen posun): 

 ATLETIKA (skok daleký - skrčný 

způsob: rozběh; odraz; švihová 

noha) 

 BASKETBAL (driblink kolem 

čtyř met; dvojtakty se zakončením) 

 PLAVÁNÍ (expertní posuzování 

techniky znak;  výkon–čas 

techniky znak na 50m) 

 

EXPERTNÍ POSOUZENÍ: za pomoci 

škály (pilotní studie) posouzení motorické 

docility třemi experty v závěru semestru 

 

testy docility PLAVÁNÍ ZNAK (expertní 

posuzování techniky; výkon-čas  

na 50m; křivka “cvičení”tj. skok 

+ 12m) 

 

PLAVÁNÍ DELFÍN (expertní 

posuzování techniky; křivka 

“cvičení”tj. skok + 3 tempa) 

 

LYŽOVÁNÍ (expertním 

posouzením lyžařské techniky; 

čas projetí slalomové dráhy 

zaznamenaný na začátku a na 

konci kurzu) 178/122/86 

 

Přes naši snahu o vytvoření srovnatelného konceptu výzkumu, je komparace výsledků velmi 

obtížná. Naráží především na relativně nízké počty probandů účastnících se jednotlivých 

testů. 

„Reaktibilita je ovlivněná emocionální stabilitou.“ (Stejskal, 1998, str. 98) Naše studie 

potvrdila asociaci mezi vysokými hodnotami neuroticismu (vyjádřeným Eysenckovým „N“ 

faktorem) a vysokou variabilitou (tedy nevyrovnaností) dob reakce v testu výběrové reakce. 

(Viz H3) Náš výzkum n = 149; Stejskal n = 86 

Vzhledem k malému početnímu zastoupení si nemůžeme dovolit posuzovat jednotlivé 

temperamentové typy. 
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„Čím větší difuznost reaktibility, tím jsou výkony v motorickém učení slabší.“ (Stejskal, 

1998, str. 98) Naše studie opět toto tvrzení podpořila. Hovoří pro něj především výsledky 

Kruskal -Wallisova testu (viz H1 tabulka č. 9 VARKOEF-TERT x SUM-Zskór) a též výsledky 

Spearmanova korelačního koeficientu (rs = -0,534; p = 0,002) mezi Zskóry Progresu v učení 

se novým pohybovým dovednostem a časovou variabilitou doby reakce Náš výzkum n = 31; 

Stejskal n = 122.  

Pozn. Stejskal srovnává docilitu lyžařů versus test disjunktivní doby reakce.  

Provést srovnání v jednotlivých testech docility  je rovněž vzhledem k malému počtu 

probandů účastnících se této části našeho výzkumu obtížné. Např. testy plavání u techniky 

znak, které byly provedeny shodně v obou výzkumech, narážejí na rozdílné srovnání 

s výsledky testu reaktibility (u výzkumu prof. Stejskala bylo provedeno pouze srovnání 

s testem jednoduché doby reakce). Nicméně empirické zkušenosti získané během našeho 

výzkumu se obracejí ve prospěch této hypotézy.  

 


