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SOUHRN 

 

Název: Fyzická zátěž organismu jako faktor ovlivňující percepčně kognitivní funkce 

Cíl: Zjištění vztahu mezi velikostí pohybového zatížení a vizuálně motorickou 

odpovědí a správností pohybové odpovědi u juniorských hráčů fotbalu. 

Metody: Studie se zúčastnilo 42 respondentů (průměrný věk: 19 ± 1,2 roků). Jednalo 

se o kvaziexperiment jednofaktorový, vícehladinový a vnitroskupinový, ve kterém 

jsme se snažili odhalit kauzální vztah mezi vizuálně motorickou odpovědí a správností 

pohybové odpovědi v závislosti na velikosti předchozího pohybového zatížení. Námi 

navržený diagnostický nástroj, obsahující videozáznam útočných herních situací, 

umožnil současně hodnocení vizuálně motorické odpovědi (pomocí softwarového 

programu Dartfish) a správnost pohybové odpovědi (prostřednictvím expertního 

posouzení). 

Výsledky a diskuse: Diagnostický nástroj obsahoval 16 videoukázek útočných 

herních situací podle nejvyšší míry shody panelistů. Pro vyjádření závislosti mezi 

jednotlivými herními situacemi uvnitř každé skupiny, obsahující čtyři videoukázky 

útočných herních situací, byla použita polychorická korelační matice. Výsledky matice 

(v rozmezí -0.437 – 0.306) potvrdily statistickou nezávislost (p < 0.05) mezi 

jednotlivými položkami (herními situacemi) uvnitř každé skupiny. 

Výsledky prokázaly věcně významný rozdíl v rychlosti vizuálně motorické 

odpovědi po administraci modelu pohybového zatížení s dominantním zapojením 

aerobního metabolismu ve srovnání s hodnotami po administraci modelu pohybového 

zatížení intermitentního charakteru, indikované koeficientem 0,60
†
 a modelu 

pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního metabolismu, indikovaný 

koeficientem 0,67
†
. Současně jsme nalezli pomocí Post hoc analýzy Friedmanova testu 

statisticky významný rozdíl p < 0.05 (0,0015) v rychlosti vizuálně motorické odpovědi 

po administraci modelu pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního 

metabolismu (897,02 ± 57,46 ms) v porovnání s hodnotami po administraci modelu 

pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního metabolismu (940,95 ± 

71,14 ms). Mezi ostatními modely pohybového zatížení nebyl nalezen statisticky 

významný (p < 0.05) rozdíl. 

Mezi jednotlivými modely pohybového zatížení nebyla prokázána statisticky 

významná (p < 0.05, p = 0,0897) rozdílnost v efektivitě/správnosti volby pohybové 



odpovědi. Celkové průměrné skóre činilo od (M e 2,5) do (M e 2,75). Respondenti tak 

nejčastěji vybírali v pořadí druhou nejefektivnější pohybovou odpověď „velmi dobrá 

pohybová odpověď“, vyjádřená hodnotou 2 a třetí nejefektivnější pohybovou odpověď 

„dobrá pohybová odpověď“, vyjádřená hodnotou 3. 

Klíčová slova: percepční a kognitivní dovednosti, pohybové zatížení, vizuálně 

motorická odpověď, taktické rozhodování. 
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SUMMARY 

Title: The physical load on the body as a factor influencing perceptual cognitive 

functions. 

Objective: The aim of this study is to determine the relationship between the size of 

the physical load and the visual-motor response time and the accuracy of the decision-

making by junior soccer players. 

Methods: The fourty two respondents (in an average age of 19 ± 1.2 years) 

participated in the study. It was the single factor quasiexperimental, multilevel and 

intragroup in which we tried to reveal the causal relationship between the visual-motor 

response time and the accuracy of the decision-making depending on the size of the 

previous physical load. We proposed a diagnostic instrument containing the video of 

the offensive game situations which would allow simultaneous evaluation of the 

visual-motor response time (using Dartfish software program) and the accuracy of the 

decision-making (through experts assessment). 

Results and discussion: The diagnostic instrument contains sixteen video clips of the 

offensive game situations according to the highest degree of conformity of the 

panelists. I used polychoric correlation matrix to express dependencies between each 

game situation within each group comprising four video clips of the offensive game 

situations. The results of the matrix (range -0.437 to 0.306) confirmed the statistical 

independence (p < 0.05) between individual items (game situations) within each 

group. 

The results showed a significant „effect of size“ difference in the visual-motor 

response time after the administration of the model physical load with the dominant 

involvement of the aerobic metabolism in comparison to the value after the 

administration of the model physical load indicated by the intermittent character of the 

coefficient 0.60
†
 (medium difference) and the model physical load with the dominant 

involvement of the anaerobic metabolism indicated by a coefficient of 0.67
†
 (medium 

difference). We have also found out with the help of Friedman test's post hoc analysis, 

a statistically significant difference, p < 0.05 (0.0015) in the visual-motor response 

time after the administration of the model movement workload with the dominant 

involvement of the aerobic metabolism (897.02 ± 57.46 ms) compared to values after 

the administration of the model physical load with the dominant involvement of the 

anaerobic metabolism (940.95±71.14 ms). Among the other models of the physical 

load there was not a statistically significant (p < 0.05) difference. 



 There has not been demonstrated statistically significant (p < 0.05, p = 0.0897) 

difference in the effectiveness of the accuracy of the decision-making between 

individual models of the physical load. The total average score ranged from (M e 2,5) 

to (M e 2,75). Respondents most frequently picked as the second most effective 

decision making "very good decision making", expressed by value of 2 and the third 

most effective decision making"good decision making", expressed by value of 3. 

Keywords: perceptual and cognitive skills, physical load, visual-motor response time, 

tactical decision-making. 
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1 ÚVOD 
 

Značná část sportovních, pracovních, ale také habituálních pohybových aktivit 

jedince zahrnuje realizaci pohybových činností v náhodně proměnlivých podmínkách 

prostředí, které vyžadují adekvátní volbu pohybového chování na základě požadavků 

aktuální situace. Psychomotorické nároky dané činnosti v náhodně proměnlivých 

podmínkách jsou situačně specifické. Tento poznatek platí taktéž pro sportovní hry 

resp. fotbal. Nároky na kognitivní, exekutivní a motorické funkce jedince se odlišují v 

závislosti na typu sportovní hry, ale také na typu herní situace v rámci jedné pohybové 

hry. Kromě prosté a výběrové reakční doby má chování jedince v průběhu hry podobu 

cílově orientovaného jednání, označovaného jako taktické jednání. Herní situace 

potom představují úkolové, popřípadě problémové situace. Výběr pohybové odpovědi, 

resp. pohybové řešení herní situace, podléhá v daném okamžiku určitému stupni 

otevřenosti a realizuje se na základě obecných taktických principů nebo pravidel typu 

„jestliže-potom“. V případě problémové situace se jedná o hledání pohybové odpovědi 

spojené s produktivním myšlením. Další faktor, který ovlivňuje výběr pohybové 

odpovědi v herních situacích, je velikost pohybového zatížení, resp. stupeň tělesné 

únavy. Způsobilost hráče kontrolovat a řídit vlastní jednání v herní situaci, tzn. 

provádět rychlé a správné pohybové odpovědi v podmínkách intermitentního 

pohybového zatížení, je přítomno neustále ve všech fázích herního jednání. Současný 

trend vývoje fotbalu klade velké nároky na komplexnost či univerzálnost špičkových 

hráčů, chápanou podle anglického sloganu „read and react“. Hráč tak musí dělat 

rychlá, správná a přesná taktická rozhodnutí na základě aktuálních informací z 

okolního prostředí. Neučiní-li tak, přichází o možnost optimálně řešit herní situaci, 

vytvořit se dobrou šanci, nebo dokonce riskuje ztrátu míče. 

Považujeme za důležité poznamenat tvrzení, které je např. v souladu se 

zjištěními některých odborníků a trenérů, působících u elitních mládežnických 

mužstev a reprezentačních výběrů, že tréninkový proces v našich podmínkách 

dostatečně nenaplňuje základní cíl dlouhodobého a systematického tréninkového 

procesu, tzn. dosažení vysokého standardu komplexně připraveného hráče, který mu 

umožňuje rychle a správně se adaptovat na vyvíjející sled herních situací 

v podmínkách utkání. Znamená to zapojení vysoké míry integrační herně dovednostní 

způsobilosti složené z jednotlivých indikátorů herního výkonu. Dynamika herních 
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dovedností se tak stává kritériem výkonnosti a neuvážené upřednostňování nebo 

dlouhodobé potlačení kterékoliv determinanty herního výkonu, společně 

s neefektivními učebními podmínkami, může vést k nedostatečnému individuálnímu 

rozvoji hráče. Na tomto místě se setkáváme na straně jedné s absencí taktické 

přípravy, zahrnující zdokonalování percepčních, kognitivních resp. exekutivních 

funkcí, tvořící nedílnou a rovnocennou součást herního výkonu a na straně druhé, s 

nevyhovující úrovní technické způsobilosti. Osvojení těchto funkcí spoluurčuje 

kvalitu individuálních útočných technicko-taktických dovedností. Úspěšní hráči 

naplňují tyto atributy, jak při herních činnostech bez míče: efektivní pohyb v herním 

prostoru v závislosti na hráčské funkci, otevřené (ofenzivní) postavení apod., tak i při 

činnostech s míčem: konstruktivní převzetí míče při maximální lokomoční činnosti, 

úspěšné převzetí míče v časoprostorové tísni, dynamické obcházení v soubojových 

situacích. Tito hráči tak vytváří aktuální trendové požadavky, ve kterých méně 

dovední hráči zaostávají. Všechny tyto herní činnosti jsou podmíněny vysokou 

kvalitou percepce a exekutivními procesy, zejména pak taktickým jednáním v náhodně 

proměnlivých herních situacích. Je zde tedy jednoznačný požadavek na komplexního 

hráče, který bude nejen dovednostně způsobilý s vysokou úrovní kondičních 

předpokladů, ale bude také schopný uplatňovat strategické a taktické principy 

v herních situacích. Takto vybavený hráč s přívlastkem inteligentního hráče se stává 

pro soupeře nebezpečným. Jeho činností základ spočívá na straně jedné na kvalitní 

percepci a rychlé a správné pohybové odpovědi, a na straně druhé na adaptaci na 

pohybové zatížení, které může být významným deformačním faktorem při plnění 

herních úkolů. 

 

Oblast výzkumu, zabývající se otázkou vlivu pohybového zatížení na percepční 

a kognitivní výkon není zcela detailně probádanou oblastí. Hlavním cílem disertační 

práce je objasnit vztah mezi velikostí pohybového zatížení a výkonem v exekutivních 

funkcích resp. výkonem v rozhodování indikovaný rychlostí provedení a správností 

pohybové odpovědi. Dílčím cílem je sestavení vhodného diagnostického nástroje, 

který by zajistil spolehlivé hodnocení rychlosti provedení pohybové odpovědí a 

správnosti pohybové odpovědi, jakožto indikátorů kognitivního výkonu. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
 

Teoretická východiska vznikla zpracováním rozsáhlé literární rešerše, týkající 

se problematiky otevřených dovedností, zahrnující specifické oblasti kognitivních 

procesů, které vedou k volbě pohybové odpovědi (taktickému rozhodnutí). Holistický 

přístup uplatněný při zkoumání percepčních a kognitivních procesů s konsekvencemi 

do oblasti pohybového zatížení, nabízí poměrně originální pohled na vztahy, jež 

ovlivňují herní výkon. Výzkumy, zabývající se sledovanou problematikou, neobsahují 

pouze studie z oblasti fotbalu, ale jsou taktéž doplněny o poznatky z jiných 

brankových, síťových a pálkovacích sportovních her. 

 

2.1  Literární přehled k problematice 

 

V zahraniční literatuře se s problematikou kognitivních procesů a pohybovým 

zatěžováním zabývá celá řada renomovaných autorit, které publikovaly poznatky 

v několika význačných monografiích nebo odborných vědeckých časopisech. Za 

stěžejní lze považovat odborné monografie a kapitoly v monografiích od autorů: 

Williams, Davids a Williams (Visual perception and action in sport, 1999), Elliot 

(Training in sport, 1998), Starkes & Allard (Cognitive Issues in Motor Expertise, 

1993), Eysenck & Keane (Cognitive Psychology: A Student’s Handbook, 2000), 

Bangsbo (Aerobic and Anaerobic Training in Soccer: Special Emphasis on Training 

of Youth Players, 2007), Kenney, Willmor & a Costill (Physiology of sport and 

exercise, 2012), Reilly & Williams (Science and soccer, 2003) a Reilly (The Science 

of Training - Soccer: A Scientific Approach to Developing Strength, Speed and 

Endurance, 2007). Z českých autorů zcela jedinečnou publikaci vydal Dobrý a 

Semiginovský (Sportovní hry – výkon a trénink, 1989) a Psotta a kol. (Fotbal: 

Kondiční trénink/Moderní koncepce tréninku, principy, metody a diagnostika teorie 

sportovního tréninku, 2006). Další význačnou publikaci vydal Slepička, Hošek a 

Hátlová (Psychologie sportu, 2006). 

Z důležitých internetových zdrojů lze jmenovat Bránu k informacím 

http://bi.cuni.cz, která představuje vstupní portál k různým odborným vyhledávačům, 

např. SPORTDiscus (EBSCOhost), EMBASE, PubMed a Science Directs poskytující 

http://bi.cuni.cz/
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velké množství informací, avšak značná část článků je přístupných pouze ve formě 

abstraktu. 

Mezi vědecké časopisy, publikující zkoumání roli kognitivních funkcí ve 

fotbalu a efekty pohybového zatížení na kognitivní funkce patří Journal of Sports 

Sciences, Research Quarterly for Exercise and Sport, Psychological Review, Journal 

of Sport Psychology, Journal of Motor Behavior, Journal of Human Movement 

Science, International Journal of Sport Psychology, Quest, Perceptual and Motor 

Skills, Perception, J. Sport Sci., J. Sport Med. Phys. Fit., Med. Sci. Sports Exerc. 

Mezi nejvýznamnější badatele, jež sledovali efekty pohybového zatížení na 

výkon kognitivních, resp. exekutivních funkcí, patří McMorris a Graydon (1996) a 

Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado a Gallagher (2009). 

 

2.2 Současný stav poznání 

 

V české odborné literatuře doposud neevidujeme konzistentní poznatky, které 

by sledovaly efekty velikosti pohybového zatížení na výkon kognitivních resp. 

exekutivních funkcí v invazních sportovních hrách brankového typu - fotbalu. Navíc 

nalézáme poněkud jinou taxonomii a interpretaci zkoumané problematiky v české 

teorii sportovního tréninku resp. didaktice sportovního tréninku, než je tomu 

u zahraničních publikací. Jedná se zejména o rozsáhlou oblast kognitivních funkcí. Pro 

ucelenější pohled je nutné zohlednit taktéž východiska, jež nabízí klinická a 

experimentální psychologie. V následujícím textu se tudíž snažíme nejen vymezit 

oblasti, které vstupují svým charakterem do realizace celistvého herního jednání, ale 

taktéž odhalovat řadu terminologických, pojmoslovných a metodologických problémů. 

Identifikace klíčových poznatků a porozumění pojmům, se všemi praktickými 

důsledky, jsou nezbytné pro pochopení herního výkonu, jako obrazu objektivní 

skutečnosti. Nálezy provedených výzkumů otevírají diskuzi mezi teorií a praxí a 

umožňují identifikovat implikace pro další studium. 

Za fundamentální přínos pro praxi a výzkum je třeba považovat jednoznačné 

tvrzení, že kognitivní (poznávací) procesy jsou rovnocenné součásti herního výkonu a 

jakýkoliv výzkum musí tuto skutečnost vzít v úvahu (Thomas, French, & Humpries, 

1986; Schneider, Björklund, & Maier-Bruckner, 1996; McMorris & Beazeley, 1997; 

Schneider, Williams, & Davids, 1998; Abernethy, Wood & Parks, 1999; McPherson, 
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1999; Williams, 2002). Dobrý a Semiginovský (1989) dále dodávají, že význam 

poznatků o kognitivních procesech není o nic menší, než význam poznatků o herních 

činnostech jednotlivce, herních kombinacích, herních systémech, zatěžování a 

„zónách“ metabolického krytí. Abernethy (1987), Williams a Davis (1994) a 

Williams, Davids a Williams (1999) v této souvislosti dodávají, že herní výkon ve 

sportovních hrách je závislý nejen na pohybových schopnostech hráče, ale také na 

úrovni percepčních a kognitivních dovednostech. 

Abernethy, Wood a Parks (1999), Williams, Davids a Williams (1999) a 

Savelsbergh, van der Kamp, Williams a Ward (2005) podotýkají „uvědomění si toho, 

že percepční a kognitivní dovednosti tvoří základ úspěšného herního jednání, resp. 

rozhodování (pozn. autora - volby alternativy pohybové odpovědi) ve sportovních 

hrách, zvýšilo zájem odborníků, zabývat se zkoumáním těchto mechanismů“. 

Herní jednání je projevem otevřených dovedností (open skills) jedince. 

Otevřené dovednosti se definují jako způsobilosti realizovat pohybovou odpověď 

v náhodně proměnlivých podmínkách, přičemž pohybová odpověď se mění od jedné 

herní situace (HSi) k druhé. Otevřená dovednost v sobě zahrnuje, ve srovnání 

s uzavřenou dovedností (close skill), zapojení kvalitativně vyšší úrovně zrakově 

percepčních a kognitivních funkcí, které ovlivňují výběr pohybové odpovědi (taktické 

rozhodnutí). Otevřená dovednost zahrnuje, při jisté didaktické simplifikaci, dvě 

funkčně odlišné komponenty a které současně vytváří psychomotorickou způsobilost 

jedince: 

1. výběr pohybové odpovědi, jež je výsledkem složitých mechanismů 

zrakové percepce, anticipace, myšlení, paměti a znalostí. 

2. motorické provedení pohybové odpovědi, jež je podloženo psychickými 

procesy řízení a kontroly pohybů (Gentile, 1975). 

 

Psychomotorické nároky herního jednání v náhodně proměnlivých podmínkách 

jsou indikovány reakčně-rychlostními schopnostmi (Gréhaigne & Godbout, 1995; 

Zemková & Hamar, 2006), které jsou determinovány a) volbou pohybové odpovědi 

(Dobrý & Semiginovský, 1989; Campos 1993, Abernethy, Wood, & Parks, 1999; 

Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado a Gallagher, 2009) a b) schopností uskutečnit 

pohybový akt, reprezentovaný na straně jedné reakčním časem (Magill, 1998), který 

podle Schmidta (1991) a Süsse (2006) je ukazatelem rychlosti a efektivnosti volby 

pohybové odpovědi a na straně druhé akční pohybovou rychlostí-schopností provést 
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tento pohybový akt v nejkratším čase (Magill, 2003; Měkota & Novosad, 2005). 

Bressan (2000) a Erickson (2007) uvádějí, že spojením doby reakce jako indikátoru 

reakčního času a akční pohybové rychlosti vzniká tzv. vizuálně motorická odpověď 

(visual-motor response time). 

Řada autorů se shoduje, že herní výkon, resp. expertní (dovednostní) výkon, je 

silně determinován velikostí pohybového zatížení s aktivací příslušného metabolismu 

poskytující energii pro svalovou činnost, který může ovlivňovat vědomosti a percepční 

a kognitivní dovednosti, reprezentované volbou a rychlostí provedení pohybové 

odpovědi (herní činnosti) (Schneider, Björklund, & Maier-Bruckner, 1996; McMorris 

& Beazeley, 1997; Williams & Davids, 1998; Abernethy, Wood, & Parks, 1999; 

McPherson, 1999). Podle Föhrenbacha, Buuschmanna, Liesena, Hollmanna a Madera 

(1986) prostřednictvím pohybového zatížení dochází k narušení homeostázy, 

způsobené snížením regulační efektivity organismu. Na tomto místě zmiňují rychlost 

zotavení jako hlavní atribut vedoucí k vyšší frekvenci realizace vysoce intenzivní 

pohybové činnosti bez významného poklesu kognitivních a motorických funkcí. 

Nicméně, design výše uvedených studií byl založen na administraci konstantního 

pohybového zatížení a nerespektoval specifický model pohybové aktivity řady 

invazních sportovních her brankového typu, v našem případě fotbalu, který je založen 

na intermitentním typu pohybového zatížení. 

Campos (1993) a McMorrison a Beazeley (1997) poukázali na fakt, že elitní 

hráči realizují více správných pohybových odpovědí v HSi, než nováčci a to na 

základě osvojených zkušeností a vědomostí. McMorris a Graydon  (1996a) sledovali 

efekt rozdílných velikostí pohybového zatížení a dospěli k závěru, že velikost 

pohybového zatížení nemá žádný vliv na správnost pohybové odpovědi, což není 

v souladu s výsledky experimentu od Fontany, Mazzarda, Mokgotha, Furtada a 

Gallaghera (2009). 

Analýza pohybové aktivity hráče fotbalu prokázala, že zapojení aerobního 

metabolismu je na střední až vyšší úrovni cca 75 % VO2max a odpovídá intenzitě 

pohybového zatížení 5-10 % pod anaerobním prahem (SFANP) (Reilly, 1996; Mohr, 

Krustrup, Nybo, Nielsen, & Bangsbo, 2004; Stølen, Chamari, Castagna, & Wisløff, 

2005). Elitní fotbalisté vykonají 150-250 krátkých, vysoce intenzivních diskrétních 

intervalů v průběhu utkání. To poukazuje na vysokou míru zapojení anaerobního 

energetického metabolismu (Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003). Předpokládá se, že 

vysoce intenzivní pohybová činnost vede ke značnému vyčerpávání kreatinfosfátu 
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(CP), poklesu pH ve svalech, kumulace draslíku a amoniaku, snížení glykogenových 

zásob, dehydrataci a zvýšení hladiny krevního LA (Bangsbo, Mohr, & Krustrup, 

2006). 

Předpokládáme, že vysoká intenzita pohybového zatížení klade zvýšené nároky 

na metabolické krytí svalové činnosti, která společně s rychlostí zotavných procesů 

směřujících k obnově rovnovážného stavu, může přispívat k nárůstu svalové a 

mentální únavy, jejímž indikátorem je pokles reaktibility organismu a efektivita volby 

pohybové odpovědi. 

Otázky výzkumu vyplývající z výše uvedeného a reflektující požadavky 

vycházející z tréninkového procesu jsou: Existuje vztah mezi velikostí pohybového 

zatížení a rychlostí provedení a správností pohybové odpovědi u juniorských hráčů 

fotbalu? Zvyšuje se správnost pohybové odpovědi po administraci pohybového 

zatížení s dominantním zapojením aerobního metabolismu ve srovnání s pohybovým 

zatížením s dominantním zapojením anaerobního metabolismu? 

 

2.3 Základní charakteristika fotbalu jako invazní pohybové aktivity 

 

Základem vnitřní logiky invazních pohybových her je kompetiční vztah 

k soupeřovu družstvu a kooperační vztah mezi spoluhráči v obranné a útočné činnosti. 

Společným cílem invazních pohybových aktivit a naplněním strategických a 

taktických principů je přinutit soupeře k chybě a překvapit ho neočekávanými herními 

činnostmi, které by mohly vést k příležitostem skórovat nebo bodovat (Gréhaigne, 

Godbout, & Bouthier, 1999). 

 

2.4 Kognitivní procesy a jejich taxonomie 

 

Psychologové Hošek a Hátlová (2006) se shodují, že technické a taktické 

mistrovství sportovce souvisí s jeho kognitivními procesy, zajišťujícími informační 

stránku hybnosti. Mezi kognitivní funkce řadí percepci, představy, paměť, fantazii, 

myšlení a pozornost. Williams, Davids a Williams (1999) rozšiřují oblast 

kognitivních funkcí o anticipaci.  Abernethy, Wood a Parks (1999) toto dělení 

doplňují o vizuální, sluchové a vestibulární počitky, které svým charakterem patří do 

percepce. Sternberg (2002) a Nakonečný (1998) dodávají, že jakýkoliv počitek, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bangsbo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16766496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mohr%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16766496
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krustrup%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16766496
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představující vlastně jenom jednu vlastnost jevu, se málokdy vyskytuje samostatně, 

většinou spolu s ostatními počitky tvoří vjem, jež je uvědoměním si předmětu nebo 

jevu, který působí na naše analyzátory. Vjem však není pouhou sumou těchto počitků, 

je nositelem kvalitativně vyšších vlastností. 

Podle Eysencka a Keaneho (2008) zcela mimořádný a klíčový význam zde plní 

vizuální (zrakový) systém. Jedná se o komplexní proces transformace a interpretace 

vstupující senzorické informace. Je tak počínající mozaikou světelných intenzit na 

sítnici, které jsou následně při kognitivním zpracování transformovány do podoby 

přesného a detailního vjemu okolního prostředí. 

V české sportovní  odborné literatuře je zmiňován termín taktická příprava. 

Jedná se o komplexní termín, který v sobě zahrnuje percepční a kognitivní funkce, 

osvojování a zdokonalování vědomostí, herních dovedností, schopností a postupů, 

které umožňují vybírat a realizovat v každé situaci optimální řešení. 

Odlišnou taxonomii dílčích psychických funkcí, které vstupují a jsou přítomny 

neustále a ve všech fázích herního jednání popsali Dobrý a Semiginovský v publikaci 

Sportovní hry. Výkon a trénink z roku 1989. Kognitivní procesy popisují jako 

souhrnný pojem, zahrnující ty psychické procesy, které slouží v průběhu utkání 

aktuálním potřebám řízení a orientaci herních činností, regulaci podnětů a rozhodování 

při herních činnostech a regulaci a kontrole motorického provedení herních činností. 

Jejich důležitou součástí je pozornost. Kognitivní procesy umožňují, aby hráč mohl 

vědomě rozhodovat o své činnosti, mohl se podílet na herním výkonu družstva a 

realizovat své aktuální cíle. 

Podle autorů Dobrého a Semiginovského (1989) kognitivní procesy vyúsťují 

do psychické regulace činností, kterou chápeme jako způsobilost hráče kontrolovat a 

řídit cíleně, tj. v souladu s požadavky, samostatné vlastní jednání v konkrétní herní 

situaci s přihlédnutím k vytyčeným cílům a osobním podmínkám. 

1. Kognitivní procesy podílející se na orientaci herních činností – do popředí 

vstupuje jednoznačný význam percepce. Je zde kladen zvýšený nárok na 

vizuální vnímání, volbu významných kritických podnětů ve vnímaném 

prostředí, přesnost vnímání, vnímání pod časovým tlakem, udržení vysoké 

kvality vnímání. Orientace na hřišti vyžaduje od hráče mnohostranné vnímání 

HSi např. prostorových vztahů (vzdálenosti k cíli, k čarám označujících hřiště, 

ke spoluhráčům, k soupeřům, k míči – vždy současně), vnímání změny pohybu 

v postavení v čase, objektivní doby trvání různých činností, rychlosti a 
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posloupnost jevů v prostoru. Cílem všech těchto procesů je identifikace 

rozhodujícího faktoru nebo podnětu, který ovlivní další procesy rozhodování a 

programování odpovědi. 

2. Kognitivní procesy vedoucí k rozhodnutí o volbě herní činnosti – tyto 

procesy ovlivňují na základě vytvořené akční orientace volbu činnostní 

odpovědi a její programování. V propojení se smyslovými informacemi 

dochází k jejich průběžnému zpracování prostřednictvím myšlení. Hráč tak 

získá pohled do komplexních souvislostí mezi jednotlivými jevy, pomocí 

anticipace rozpozná úmysly spoluhráčů a soupeře a odvodí z toho odpovídající 

herní úlohu. Myšlení je převážně operativní, umožňující rychlé, účelné a 

taktické rozhodování a patří k nejdůležitějším výkonovým předpokladům 

hráče. Rychlé a správné zpracování informací rozhoduje o úspěchu herních 

činností a je často příčinou značných výkonových diferencí mezi jednotlivými 

hráči. Předpokladem pro rozhodnutí o činnostní odpovědi v rámci taktických 

myšlenkových procesů jsou anticipace, které jsou těsně spojeny s představami. 

Ve sportovních hrách podle Dobrého a Semiginovského (1989) mluvíme o tzv. 

herně situační anticipaci tj. anticipace možného vývoje HSi v její celistvosti. 

Na základě vnímání HSi a herně situační anticipace se hráč rozhoduje o výběru 

z většího či menšího počtu alternativ činností. 

3. Kognitivní procesy podílející se na regulaci a kontrole motorického 

provedení herních činností -  jedná se o procesy, které garantují (podle 

rozhodnutí o cíli činnosti) program motorického provedení herní činnosti, jeho 

kontrolu a vyhodnocení. Nároky, které z toho vyplývají na hráče, jsou např. 

mnohotvárnost možných programů herních činností (seriové činnosti 

prováděné v určité posloupnosti s bezprostřední návazností), variabilita, 

rychlost a přesnost provedení herních činností (kooperace se spoluhráči a 

odolnost vůči soupeřovu ovlivňování), přímý a nepřímý tlak soupeře a vysoké 

psychické a pohybové zatížení. 

 

Odlišné členění uvádí Perič v publikaci Výkon a trénink ve sportu z roku 2009, 

která není přímo orientována na sportovní hry, ale mnohé poznatky lze uplatňovat u 

invazních sportovních her brankového typu. Autor zde popisuje, že úspěšné řešení 

složité soutěžní situace je stěžejní podmínkou vysokého sportovního výkonu a že 
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taktické aspekty sportovních činností patří k limitujícím faktorům struktury 

sportovního výkonu. 

Bangsbo a Pietersen (2002) i Perič (2009) uvádějí, že taktika, resp. taktické 

rozhodování je realizováno prostřednictvím taktického jednání tj. řešením 

konfliktních situací. Ve sportech brankového typu se jedná o řešení herních situací. 

Každá HSi a z ní vyplývající taktické jednání má z pohledu rozhodovacích procesů a 

realizace řešení několik fází. 

- Vnímání a analýza situace (fáze senzorická), jejímž výsledkem je 

pochopení formálních znaků situace, ale i jejího obsahu. V reálné soutěžní 

situaci tato fáze obsahuje přítomnost podnětu, rozpoznání a rozbor dané 

soutěžní situace. 

- Myšlenkové řešení úkolu (fáze centrální), v níž probíhá složitý proces 

výběru optimálního řešení na základě konfrontace dané situace se 

hráčovými vědomostmi a zkušenostmi, výsledkem je pak představa o 

optimálním řešení. Tato fáze je charakteristická návrhem několika alternativ 

řešení a výběrem nejúčinnějšího postupu řešení. 

- Realizace vybraného řešení (fáze motorická) prostřednictvím naučených 

dovedností, které má sportovec k dispozici, realizuje vybrané řešení 

vlastním pohybovým provedením. 

 

Další termín, používaný v souvislosti s volbou pohybové odpovědi, je 

taktická dovednost, resp. taktické dovednosti. Podle Periče (2009) se jedná se o 

určité postupy, tréninkem osvojené modely řešení situací. Osvojování  taktických 

dovedností předpokládá zapojení: 

 Percepce 

 Myšlení a rozhodování 

 Taktických vědomostí a zkušeností. 

 

Úroveň taktických dovedností, tzn. postupy a tréninkem osvojené modely 

řešení HSi, mohou urychlit proces rozhodování o volbě pohybové odpovědi. Za 

určitých okolností je sportovec, resp. hráč schopen reagovat ve velmi krátkém 

časovém úseku. Podstatou těchto reakcí je vytvoření paměťových bloků v  modelu 

produktivního vnímání, které vznikly na základě předchozích zkušeností 

s obdobnými situacemi (Perič, 2009). Abernethy, Wood a Parks (1999) a Williams 
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(2000) u schopnosti hráče reagovat ve velmi krátkém časovém úseku  užívají termín 

rozpoznávání specifických vzorců hry. Vycházejí z faktu, že dovední hráči mají vyšší 

schopnost anticipovat, jaká situace může nastat. Abernethy dodává: „Zdá se, že tato 

schopnost reflektuje dosaženou dovednost hráče rozpoznávat struktury nebo vzorce 

typické pro jejich druh sportu“. Dále dospěli ke zjištění, že kvalita rozpoznávání 

specifických vzorců hry závisí na úrovni vizuální vyhledávací strategie hráče. 

 

2.5 Kognitivní procesy a neuropsychologie 

 

Ve výše uvedeném textu jsme předložili třídění z pohledu teorie a didaktiky 

sportovního tréninku. Protože kognitivní procesy řadíme mezi psychické determinanty 

herního výkonu, je nutné doplnit ucelený pohled na tuto problematiku o poznatky 

z oboru neuropsychologie. 

Důraz, kladený na kognici se v současné době výrazně projevuje nejen 

v oblasti sportu, ale taktéž v oblasti experimentální i klinické psychologie. Preiss a kol. 

(1998) předkládá toto třídění kognitivních procesů, které zahrnují funkce receptivní 

(výběr, udržení, třídění a integraci informací), paměť a učení, schopnost myšlení 

(abstrakce, usuzování, rozhodování, analýzu a syntézu) a funkce expresivní (mluvení, 

kreslení či psaní, manipulace, gestikulace atd.). 

Nejsložitější kognitivní procesy jsou zprostředkovány prostřednictvím 

exekutivních (řídících) funkcí. Exekutivní funkce bývají označovány jako podmnožina 

tzv. vyšších kognitivních funkcí. Tato specifická množina zajišťuje samostatné a 

účelné jednání a zákonitě tak postihuje veškeré chování. Slouží k tomu, aby byl člověk 

schopen plánovat běžné každodenní činnosti, rozhodovat se, adaptovat se na své 

fyzické a sociální prostředí (Preiss a kol., 1998). 

 

2.5.1 Hledání definice konstruktu exekutivní funkce 

 

O ucelený výklad uspořádání a fungování exekutivních funkcí se snažili 

Baddeley a Hitch v 70. letech. Uvádějí, že exekutivní funkce jsou reprezentovány 

centrální exekutivní složkou v rámci modelu pracovní paměti, který je kromě ní tvořen 

vizuospaciálním náčrtníkem, fonologickou smyčkou a dalšími podpůrnými systémy 

pro příjem a zpracování informace. Základními funkcemi exekutivy v tomto systému 
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jsou koordinace pozornosti a systém pracovní paměti, jakožto i jejich vzájemné 

propojení s dlouhodobou pamětí (Baddeley, 1996). Baddeley se tak snaží vyhnout 

explicitnímu propojení exekutivních funkcí s aktivitou frontálních laloků (jedná se 

tedy o model funkční, nikoliv anatomický). Při výkladu fungování exekutivních funkcí 

vychází například model SAS (Supervisory Attentional System) od autorů Normana a 

Shallice (1986), který nachází klíčovou funkci exekutivních funkcí v jejich dohledu 

nad výkonem v nových situacích, přesahujících možnosti rutinního řešení. 

Alvarez a Emory (2006) ve své metaanalytické studii uvádějí, že jen za 

poslední desetiletí vzniklo přes 2 500 nových studií, zabývajících se exekutivními 

funkcemi. Při odlišnosti výkladu jednotlivých autorů na zkoumaný konstrukt, jehož 

operacionalizace je navíc nejčastěji vázána na užití jednoho z uznávaných testů 

exekutivních funkcí, nebo práci se subjekty s potvrzeným poškozením frontálních 

oblastí mozku, jsou tak kritéria velmi problematická. Na základě analýzy dostupných 

studií se Alvarez a Emory (2006) pokusili o odhalení společných klíčových prvků, 

čímž dospěli ke třem hlavním faktorům exekutivních funkcí a) schopnost inhibice 

nežádoucích reakcí, b) zpracovávání informací pracovní pamětí, c) řízení pozornosti 

(selektivita, koncentrace a rozdělení). 

Zelazo, Carter, Reznick a Frye (1997) doporučuje naopak zcela opustit pojetí 

exekutivních funkcí, jakožto jednotného konstruktu. Nahrazuje jej makrokonstruktem, 

tvořeným skupinou dílčích exekutivních funkcí, jež se dle druhu a obtížnosti úkolu v 

různé míře zapojují do procesu řešení problémů v jeho jednotlivých fázích (definování 

problému, plánování, řešení, vyhodnocení). Z nesouladu konstruktu exekutivních 

funkcí vychází také Miyake et al. (2000), který ve výzkumu použil současně několik 

testů hodnotících exekutivní funkce. Dospěl ke třem dílčím složkám exekutivy 

označeným jako shifting – přesun mezi úkoly nebo mentálním nastavením, updating – 

monitorování dostupných informací a nahrazování zastaralých informací v paměti 

relevantnějšími, inhibition – inhibice automatických či pudových reakcí. Fisk a Sharp 

(2004) k nim přiřadili čtvrtou složku – verbální fluenci. 

Koukolík (2002) definuje exekutivní funkce jako schopnost tvořit a 

uskutečňovat plány, tvořit analogie, respektovat pravidla sociálního chování, řešit 

problémy, adaptovat se na nečekané proměny okolností, vykonávat větší počet 

činností, umisťovat jednotlivé události v čase a prostoru, ukládat, zpracovávat a 

vyvolávat informace z pracovní paměti. Kulišťák (2003) dodává, že se jedná o projevy 

aktivity prefrontální kůry, spojené se sebeřízením jedince, sledováním (supervizí) 
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kognicí, metakognicí, časovou organizací chování, jeho plánováním a kontrolou, 

výběrovým tlumením reakcí na bezprostřední podněty a řízením pozornosti. Poněkud 

obecnou definici uvádí Lezaková, Howieson a Loring (2004), podle nichž exekutivní 

funkce umožňují adaptivní chování v nových situacích a jsou základem mnoha 

různých schopností z oblasti kognice, emocí i sociálních dovedností. Fuster (2000) 

uvádí, že exekutivní funkce jsou součásti cyklu percepce-chování, 

zprostředkovávajících přesun informací v čase mezi vnímáním a chováním. 

Lezakova, Howieson a Loring (2004) ve své koncepci definovali čtyři základní 

komponenty exekutivních funkcí: 

1. Vůli - čili schopnost uvědomovat si své potřeby, formulovat samotnou 

pohnutku a následně cíl, který povede k uspokojení potřeby.  

Komponenta vůle zahrnuje jak motivaci započít aktivitu, tak 

uvědomění si možností fyzických, psychických či sociálních a 

omezení vlastní osoby i prostředí. 

2. Plánování - identifikování a organizování kroků a prvků, potřebných k 

provedení záměru a dosažení cíle. Subjekt musí být schopen správně 

vnímat změny při postupu od současného stavu ke stavu žádoucímu, 

dokázat vytvářet alternativy, posuzovat je a volit mezi nimi. 

Podmínkou úspěšného plánování je také výrazněji neporušená paměť 

a pozornost. 

3. Účelné jednání - převedení plánu v konkrétní skutečné jednání 

(chování). Při nových a složitých úkolech, na rozdíl od rutinních 

úkonů, je třeba dodržovat plán činnosti, směřující k žádoucímu cíli. 

4. Úspěšný výkon - schopnost sledovat, korigovat a regulovat různé 

aspekty probíhajícího chování (např. sílu, rychlost, vzdálenost).  

Úspěšné zvládání situací vyžaduje zapojení exekutivních funkcí. Nezbytná je 

spolupráce všech čtyř komponent, neboť selhání jedné komponenty může vést k 

selhání celého procesu. 
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2.5.2 Vývoj exekutivních funkcí 

 

Zelazo a Müller (2002) upozorňují na široké využívání exekutivních funkcí již 

v průběhu prvního roku života. K nejvýraznějším změnám pak dochází mezi druhým a 

pátým rokem, a teprve kolem dvanáctého roku dosahuje dítě dospělého výkonu, i když 

vývoj pokračuje i nadále až do dosažení dospělosti. Wisconsinský test třídění karet 

(WCST) ve studii od Cheluneho a Baera (1986) prokázal, že desetileté děti dosahovaly 

výsledků srovnatelných se zdravou dospělou populací, zatímco výkon šestiletých 

odpovídal dospělým pacientům s lézí prefrontální oblasti. Nad tímto výsledkem se 

zamýšlí Crawford a Channon (2002) úvahou, nakolik selhání v testové situaci 

ovlivňuje reálnou schopnost řešení problémů. Van der Elst, Van Boxtel, Van 

Breukelen a Jolles (2006) přičítají pozitivní vliv na výkon v exekutivních funkcích 

úrovni dosaženého vzdělání, zatímco např. Manly, Schumpf, Tang a Stern (2005) 

tento předpoklad nepotvrzují. 

Exekutivní funkce procházejí v mládí a ve stáří dvěma kvalitativně odlišnými 

vývojovými procesy. Horší výkon seniorů např. vykazuje větší přesnost za cenu menší 

rychlosti, zatímco u dětí je tomu naopak (Span, Ridderinkhof, & Van der Molen, 

2004). Podobnosti lze ovšem nalézt v menší kapacitě pracovní paměti u obou skupin 

(Zelazo, Craik, & Booth, 2004). 

Zelazo a Müller (2002) objasňují vzrůstající výkon exekutivních funkcí s 

rozvojem schopnosti inhibice nežádoucích impulzů a zvyšováním kapacity pracovní 

paměti. Koncept CCC (Cognitive Complexity and Control) je založený na 

předpokladu, že výkon dítěte stoupá s narůstající složitostí systému pravidel, které si je 

schopno vytvářet pro porozumění světu a řízení svého chování. 

Dempster (1992), Zelazo, Craik a Booh (2004) a Jurado a Rosselli (2007) 

popisují vývojový trend exekutivních funkcí pomocí obráceného „U“. Tito autoři dále 

dodávají, že je nutné věnovat pozornost především zhoršování exekutivního výkonu 

ve stáří, neboť výzkum v této oblasti přináší stále rozporuplné výsledky i při použití 

stejných metod. Nicméně Albert a Knoefel (1994) uvádí, že s postupným stárnutím 

organismu dochází k atrofii centrálního i periferního nervového systému - snížení 

váhy a objemu mozku (v devátém decenniu až o 10 %), svrašťování kůry závitů, 

rozšiřování rýh. Nejvíce jsou úbytkem neuronů postiženy struktury evolučně 

nejmladší, tedy asociační oblasti (Brody, 1992). 



26 

 

Otevřenou otázkou však zůstává, nakolik má tento prokazatelný úbytek 

mozkové hmoty negativní dopad na samotné exekutivní funkce (Span, Ridderinkhof, 

& Van der Molen, 2004). Výzkum od autorů Banda, Ridderinkhofa a Segalowitze 

(2002) nepotvrzuje původní hypotézy, které výrazně upřednostňovaly tvrzení, že v 

důsledku strukturálních změn frontálních laloků (ztráta korových neuronů) dochází k 

oslabení exekutivních funkcí. 

Exekutivní funkce jsou spojovány s aktivitou frontálních laloků mozkové kůry 

ohraničené Rolandovou a Sylviovou rýhou. Frontální laloky jsou považovány za sídlo 

nejsložitějšího, typicky lidského chování-organizace veškeré motorické aktivity, 

včetně motoriky jemné, řeči a myšlení (Kulišťák, 2003). Frontální kůra dosahuje 

objemu asi třetiny neokortexu a je rozdělena na oblast motorickou, premotorickou a 

prefrontální (Miller, 2007). Sídlem exekutivních funkcí je prefrontální kůra (tzv. 

asociační kůra frontálního laloku) zahrnující Broadmanovy oblasti (Koukolík, 2002). 

Vývoj exekutivních funkcí je úzce spojován se změnami v oblasti prefrontální 

kůry. V průběhu zrání CNS  dochází k růstu objemu mozku (nejvýrazněji kolem 

sedmého, dvanáctého a patnáctého roku věku), myelinizaci nervových spojů, 

zvyšování hustoty synapsí (nejvíce mezi prvním až sedmým rokem), metabolické a 

elektrické aktivity i nárůstu interakce mezi mozkovými hemisférami (Zelazo & 

Müller, 2002). Tyto změny zvyšují výkonový potenciál mozku a tvoří fyziologický 

podklad procesu diferenciace a integrace psychických funkcí v průběhu psychického 

vývoje. Prefrontální kůra v tomto ohledu představuje relativně pozdě zrající korové 

oblasti, jejichž vývoj vrcholí až v průběhu dospívání, což je možné pozorovat také na 

pozdním rozvoji funkcí vázaných na tyto oblasti, např. logické usuzování, abstrakce 

(Fuster, 2000). 

2.6 Percepce 

 

Abernethy, Wood a Parks (1999) definují percepci jako „proces skládající se 

z množství dílčích pod-procesů, zahrnujících detekci (proces determinující, zda 

jednotlivý signál/podnět je či není přítomen), porovnávání (proces rozlišení, zda jsou 

dva podněty shodné či odlišné), rozpoznávání (proces identifikace podnětů, objektů a 

vzorců, se kterými má již subjekt zkušenost) a selektivní pozornost (proces 

výběrového přiřazení procesních zdrojů k předmětům zájmu a ignorující rozptylující, 

irelevantní, či méně přiměřené informace)“. Důležitou roli v tomto procesu hrají 
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mentální reprezentace (představy), které společně s myšlením a řečí jsou procesem 

symbolickým a svým charakterem patří mezi percepční a kognitivní procesy. Percepce 

je aktivní proces, který začíná u jednoduchého příjmu informací od různých receptorů 

přes podrobnou analýzu a interpretaci přijatých informací z těchto receptorů. 

Výsledkem je syntéza všech informací a konečným vnějším projevem je volba 

pohybové odpovědi. Výsledkem syntézy je vytváření představ o reálných situacích, 

které se přenášejí do centrálních oblastí mozku, kde se zpracovávají a uchovávají ve 

formě taktického myšlení, které zefektivňuje taktické jednání. 

Abernethy, Wood a Parks (1999) označují percepci za komplexní proces, při 

kterém jedinec zjišťuje, co působí v jeho bezprostředním okolí (rozmístění spoluhráčů, 

rozmístění soupeře, poloha jednotlivých segmentů těla, vztah mezi polohou těla 

v čase, prostoru a míče apod.). Percepce tak zajišťuje interakci hráče s vnějším 

prostředím prostřednictvím smyslových orgánů. Hyllegard (1991) uvádí, že percepce 

je první komponentou, která se uplatňuje při zpracování informací a proto je ve sportu 

velmi důležitá. Ve sportech, založených na uzavřených dovednostech, jako je 

například gymnastika nebo potápění, sportovci spoléhají především na informace o 

tom, jak se jejich tělo pohybuje v prostoru. Ve  sportech s otevřenými dovednostmi, 

jako jsou sportovní hry, které jsou charakteristické neustálou změnou prostředí, roste 

význam percepce, protože hráč musí rychle, přesně a správně reagovat na neustálé 

změny. 

Orientace percepce je dle Abernethyho, Wooda a Parkse (1999) determinována 

HSi a také stavem hráče, zejména jeho kondičními předpoklady a technickou 

způsobilostí k realizaci pohybového jednání. 

Hlavním znakem percepce ve sportu je její selektivnost a subjektivnost. 

Selektivností se myslí vnímavost hráče pouze k určitým významným podnětům, 

založeným pouze na záměrné pozornosti. Subjektivnost percepce je při řešení HSi 

založena na zkušenosti hráče se standardně se opakujícími situacemi. Určité situace 

jsou obvykle spojeny s určitými vjemy a to umožňuje podmíněné reflexní spojení. 

Tréninkem se hráč naučí velmi přesně HSi identifikovat, diferencovat v nich 

specifické podněty a na jejich základě vytvořit odpovídající vjemy. Opakovaným 

zatěžováním smyslů (receptorů) dochází ke třídění percepčních dovedností, což vede 

ke zdokonalování činnosti. Od úrovně jednotlivých počitků, až po komplexní vjemy, 

dochází ke zlepšení prahů čivosti, a tím i k přesnější diferenciaci podnětových znaků 

(Dovalil, 2009). 
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2.6.1 Percepční a kognitivní dovednosti 

 

Björklund a Maier, Bruckner (1996), Abernethy, Wann a Parks (1998), 

Williams, Davids a Williams (1999) a Savelsbergh, van der Kamp, Williams a Ward 

(2005) podotýkají: „Uvědomění si toho, že percepční (dominantně vizuální) a 

kognitivní dovednosti tvoří základ úspěšného herního jednání (taktického 

rozhodování) ve sportovních hrách, zvýšilo zájem odborníků, zabývat se zkoumáním 

těchto mechanismů“. 

Zcela mimořádný a klíčový význam zde plní vizuální systém, který 

prostřednictvím rozdělené vizuální pozornosti, slouží k vyhledávání nejvíce 

relevantních informací ve zrakovém poli (Williams, 2000; Henderson, 2003). 

Základními funkcemi vizuálního sytému jsou vizuální dovednosti, vybavování a 

rozpoznávání specifických vzorců hry a anticipace. Úroveň jednotlivých funkcí 

vytváří komplexní funkční celek, který společně se znalostmi (Marteniuk, 1976) 

spolurozhoduje o efektivitě pohybové odpovědi. 

Williams, Davids a Williams (1999) třídí percepčně kognitivní dovednosti na: 

využití prvotního vizuálního podnětu, vizuální vyhledávací strategii, vybavování a 

rozpoznávaní vzorců hry, a znalost situačních pravděpodobností. Stratton, Reilly, 

Richardson a Williams (2004) uvádějí, že hovorově se tyto dovednosti často nazývají 

„herní inteligencí“. 

1. Využití prvotního vizuálního podnětu je způsobilost hráče učinit přesný 

odhad, založený na základní informaci, která vychází např. z posturálního 

postoje, nebo postavení soupeře vzhledem k dané herní situaci (Williams, 

2000). 

2. Vizuální vyhledávací strategie je způsobilost zachytit vizuální podněty, nebo 

identifikovat vzorce hry. Předpokládá se, že doba trvání každé vizuální fixace 

reprezentuje kognitivní procesy, kdežto místo vizuálního zaměření 

reprezentuje získávání relevantních podnětů z okolního prostředí (Williams, 

Davids, & Williams, 1999). 

3. Vybavování a rozpoznávaní vzorců hry slouží k hodnocení úrovně 

kognitivních procesů. Prostřednictvím vybavování je jedinec povinen vybavit 

si pozici každého hráče na hřišti. Tento přístup zahrnuje administraci 

tachistoskopických snímků (předkládání statických snímků pomocí 

tachistoskopického přístroje) nebo dynamických videoukázek (Williams & 
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Davids, 1995). Rozpoznávání vzorců se využívá pro identifikaci schopnosti 

hráče rychle a správně rozpoznat, zdali už v minulosti viděl sekvence herních 

situací, které jsou mu nyní předkládány. Zkušení fotbalisté rychle a správně 

rozpoznávají strukturované sekvence herních situací, a tudíž jsou schopni 

vnímat a anticipovat vyvíjející se vzorec hry. Méně zkušení spoluhráči touto 

schopností nedisponují (Williams, Davids, Burwitz, & Williams, 1993a; 

Williams & Davids, 1995; Smeeton, Ward, & Williams, 2004; Abernethy, 

Baker, & Côté, 2005). 

4. Znalost situačních pravděpodobností – je způsobilost získat smysluplné 

informace z okolního prostředí v dané HSi (Williams, Davids, Burwitz, & 

Williams, 1993a; Williams & Davids, 1995). Alain a Girardin (1978) a Alain a 

Proteau (1980) uvádějí, že hráči hodnotí pravděpodobnost každé možné 

alternativy řešení HSi, které mohou nastat a pak použít tyto informace k 

maximalizaci účinnosti, která se projevuje volbou adekvátní pohybové 

odpovědi. 

 

Goulet, Bart a Fleury (1989) shrnují, že studie zkoumající percepci ve sportu se 

zaměřují především na výzkum percepčních dovedností. Autoři Harris a Jenkin (1998) 

a Williams, Davids a Williams (1999) uvádějí, že percepční dovednosti předcházejí 

kognitivním dovednostem a determinují úspěšné chování hráče. 

2.6.2 Vizuální systém 

 

Základní funkcí vizuálního systému je komplexní proces transformace a 

interpretace vstupující senzorické informace. Mozaika světelných intenzit na sítnici je 

při kognitivním zpracování transformována do podoby přesného a detailního vjemu 

okolního prostředí. Základní úlohou vizuální percepce je percepční segregace 

(perceptual segregation) při níž se rozhodujeme, které části příchozí informace 

přináležejí k sobě, a tvoří tudíž samostatné celky - objekty. Takový přístup k povaze 

percepčních procesů označujeme jako nepřímé vnímání zahrnující sestupné procesy, 

tzn. určující vliv pojmů na poznání. Předpokládá se zde klíčový vliv mentálních 

procesů, resp. vnitřních procesů a mentálních reprezentací. Naopak podle teorie 

přímého vnímání, zahrnujícího vzestupné informace, tzn. určující vliv vstupních dat. 

Informace obsažené ve vnímaném prostředí jsou dostatečné k tomu, aby se v něm 
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mohl jedinec úspěšně pohybovat a integrovat, a to aniž by k jeho jednání bylo 

zapotřebí jakýkoliv vnitřních procesů a reprezentací. Tato teorie zdůrazňuje 

ekologickou dimenzi vnímání; můžeme je studovat pouze v kontextu interakce 

s okolním světem. Percepce dodává významné informace pro organizaci našeho 

jednání a naše jednání naopak napomáhá k vyšší přesnosti a spolehlivosti percepce 

(Eyseneck & Keane, 2008). 

Podle Atkinsona a Shiffrina (1968) probíhá kognitivní zpracování podnětu 

v několika po sobě následujících fázích. Začíná elementárními percepčními procesy, 

jejichž výsledné obsahy jsou za asistence pozornosti směřovány do paměťového 

skladu krátkodobé paměti. Opakování dovoluje udržet informace ve skladu krátkodobé 

paměti a část z nich je pak postoupena do skladu dlouhodobé paměti. Uvedené pojetí 

obvykle rozlišuje mezi vzestupným zpracováním informací (bottom-up processing) a 

sestupným zpracováním (top-down processing). Zatímco u prvního z nich se 

předpokládá, že pro zpracování informací o podnětu jsou určující parametry podnětu, 

druhý zdůrazňuje vliv poznávajícího člověka na celý proces (především vliv jeho 

očekávání vyvolaných kontextem, nebo předchozí zkušeností). 

V této souvislosti Neisser (1976) vyslovil myšlenku, že jakákoliv kognitivní 

aktivita je vždy výslednicí obou směrů zpracování probíhajících současně, neboť 

vnímání se z velké části odvíjí od dílčích vlastností podnětu (spoléhá na vzestupné 

zpracování), a naopak paměť závisí na již uložených informacích (spoléhá na sestupné 

zpracování). Vnímání je ale stejně tak ovlivněno pozorovatelným očekáváním 

charakteristik týkajících se podnětu a paměti (přesněji vybavování) dostupnými 

environmentálními nápověďmi. 

Abernethy (1986) definoval vizuální systém, jako počítačovou analogii 

shromažďování a zpracovávání informací. Rozdělil vizuální systém na tzv. 

hardwarový a softwarový vizuální systém. 

1. Hardwarový vizuální systém zahrnuje somatické rozdíly, např. osobnostní 

profil hráče. Ferreira (2002) uvádí šest hardwarových optometrických 

vizuálních dovedností (statickou a dynamickou vizuální ostrost, hloubku 

vnímání, akomodaci, barevné vidění a citlivost na kontrast). 

2. Softwarový vizuální systém. Greenwood (1993) popisuje tři softwarové 

optometrické vizuální dovednosti (vizualizace - představivost, vizuální 

koncentrace, zaměřená pozornost na specifický cíl a vizuální reakční čas – 

doba trvání od kdy hráč přijme podnět (informace) z okolního prostředí až do 
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taktického rozhodnutí.  Ferreira (2002) uvádí sedm softwarových 

optometrických vizuálních dovedností (koordinace oko-ruka, koordinace oko-

noha, zraková přizpůsobivost, zraková koncentrace, ústřední periferní 

povědomí, vizuální reakční čas a vizualizace). 

 

Hardwarový vizuální systém je spojován s obecnými vizuálními dovednostmi a 

softwarový vizuální systém je spojován se sportovně-specifickými vizuálními 

dovednostmi (Abernethy, 1986). 

Wilson a Falkel (2004) uvádí poněkud jiné členění vizuálního systému, jež 

zahrnuje dvě základní funkční kategorie: 

1. Vizuální motorická dovednost (visual motor skills) je spojena se sportovně 

specifickým výkonem. Pokud hráč nemůže rychle a účinně pohybovat očima, 

pak nemůže optimálně plnit herní úkoly. Vizuální motorické dovednosti 

zahrnují konvergenci (oči se k sobě při pozorování blízkého objektu např. 

letícího míče, soupeře stáčejí více, než při pozorování objektu vzdálenějšího), 

vizuální zaměřenost (cílový bod v zorném poli) a sledování cíle (plynulé 

sledování několika cílů v zorném poli). Vizuální motorické dovednosti jsou 

nezbytným předpokladem pro vyhledávání a identifikaci relevantních zdrojů 

informací (Williams, 2000). 

2. Vizuální percepční dovednost (visual perceptual skills) resp. mentální 

reprezentace - zobrazování skutečnosti prostřednictvím zrakových receptorů. 

 

2.6.2.1 Vizuální dovednosti 

 

Vizuální (zraková, percepční) dovednost je podle Abernethyho, Woodse a 

Parkse (1999) základní způsobilost jedince přesně detekovat a lokalizovat relevantních 

podněty v zorném poli. Umožňuje formovat taktické myšlení v konkrétní mentální 

reprezentace (představy). V zahraničí se pro mentální reprezentace používá 

termín rozpoznávání vzorců hry. V této podobě se představy fixují v určitých 

pohybových celcích - vzorcích. Ty dále tvoří složitější pohybové struktury - řetězce a 

celé sítě, které tvoří v podstatě základy taktických dovedností. 
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U hráčů s vyšší úrovní rozhodování bylo prokázáno, že prostřednictvím 

smysluplné interpretace informací a vytvořením vhodné mentální reprezentace dochází 

ke kvalitnějšímu osvojení percepčních a kognitivních dovedností (Williams, 2009). 

Předmětem výzkumu vizuálních dovedností se stávají podle Abernethyho, 

Wooda a Parkse (1999) a Savelsbergha, van der Kampa, Williamse a Warda (2005) 

dvě základní komponenty. Jedná se o vizuální vyhledávání vzorů (visual search 

patterns) a o vizuální rozlišovací dovednosti (visual discrimination skills) a to bez 

ohledu na to, jestli se jde o otevřený či uzavřený typ sportu. Vizuální vyhledávání 

vzorů umožňuje vyhledávání nejvíce významných informací z okolního prostředí, 

zatímco vizuální rozlišovací dovednosti znamenají správnou identifikaci informací 

(podnětů) z okolního prostředí. V odborné literatuře se často setkáváme s termínem 

vizuální vyhledávací strategie.  Vizuální vyhledávací strategie zahrnuje jak vizuální 

vyhledávání vzorů, tak vizuální rozlišovací dovednosti. Vizuální vyhledávací strategie 

je tedy hlavní funkcí vizuálních dovedností. 

Podle Tenenbauma (2003) je vizuální vyhledávácí strategie a selektivní 

pozornost dominantní dovedností v procesu rozhodování. Nicméně další kognitivní 

procesy, jako paměť a myšlení, jsou důležitými faktory, ovlivňující volbu pohybové 

odpovědi. 

Badatelé k hodnocení vizuálních dovedností využívají metodu záznamu očních 

pohybů a výkon v této dovednosti pozitivně koreluje s úrovní anticipace (Williams, 

Davids, Burwitz, & Williams, 2004; Vickers, 2007). V zájmu vyšší spolehlivosti 

výsledků při hodnocení vizuální vyhledávací strategie se odborníci rozhodli k další 

metodě, která spočívá v administraci verbálního záznamu, pomocí něhož lze lépe 

porozumět, jak hráči získávají informace ze zrakového pole (McPherson, 2000, 2008; 

North, Williams, Ward, & Ericsson, 2011, Roca, Ford, McRobert, & Williams, 2011). 

Metoda verbálního záznamu je používána k posouzení znalostních struktur a 

myšlenkových procesů, jež se významně spolupodílí na volbě pohybové odpovědi 

(Ericsson & Simon, 1993). 

Hodnocení znalostních struktur a myšlenkových procesů je založeno na 

aplikaci teorie dlouhodobé pracovní paměti - LTWM (Ericsson & Kintsch, 1995). 

Tato teorie tvrdí, že elitní hráči disponují vysokou kapacitou zásob specifických 

oblastí pamětních struktur (reprezentací), které jsou uloženy v LTWM ve formě 

abstraktní a komplexní znalostní reprezentace, osvojené systematickou tréninkovou 

praxí. Tyto zásoby informací zůstávají dostupné při získávání a vyhledávání podnětů 
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prostřednictvím krátkodobé paměti. Tento proces umožňuje zkušenějším hráčům 

anticipovat pravděpodobný vývoj HSi (McRobert, Williams, Ward, & Eccles, 2009). 

Hráčům jsou obvykle prezentovány tachistoskopické snímky nebo 

videosnímky sportovně specifických situací. Úkolem hráčů je rychle a správně 

identifikovat a vyhledávat cílové objekty např. míč, spoluhráče nebo soupeře. Délka 

trvání vizuální fixace je od 150 ms až do 600 ms (Irwin, 1992). Pro pohyby očí mezi 

sériemi vizuálních fixací je používán termín sakadické pohyby očí, jež potlačují 

zpracování informací ze zorného pole. Většina vědeckých zjištění naznačuje, že se 

experti místo vizuálního zaměření orientují více na důležité oblasti zrakového pole, 

čímž účinněji anticipují herní děj (Williams, Davids, Williams, 1999; Williams, 2000;  

Savelsbergh, Williams, Van der Kamp, & Ward, 2002; Vaeyens, Lenoir, Williams, & 

Philippaerts, 2007b). 

 

2.6.2.2 Výzkumy v oblasti vizuálních dovedností a vizuální vyhledávací strategie 

 

V minulosti byla sportovní psychologie k otázkám zdokonalování sportovně 

specifických vizuálních dovedností značně skeptická, protože vycházela z výzkumů 

prováděných na pilotech, kdy se nepotvrdilo ovlivnění vizuálních dovedností 

prostřednictvím specifického programu (Abernethy, Wood, & Parks, 1999). 

Wilsona a Falkel (2004) dospěli k závěru, že výkonnost vizuálního systému se 

zlepšuje opakovaným zatěžováním. Specifický pohybový program vizuálních 

dovedností vede ke zlepšení vizuálních motorických dovedností. Pro elitní hráče 

fotbalu je charakteristické, že disponují výkonnými vizuálními motorickými 

dovednostmi, např. pohybují očima velmi rychle a efektivně během řešení HSi. 

Abernethy, Wood a Parks (1999) ve svém výzkumu dospěli k závěru, že 

úroveň jednotlivých komponent hardwarových optometrických dovedností vizuálního 

systému se neliší mezi dovednými a méně dovednými hráči. Výzkum od Williamse 

(2000) ovšem nalezl nepatrně lepší dynamickou vizuální ostrost a hloubku vnímání u 

elitních, nežli u amatérských hráčů. Tyto výsledky, ale nebyly statisticky významné. 

Doposud je tedy uznáván konsensus, že dovední hráči nedisponují lepšími vizuálními 

dovednostmi hardwarového vizuálního systému. 

Nicméně tento konsensus nepotvrzuje výzkum od Millslaglea (1989) z oblasti 

softbalu, kde byly zjištěny statisticky významné rozdíly v dynamické vizuální ostrosti 

mezi dovednými a méně dovednými hráči. 
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Výzkumy z oblasti softwarových optometrických vizuálních dovedností 

Andoa, Kida a Odoa (2004) zjišťovaly vizuální reakční čas prezentací tří rozdílných 

velikostí podnětů v centrálním a periferním zrakovém poli fotbalistů v porovnání 

s ostatními sportovci. Hráči fotbalu vykázali kratší vizuální reakční čas na podněty 

prezentované v centrálním i periferním zrakovém poli. Studie Montes-Micoa, Buenoa, 

Candela a Ponse (2001) zjišťovala výkon ve vizuálních softwarových optometrických 

dovednostech koordinace oko - ruka a koordinace oko - noha u fotbalistů a 

nesportovců věku 8-13 let. Ve výsledcích byly zjištěny statisticky významné rozdíly 

mezi vizuálním reakčním časem oko - ruka a oko - noha mezi fotbalisty a nesportovci. 

Nebyly ovšem zjištěny statisticky významné rozdíly mezi vizuálním reakčním časem a 

věkem fotbalistů. 

Starkes a Deakin (1984), Abernethy a Russell (1987) a Garland a Barry (1990) 

dospěli na základě výsledků studií k závěrům, že výkon ve sportovně specifických 

vizuálních dovednostech je mnohem spolehlivější pro hodnocení herního výkonu, než 

testy v obecných vizuálních dovednostech. V kontrolované studii od autorů Helsena a 

Pauwelse (1993) byly objeveny významné rozdíly u hráčů fotbalu ve sportovně 

specifických vizuálních dovednostech nicméně v obecných vizuálních dovednostech 

rozdíly nebyly shledány. 

Studie, zabývající se hodnocením vizuální vyhledávací strategie, tzn. 

zachycením vizuálních podnětů (informací, zdrojů) a identifikací vzorce hry, se 

primárně zaměřují na zjištění rychlosti zachycení podnětů a správnosti pohybové 

odpovědi na sportovně specifické podněty (Williams, Davids, & Williams, 1999). 

Goulet, Bart a Fleury (1989) zkoumali vizuální rozlišovací dovednosti u 

tenistů. Výsledky ukázaly, že experti dokážou lépe identifikovat způsob podání 

(ploché, s rotací či řezané) než začátečníci. Radlo, Janelle, Barba a Frelich (2001) 

porovnávali pokročilé a středně pokročilé basebalisty. I tato studie ukázala, že u 

pokročilejších basebalistů byla rychlejší a přesnější vizuální rozlišovací dovednost na 

rychle letící míč. Tyto experimenty naznačují, že elitní hráči jsou schopni lépe 

identifikovat herně situační informace, než začátečníci. 

Thiffault (1980) prokázal u hráčů ledního hokeje, že rychlost identifikace 

podnětů a správnost pohybové odpovědi mohou být ovlivněné speciálním programem, 

který je založen na předkládání tachistoskopických snímků. Abernethy, Wood a Parks 

(1999) však upozorňují, že výsledky nejsou dostatečně spolehlivé a že efektivního 

http://www.getcited.org/mbrz/11059262
http://www.getcited.org/mbrz/11060924
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transferu nemohlo být dosaženo, protože výzkumné podmínky nebyly dostatečně 

přirozené. 

McMorris a Graydon (1996a) zjišťovali u hráčů fotbalu, jak velikost 

pohybového zatížení (pohybová inaktivita, 70 % VO2max a 100 % VO2max) ovlivňuje 

rychlost a vyhledávání podnětu (míče) při předkládání tachistoskopických snímků. 

Výsledek studie jednoznačně potvrdil, že pohybové zatížení na úrovni 70 % VO2max 

a 100 % VO2max zrychluje vyhledávání a identifikaci významných podnětů ve 

zrakovém poli. Při absenci pohybového zatížení ke zlepšení nedošlo. 

Další studie od Zhongfana a Inomaty (2003) se zabývala množstvím 

zpracovaných vizuálních informací u dovedných a méně dovedných hráčů fotbalu 

během předkládání tachistoskopických snímků, které byly předkládány v různých 

hladinách časového deficitu (500 ms, 1000 ms a 2000 ms). Mezi hráči nebyly 

zaznamenány rozdíly při hladině časového deficitu 2000 ms, přesto dovední hráči 

zpracovali více vizuálních informací při vyšším stupni časového deficitu tzn. 500 ms a 

1000 ms. 

Tyldesley, Bootsma a Bomhoff (1982) zkoumali vizuální vyhledávací strategii 

prostřednictvím očních pohybů u elitních a amatérských brankářů. Výsledky 

prokázali, že mezi hráči existují rozdíly mezi první a druhou vizuální fixací v oblasti 

vizuálního pole. První vizuální fixace byla zaměřena na oblast pánve (60 %), dolní 

končetiny (30 %) a horní končetiny a trup (10 %). Druhá vizuální fixace byla 

zaměřena na oblast pánve (16 %), dolní končetiny (18 %) a horní končetiny a trup 

(55%). Vyhledávací vizuální strategie je primárně zaměřena na oblast pánve a dolní 

končetiny a sekundárně na horní polovinu těla (obrázek 1).  

 

Obrázek 1 Zaměření vizuální vyhledávací strategie prostřednictvím očních pohybů 

        (Tyldesley, Bootsma, & Bomhoff, 1982) 

10 % (55 %) 

  

30 % (18 %) 

 

  60 % (16 %) 
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Helsen a Pauwels (1993) vycházeli z předpokladu, že efektivní anticipace je 

založena na vizuální dovednosti hráče zaměřit pozornost na nejvíce relevantní zdroje 

informací, proto sledovali počet a dobu trvání vizuální fixace. Empirické důkazy 

autorů studie naznačují, že dovednější hráči prokazují efektivnější vyhledávací 

vizuální dovednosti resp. vizuální vyhledávací strategii, které zahrnují menší počet 

vizuálních fixací o dlouhé době trvání a naopak vyšší počet vizuálních fixací 

relevantních podnětů ve vizuálním poli po krátkou dobu trvání, jež umožňují 

anticipovat herní děj (tabulka 1). 

 

Tabulka 1 Počet a doba trvání vizuální fixace u expertů a nováčků při sledování  

                  ofenzivních herních situací ve fotbalu (Helsen & Pauwels, 1993)  

Skupina Počet fixací (n) Délka trvání fixace (ms) 

Experti 1,7 ± 0,3 471 ± 49,3 

Nováčci 2,2 ±0,3 445 ± 65,7 

 

 

Williams a Davids (1998) a Williams, Janelle a Davids (2004) prokázali, že 

méně dovední hráči s vyšší frekvencí fixovali míč a přihrávajícího hráče soupeře, 

kdežto dovední hráči užívali vyhledávací strategie založené na vyšším počtu fixací o 

krátké době trvání zaměřených na více oblastí hřiště, zejména na pozice a pohyby 

hráčů bez míče (obrázek 2). Tato strategie je výhodná zejména v dynamicky se 

měnícím herním prostředí, protože umožňuje účinnější získávání informací z více 

relevantních míst ve zrakovém poli. 
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Obrázek 2 Vizuální vyhledávací strategie pravého středního stopera v HSi 11:11 

(Williams & Davids, 1994) 

 

Červená linie zaznamenává vizuální vyhledávací strategii u dovedných hráčů. Žlutá 

linie zaznamenává vizuální vyhledávací strategii u méně dovedných hráčů (Williams 

& Davids, 1994). 

Dále autoři dospěli k názoru, že dovední hráči uplatňují rozdílné způsoby 

vizuální vyhledávací strategie a to v závislosti na počtu participujících hráčů. 

Rozdílné způsoby vizuální vyhledávací strategie můžeme nalézt např. v průpravné 

hře 11:11 nežli v průpravných hrách 3:3 nebo 1:1 (tabulka 2). 

 

Tabulka 2 Doba trvání a počet fixací u skupiny dovedných a méně dovedných  

                  hráčů při fotbalových HSi 1:1, 3:3 a 11:11 (Williams, Davids, & 

                   Williams, 1999)  

                     Dovední hráči             Méně dovední hráči 

  
Doba trvání fixace 

(ms) Počet fixací (n) 

Doba trvání fixace 

(ms) Počet fixací (n) 

1:1 1105 ± 332 2,6 ± 0,8 1555 ± 674 1,9 ± 0,7 

3:3 866 ± 145 4,2 ± 0,6 974 ± 152 4,0 ± 0,9 

11:11 934 ± 99 10,3 ± 1,0 1163 ± 206 8,7 ± 0,9 

 

Casanova, Garganta, Silva, Alves, Oliveira a Williams (2013) prokázali, že 

elitní hráči po intermitentním pohybovém zatížení používají vhodnější vizuální 

vyhledávací strategii, která je indikovaná vyšším počtem vizuálních fixací s kratší 

Legenda: červená linie – dovední hráči, žlutá linie – méně dovední hráči 
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dobou trvání (p < 0,05*) a počtem vizuálních fixací na důležité oblasti vizuálního pole 

(tabulka 3). 

 

Tabulka 3 Průměrná doba trvání vizuální fixace, počet vizuálních fixací a počet  

       vizuálních fixací ve zrakovém poli u elitních a amatérských hráčů  

                 fotbalu po intermitentním pohybovém zatížení (Casanova, Garganta,   

                 Silva, Alves, Oliveira, & Williams, 2013) 

  Výkonnostn

í úroveň 

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

Doba 

trvání 

fixace (ms) 

Elitní hráči 267.9 ± 66.5* 289.8 ± 78.2 285.0 ± 81.5* 334.4 ± 98.2 

Amatéři 362.9 ± 98.4 309.8 ± 74.6  387.8 ± 92.5 312.9 ± 83.8 

Počet 

fixací (n) 

Elitní hráči 16.4 ± 2.2  14.3 ± 1.8 15.1 ± 2.2  14.1 ± 2.8 

Amatéři 12.9 ± 2.7* 14.8 ± 3.3 12.1 ± 1.6* 14.6 ± 2.7 

Počet 

fixací (n) 

Elitní hráči 3.3 ± 0.4  2.9 ± 0.4 3.0 ± 0.4 2.8 ± 0.5 

Amatéři 2.6 ± 0.5  2.9 ± 0.6 2.4 ± 0.3  2.9 ± 0.5 

Legenda:  *- hladina statistické významnosti p < 0.05. mezi elitními hráči a amatéry v době trvání 

fixace (ms) po 1. měření a 3. měření a v počtu fixací po 1. měření a 3. měření. 

 

Opakovaně se tak prokázalo, že existují rozdíly mezi výkonnostními úrovněmi, 

kdy elitní hráči provádí více vizuálních fixací po kratší dobu trvání a na podstatně více 

místech ve zrakovém poli a to zejména na začátku pohybového zatížení a po 

intermitentním pohybovém zatížení. K podobným závěrům dospěli Williams, Davids, 

Burwitz a Williams (1994), Vaeyens, Lenoir, Williams, Mazyn a Philippaerts (2007a) 

a Roca, Ford, McRobert a Williams (2011). 

 

2.6.2.3 Vybavování a rozpoznávání vzorců hry 

 

V kognitivní psychologii se setkáváme s pojmem mentální reprezentace. V 

zahraniční sportovní psychologii se místo pojmu mentální reprezentace používá 

termín rozpoznávání vzorců hry. Macák a Hošek (1989) k problému mentálních 

reprezentací, resp. představ uvádějí, že vyplývají z prospektivní tendence sportovní 

činnost, dané orientací na předem stanovený, v představách existující cíl (model 

žádoucí budoucnosti). Podle Eysencka a Keaneho (2008) samotnou reprezentací 

míníme jakýkoliv záznam, znak nebo množinu symbolů, které nám zpětně zpřítomňují 

(tj. re-prezentují) nějakou věc. Tato věc je zpravidla nějakým aspektem vnějšího světa 

nebo objektem naší imaginace. Mentální reprezentace se týká všeho, co je v mysli 

jakýmkoliv způsobem odpovědné za reprezentování. Při řešení problému (úlohy) je 
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nutné, aby subjekt disponoval určitou úrovní znalostí. Struktury znalostí, které 

reprezentují typ informací, nazýváme schémata, rámce nebo scénáře. Schéma je 

strukturovaný soubor pojmů a obvykle zahrnuje obecnou znalost a dá se použít 

k reprezentaci událostí a jejich dílčích sekvencí, vjemů, situací, vztahů a objektů. 

Scénáře jsou struktury znalostí, které kódují zažité sekvence úkonů každodenních 

činností, tzn., že jsou ukládány (kódovány) a znovu vybaveny typické úkony, které 

jsou spojeny s danou činností. Kódování tedy znamená způsob ukládání informací do 

paměti, zatímco vybavování se týká toho, jak jsou informace v paměti dostupné. 

Efektivní vybavení je primárně založeno na specifických znalostech, které 

určují rychlost vyhledávání informací v paměti (Chase & Simon, 1973a). Výkon 

v rozpoznávání vzorců hry je založen na míře shody znovu vybavení jednotlivých 

pozic hráčů v herním poli (Allard, Graham, & Paarsalu, 1980; Allard, 1982; Allard & 

Burnett, 1985). 

Chase a Simon (1973 a, b), Ericsson a Chase (1982) a Williams (2000) se 

shodují, že efektivní rozpoznávání vzorců hry a anticipace závisí na vysoké úrovni 

znalostí, které hráči získali prostřednictvím zkušeností. Ericsson, Krampe a Tesch-

Römer (1993) dospěli k závěru, že dovední hráči disponují vyšší úrovní deklarativního 

znalostního základu, nežli méně dovední hráči nebo nováčci. Tento znalostní základ 

umožňuje dovedným hráčům získané informace z okolí seskupovat do větších a 

smysluplných jednotek (vzorců hry), což v konečném důsledku vede 

prostřednictvím vyhledávání a rozlišení specifických informací k  identifikaci 

vznikajícího vzoru hry ještě před jeho zahájením. Abernethy, Wood a Parks (1999) a 

Williams (2000) užívají u schopnosti hráče reagovat ve velmi krátkém časovém 

úseku termín rozpoznávání specifických vzorců hry. 

Williams (2000) dodává, že dovednější hráči detekují a lokalizují relevantní 

podněty (resp. herně situační podněty - pozn. autora) ve zrakovém poli, než méně 

dovední hráči. Uložili a zapamatovali si tedy fotbalově specifické informace na 

hlubší, více pojmové úrovni, a tím umožnili efektivnější rozpoznávání konkrétního 

vzoru hry. V důsledku toho jsou schopni současně sledovat specifické vzorce hry a 

anticipovat budoucí specifické vzorce hry mnohem dříve, než méně dovední hráči. 

Perič (2009) v této souvislosti připomíná, že podněty, které subjekt přijme 

prostřednictvím smyslů, vytvářejí v nervové soustavě představu o dané situaci. Ta je 

v procesu myšlení analyzována a dochází k rozhodnutí, na jehož základě je situace 

řešena. 



40 

 

2.6.2.4 Výzkumy v oblasti rozpoznávání vzorců hry 

 

Allard, Graham a Paarsalu (1980) předkládali hráčům po dobu 4s 

videosnímky basketbalových útočných HSi. Úkolem bylo označit pozice spoluhráčů 

a soupeře. Výsledky naznačují, že dovednější hráči přesněji určují pozice spoluhráčů a 

soupeře nežli méně dovední hráči tzn., že rychleji a správněji rozpoznávají vzorce hry, 

zejména ve strukturovaných HSi. 

Williams a Burwitz (1993) prezentovali hráčům fotbalu videosekvence na 

velkoplošné projekci. Zde hráči sledovali „strukturované“ tzn. specifické vzorce 

hry (všechny HSi zaznamenané v utkání) a „nestrukturované“ tzn. nespecifické 

vzorce hry (např. záběry na ošetřovaného hráče, do hlediště, na rozhodčího apod.). 

Hráči byli dotazováni na pozice spoluhráčů a soupeře každých 10 s. U méně 

dovedných hráčů byl zaznamenán vyšší počet chyb při vybavování pozic 

spoluhráčů a soupeře. Avšak u nestrukturovaných vzorců hry nebyly zaznamenány 

žádné rozdíly mezi dovednými a méně dovednými hráči. Rychlejší a přesnější 

reprodukce u dovedných hráčů rozpoznávat specifické vzorce hry autoři připisují 

úkolově-specifickým znalostním základům a rychlejšímu a efektivnějšímu 

vybavení relevantních informací z paměti. 

Podobných výsledků bylo dosaženo u jiných sportů např. v americkém fotbalu 

(Garland & Barry, 1990), pozemním hokeji (Starkes & Deakin, 1984), ragby 

(Nakagawa, 1982), házené (Tenenbaum, Levy-Kolker, Bar-Eli & Weinberg, 1994), 

volejbalu (Bourgeaud & Abernethy, 1987). 

 

2.7 Pozornost 

 

Pozornost slouží k udržení chování orientovaného na cíl, navzdory 

rozptylujícímu prostředí, k hbitému a okamžitému kontrolování akcí. Je nezbytným 

předpokladem kognitivních a exekutivních procesů. Smyslové orgány jedince jsou 

neustále bombardovány vnějšími podněty a on musí vybírat, co je pro efektivní 

zpracování informací a řízení chování relevantní a co nikoliv (LaBerge, 1995). Goulet, 

Bart a Fleury (1989) ve své studii uvádí, že se v tenise liší pozornost u začátečníků a 

expertů. Např. v průběhu podání experti zaměřují převážně pozornost na raketu, 

zatímco začátečníci zaměřují pozornost hlavně na míček. 



41 

 

Sternberg (2001) definuje pozornost jako “aktivní kognitivní zpracovávání 

limitovaného množství informací, vybraného z ohromného množství smysly 

dostupných informací a zpracovávaného kognitivními procesy v paměti; zaměřené na 

malou podmnožinu dostupných podnětů“. Zhoršená funkce pozornosti a její 

koncentrace může snížit rychlost zpracovávání informací a kognitivních funkcí, 

přestože tyto jsou samy o sobě relativně intaktní (Stuss et al., 1985). Podle 

Nakonečného (1998) je zvláštním znakem pozornosti to, že nemá žádný obsah, ale že 

je funkčně spojena se všemi psychickými procesy, např. s percepcí, emocemi 

myšlením apod. Bereme-li pozornost jako funkci, či jako proces, je věcí pohledu na 

tento fenomén a odlišování obojího není podstatné. 

Hošek a Hátlová (2006) k uvedenému uvádí, že pozornost je chápána jako 

zaměřenost a soustředěnost kognitivních funkcí na ohraničený děj, objekt, situaci. 

Fyziologickým základem je určitá úroveň aktivace, spojená s dominantním 

podrážděním v centrální nervové soustavě. Ve sportovních hrách brankového typu se 

můžeme setkat s protikladným požadavkem na vlastnosti pozornosti. Na straně jedné 

je to mentální dovednost nekřečovité koncentrace (intenzity) pozornosti s odolností 

vůči nežádoucím oscilacím (fluktuace pozornosti) a na straně druhé, rozdělení 

(distribuce) pozornosti, což znamená sledovat nebo provádět více činností najednou. 

Dobrý a Semiginovský (1989) v této souvislost mluví o rozsahu (kapacitě) pozornosti. 

Schmidt (1991) dodává, že existuje jen určité množství informací, které mohou být 

zpracovány. Pokud se tato kapacita přetíží, dojde k vypuštění mnoha informací 

(pozornost se přesouvá v čase z jednoho zdroje na druhý).  

Dobrý a Semiginovský (1989) a LaBerge (1995) k pozornosti dodávají, že ji 

považujeme za vlastnost všech psychických procesů. Nejedná se tedy o samostatný 

psychický proces, ale o aspekt vzájemného působení mezi člověkem a okolím a tedy 

mezi hráčem a herním prostředím, ve kterém jedná. V pozornosti je vyjadřován vztah 

hráče jako subjektu k objektu. Zásluhou pozornosti se hráč vyrovnává s herním 

prostředím a je schopen v určitém smyslu na okolí aktivně působit. Pozornost plní 

funkci regulace, zaměřenosti a selekce, působí na strukturální změnu psychických 

procesů, která je označována jako senzibilace. Pozornost vede hráče od náhodného a 

spontánního pohybového projevu k plánovitému a vědomému jednání, k cílené 

činnosti. S vysokým herním výkonem jsou spojeny určité znaky pozornosti jako 

fluktuace, distribuce a koncentrace pozornosti. 
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2.8  Anticipace 

 

Předpokladem pro rozhodnutí o volbě pohybové odpovědi, uskutečněné 

v rámci taktických myšlenkových procesů, je herně situační anticipace, která je těsně 

spojena s mentálními reprezentacemi resp. rozpoznáváním vzorců hry. Kódování a 

znovu vybavování se tak stává důležitou komponentou anticipace (Allard, Graham, & 

Paarsalu, 1980; Williams & Burwitz, 1993). Anticipace znamená předjímání podnětů, 

které nastanou v budoucnosti, už v přítomných kognitivních procesech. Herně situační 

anticipace tj. anticipace možného vývoje HSi v její celistvosti zahrnuje anticipaci 

vlastního, osobního cíle a programu útočných činností bez míče a s míčem, obranných 

činností bez míče a s míčem, bez soupeřova tlaku, se soupeřovým tlakem, herní 

jednání spoluhráčů a soupeře v útočných a obranných individuálních a týmových 

akcích (Dobrý & Semiginovský, 1989). Williams & Ford (2008) anticipaci popisují 

jako kognitivní dovednost, která v sobě zahrnuje, rozpoznání vzorce hry, vizuální 

vyhledávací strategii a taktické rozhodování. Tyto parciální dovednosti ovlivňují 

způsob provedení a efektivitu realizované pohybové odpovědi. 

Anticipaci můžeme rozdělit do dvou základních typů. První typ se nazývá, 

časová anticipace a jejím obsahem je, kdy v herním prostředí k události dojde. Druhý 

typ se nazývá událostní (prostorová) anticipace a jejím obsahem je, co se stane 

v herním prostředí. Anticipace umožňuje hráči řídit a zahájit svoje pohybové odpovědi 

v časovém předstihu (Williams & Ward, 2007, Mann et al., 2010). 

Praktické využití anticipace spočívá ve snaze zabránit soupeři v anticipaci (být 

nepředvídatelný a přinutit soupeře, aby se při anticipování mýlil, popř. neanticipoval, 

ale pouze reagoval); nebo dovolit soupeři anticipovat, ale pak udělat opak. Podle 

Schmidta (1991) když se hráč snaží udělat „fintu“ (naznačí něco a pak udělá něco 

jiného), je nutné, aby interval mezi těmito dvěma podněty nebyl kratší než 0,040 s. Je-

li tento interval kratší, pak lidský systém odpoví na tyto podněty, jako by to byl jeden 

podnět (shlukování). Ideální interval mezi podněty je tedy 0,06-0,1 s. Pokud bude 

interval delší, nedojde ke zdržení odpovědi a reakční doba soupeře bude normální. 

Všechny pohyby přitom musí být realistické, zřetelné a musí vypadat jako celistvá 

činnost. 
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2.8.1 Výzkum v oblasti herně situační anticipace 

 

Výzkum herně situační anticipace je založen na percepčních dovednostech, 

jako je využití prvotního vizuálního podnětu (posturální informační podněty), 

vybavování a rozpoznávání vzorců hry a znalosti situačních pravděpodobností. 

Uvedené studie doplňují výše zmíněné výzkumy v oblasti percepčních dovedností. 

Williams (2000) popisuje holistický přístup ve výzkumu anticipace. Zmiňuje 

vliv genetických faktorů oproti faktorům prostředí, které se v percepčních 

dovednostech projevují prostřednictvím zkušeností. Klíčovou otázkou je, jaký podíl 

percepčních dovedností je geneticky podmíněn, ve srovnání s jejich rozvojem, aplikací 

řízeného tréninku. 

Výzkum v oblasti herně situační anticipace přímého volného kopu z pohledu 

brankáře naznačuje, že pro odhadování směru dráhy letu míče v době kopu do míče je 

obzvláště informativní pozice boků kopajícího hráče. Např. u hráče s dominantní 

pravou dolní končetinou značí jeho „otevření boků“, že směr dráhy letu míče bude po 

brankářově levé horní končetině, zatímco více „uzavřená nebo centrální pozice boků“ 

značí, že směr dráhy letu míče bude po brankářově pravé horní končetině (Williams & 

Burwitz, 1993). 

Další výzkum od Savelsbergha, Kampa, Williamse a Warda (2006) zkoumal 

herně situační anticipaci a vizuální vyhledávací strategii u brankářů během 

pokutového kopu. Úspěšní brankáři byli mnohem přesnější v anticipaci výšky a směru 

dráhy letu míče. Navíc úspěšní brankáři vyčkávali delší časový interval jak před 

provedením pohybové odpovědi, tak delší časový interval sledovali stojnou dolní 

končetinu na základě vizuální vyhledávací strategie. Williams (2000) uvádí, že při 

pokusu anticipovat výšku dráhy letu míče je nejvíce informativní náklon trupu v době 

kopu do míče. 

Williams a Davis (1994) testovali percepční dovednosti, resp. vizuální 

rozlišovací dovednosti, vizuální vyhledávací vzory a anticipaci u dovedných a méně 

dovedných hráčů fotbalu pomocí videozáznamu prezentovaného na velkoplošné 

obrazovce. Z výzkumu vyplynulo, že dovední hráči správně identifikují a vyhledávají 

významné informace z okolního prostředí, a dále, že lépe anticipují chování soupeře 

na základě posturálních informačních podnětů. Dovední hráči tedy efektivněji 

uplatňují vizuální vyhledávací strategii a herně situační anticipaci. K podobným 

výsledkům dospěla studie od Reillyho, Williamse, Nevilla a Frankse (2000), kteří 
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zjišťovali úroveň herně situační anticipace mezi elitními a amatérskými hráči fotbalu. 

Hráči byli dotazováni na pohybovou odpověď útočícího hráče s míčem v situaci 1:1. 

Tyto HSi byly prezentované na velkoplošné obrazovce prostřednictvím videozáznamu. 

Elitní hráči dosáhli lepších výsledků než amatérští hráči. 

 

2.9  Myšlení 

 

Hošek a Hátlová (2006) uvádějí, že základním požadavkem na myšlení je jeho 

rychlost. Proto je tomuto požadavku rychlosti vycházeno vstříc budováním 

„kognitivních map“, tj. přípravou řešení pro určité typy situací. Tyto „vzorce“ řešení 

se potom automaticky zařadí ve vhodné situaci. V praxi se mluví o „signálech“, které 

jsou předem nacvičeny a na určitý podnět automaticky realizovány. Abernethy, Wood 

a Parks (1999) u schopnosti hráče reagovat ve velmi krátkém časovém úseku 

používají termín rozpoznávání specifických vzorců hry. 

Hošek a Hátlová (2006) popisují několik druhů myšlení, se kterými se můžeme 

setkat ve sportu. Operativní (činnostní) myšlení, často má variantní podobu myšlení 

typu „pokus a omyl“, kdy je hledána nejlepší varianta řešení úkolu. Ve sportovních 

hrách je dále velmi frekventované taktické myšlení, které svým charakterem spadá pod 

myšlení činnostní a navíc tento typ myšlení staví na vhledu do situace a obsahuje 

heuristické prvky. Další, týmové resp. kolektivní myšlení je základem tzv. sehranosti a 

je obdivuhodné, jakých dokonalých forem může ve sportovních hrách dosáhnout. 

Linhart (1981) k problematice myšlení a volbě pohybové odpovědi dodává, že 

v první fázi je nutné problému porozumět, tzn. formulovat otázku, která se při činnosti 

objevuje. Současně dochází k asociaci pamětních představ. Subjekt vzpomíná, jaké 

bylo efektivní řešení problému v minulosti. Zde vstupuje do děje zkušenost, která ale 

může být fixována na stereotypní řešení pohybové odpovědi. Na základě syntézy 

pochopení problému s využitím pamětních představ se vytváří představa 

hypotetického řešení činnosti, v jejímž dalším průběhu se v procesu myšlení ověřuje 

předpoklad. Jestliže je předpoklad správný, je pohybový problém vyřešen. V 

negativním případě se celý koloběh vrací do prvé fáze, ale celý proces je 

zdokonalován. Pro většinu herních činností je charakteristická velká rychlost 

jednotlivých operací a tím jsou zkracovány doby jednotlivých fází činnostního 
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myšlení. Projevuje se tendence k automatizaci výběru pohybové odpovědi z 

připravených vzorců řešení. 

Tradičním konceptem ve sportu je „pohybová inteligence“. Jakožto převážně 

vrozená, je faktorem sportovního nadání. Hlavními znaky jsou reaktibilita, kinestézie a 

motorická docilita. Ještě diskutovanějším je koncept „hráčské inteligence“. Jde o 

relativně vzácnou schopnost herního myšlení, která spočívá v nalezení nejlepší 

varianty řešení stávajícího herního úkolu. Hlavní součástí hráčské inteligence je 

pohybová inteligence a „umění vidět pole“, kdy je hráč schopen postihnout HSi v její 

dynamice „čtení hry“ a odhadnout další vývoj (Hošek & Hátlová, 2006). 

 

2.9.1 Znalosti 

 

Pohybové jednání hráče v průběhu herního děje má podobu cílově 

orientovaného jednání, označovaného jako taktické jednání, tzn. řešení konfliktních 

situací resp. HSi. HSi potom představují úkolové, popř. problémové situace. Množství 

a úroveň znalostí určuje, jestli bude HSi pochopena a analyzována a v tomto smyslu se 

stává součástí taktických dovedností. 

Bunker a Thorpe (1986) tvrdí, že i když je provedení pohybových dovedností 

pro herní výkon důležité, jsou taktická rozhodnutí, týkající se otázky „co dělat“ 

v konkrétních HSi stejně významné, jako způsobilost vykonávat vybrané pohybové 

dovednosti. Dále dodávají, že chyby při řešení HSi mohou pramenit z nedostatku 

znalosti „co dělat“ v souvislosti s konkrétní HSi a prohlašují, že jedinečnost 

pohybových her spočívá v rozhodovacích procesech, předcházejících použití vhodné 

techniky. 

Herní podmínky reprezentované „if“ jsou spojeny s možnostmi odpovědi 

reprezentované „than“ tím, že je pohybová odpověď vybrána ke vztahu k tomu, co se 

děje v utkání v tomto okamžiku. Zvolená odpověď je pak vykonávána tak, aby to 

odpovídalo zvláštním požadavkům této HSi. Spojení herních podmínek (situací) 

s činnostmi, které stojí v protikladu k chápání volby odpovědi a provedení odpovědi 

jako izolovaných pojmů, je charakteristické složitější úrovní znalostí, vztahujících se 

k porozumění utkání. Zvyšující se hráčovy znalosti vytvářejí pravidla, které řídí výběr 

pohybové odpovědi. Dosahují toho tím, že nahrazují slabé generalizované odpovědi na 
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dynamiku herních situací kultivovanými, na podmínkách závislými odpověďmi, 

spojenými s herními strategiemi a taktikami (McPherson, 1994). 

McPherson a French (1991) uvádí, že deklarativní znalost „vědět co dělat“, 

nebo faktická informace jsou předchůdcem procedurální znalosti „dělat to“. Za 

deklarativní znalost jsou považována např. pravidla a pochopení cílů hry. Pravidla 

určují rozsah taktiky a dovedností jako předpokladu úspěšného výkonu. Za 

procedurální znalost se považuje volba vhodné činnosti v kontextu utkání, resp. dané 

HSi. 

Autoři Turner a Martinek (1995) uvádí, že osvojení deklarativních a 

procedurálních vědomostí usnadňuje taktické rozhodování. Deklarativní forma 

vědomostí se často stává základnou pro náročnější formu procedurálních vědomostí 

charakterizovaných „ if-then“ činnostními pravidly. Srovnávání vzorců odráží znalost, 

která je užitečná v oblastech, vyžadujících rozhodování v kontextu nejistoty, což je 

případ dynamického prostředí invazních pohybových her, resp. fotbalu. Tato 

deklarativní znalost by mohla podporovat vývoj procedurálních znalostí tj., pravidel 

podmiňujících činnost (Johnson, 1998). Chase a Simon (1973) navrhují, že herní 

výkon by mohl být hodnocen na základě taktických dovedností v daném sportovním 

odvětví. Williams a Burwitz (1993) a Williams a Davids (1995, 1998) vyslovují názor, 

že jedním z rozhodujících faktorů výkonu ve fotbalu je dosažená úroveň taktických 

dovedností. 

Gréhaigne, Godbout a Bouthier (1999) uvádejí, že hráčská znalost je založena 

na určitých principech, vytvářejících strategii a taktiku. Strategie zahrnuje otázky, 

které se řeší před utkáním bez časového tlaku, např. přidělení specifických rolí hráčům 

a volba způsobu vedení boje. Naproti tomu taktika „herní činnost“ se týká činnosti 

v utkání a vyžaduje bezprostřední adaptaci na soupeře i na spoluhráče pod 

časoprostorovým deficitem. Chce-li být hráč úspěšný, musí se rychle a správně 

rozhodovat a přizpůsobovat provedení herních dovedností měnícím se požadavkům 

HSi. 

V této souvislosti McPherson (1994) prokázal, že dovedný hráč si vytváří 

poučky pro monitorování (systematické pozorování) HSi. Když hráč monitoruje herní 

podmínky, vytváří si informace, které použije při výběru pohybové odpovědi. 

V McPhersonově výzkumu účastníci systematicky zmiňovali vidění jako klíčový 

činitel monitorování prostředí. Vidění je důležité v anticipaci soupeřova rozestavení ve 

vztahu k postavení spoluhráčů i vlastnímu „potřebuji se rozhlížet kolem sebe, když 
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postupuji vpřed“ resp. hráči se musejí dívat, pokud se chtějí pokusit o přihrávku nebo 

o střelbu, nebo když chtějí obejít soupeře. Protože „když se nebudete dívat, tak vám 

soupeř vezme míč“! Je ovšem výrazný rozdíl mezi „díváním se“ a „viděním“. 

Monitorování průběhu HSi je „ústřední složkou“ výběru pohybové odpovědi. 

Tento proces poskytuje hráči informace o aktuálních herních souvislostech při výběru 

pohybové odpovědi z několika alternativ. Efektivní využití „vidění jako 

monitorovací strategie“ je v literatuře vyzvedáváno jako charakteristický znak 

dobrého herního výkonu (Magill, 1998). 

 

2.9.2 Volba pohybové odpovědi ve fotbalu 

 

V odborné sportovní literatuře se můžeme setkat s odlišným pojmoslovím, 

které označují rozhodování v HSi např. volba pohybové odpovědi (Měkota a Blahuš, 

1983; Psotta a kol., 2006), taktické rozhodování (Williams, Davids, & Williams, 

1999), řešení HSi (Abernethy, Wood, & Parks, 1999), rozhodnutí o činnostní odpovědi 

(Dobrý & Semiginovský, 1989), výkon v rozhodování, zahrnující dvě komponenty: a) 

volbu pohybové odpovědi a b) rychlost provedení pohybové odpovědi (Reilly & 

Miles, 1993; Tenenbaum, Yuval, Elbaz, Bar-Eli, & Weinberg, 1993; Campos, 1993; 

McMorris & Graydon, 1996a; Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado, & Gallagher, 

2009). V kognitivní psychologii je používán termín vyšší exekutivní funkce 

(Lezakova, Howieson, & Loring, 2004). 

Rozhodování patří mezi specifickou množinu vyšších kognitivních funkcí, čili 

funkcí exekutivních, zajišťujících samostatné a účelné jednání a zákonitě tak postihuje 

veškeré chování. Slouží k tomu, aby byl člověk schopen plánovat běžné každodenní 

činnosti, rozhodovat se, adaptovat se na své fyzické a sociální prostředí (Preiss a kol., 

1998). 

Rozhodování je definováno jako volba pohybové odpovědi při řešení herní 

úlohy. Úspěšnost taktického rozhodnutí je spojována s herní inteligencí, kterou 

chápeme jako celkovou analýzu HSi na základě logického resp. operativního myšlení. 

S počtem herních úkolů, které se mnohdy vyskytují současně, se mění i množství 

potenciálních řešení, resp. pohybových odpovědí v HSi. V situaci, kdy má hráč 

v držení míč, vykonává manipulační činnost s míčem a neustále se rozhoduje o volbě 

pohybové odpovědi např., zda v danou chvíli přihraje spoluhráči, nebo jestli vhodnější 



48 

 

s míčem driblovat, příp. jaký způsob obcházení zvolit apod. Dokonce i hráči, kteří 

nemají v držení míč, se rozhodují o volbě pohybové odpovědi a realizují různé 

dovednosti v rámci lokomočních činností bez míče, jako jsou např. obsazování 

prostoru, obsazování hráče s míčem apod. (Abernethy, Wood, & Parks, 1999). 

Dobrý a Semiginovský (1989) uvádí, že průběžným zpracováním informací 

prostřednictvím myšlení hráč získá komplexní vhled do herních souvislostí. 

Předpokladem adekvátního rozhodnutí o volbě pohybové odpovědi, uskutečněné 

v rámci taktických myšlenkových procesů, je herně situační anticipace, která je těsně 

spojena s představami (pozn. autora resp. rozpoznáním vzorce hry). Rozhodování je 

zprostředkujícím článkem mezi myšlením a pohybovým jednání. Rozhodnutí 

znamená, že objektivně nebo subjektivně existující alternativy činností, jež jsou 

omezeny na jednu, o které se předpokládá, že vyhovuje situačním podmínkám, 

normám chování hráče a cílům. Správné rozhodnutí závisí na percepci, zkušenostech a 

taktických znalostech. 

Perič (2009) zmiňuje, že prostřednictvím paměti dochází k uchování a 

uspořádání osvojených vědomostí a znalostí, které se transformují ve zkušenosti. 

Zkušenosti mají vliv především na percepci (selektivnost a subjektivitu vnímání), 

anticipaci pohybu spoluhráčů a soupeře a rychlost rozhodování. 

Perič (2009) uvádí, že rozhodování vychází ze souhrnu intelektuálních 

schopností, informačních vzorců (znalostí a zkušeností) a osvojených správných 

podmíněných reflexů pro danou situaci. Adekvátní porozumění HSi závisí na myšlení, 

rozhodování, rozsahu vědomí (znalostech), zkušenostech a na specifických 

intelektuálních schopnostech sportovce. Dokonalejší schopnost myšlenkového řešení 

situace se nazývá „soutěžní (závodní nebo herní) inteligencí“. 

Johnson a Raab (2003) a Raab a Johnson (2007) popsali alternativní model, 

týkající se mechanismu výběru pohybové odpovědi. Vycházejí z toho, že zkušení hráči 

vybírají první alternativu pohybové odpovědi (take the first) bez ohledu na úroveň 

technické způsobilosti a množství a počtu alternativ pohybové odpovědi v dané HSi. 

Tento přístup znamená vynechání fáze plánování a hodnocení v LTWM. 

Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado a Gallagher (2009) se domnívají, že do 

konečného rozhodnutí o volbě pohybové odpovědi v herní situaci významně vstupuje 

dovednostní složka (úroveň technické způsobilosti hráče) např. hráč se rozhodl pro 

zpětnou přihrávku spoluhráči, protože v danou chvíli se jeví toto řešení nejen jako 

nejvhodnější, ale mnohdy také reflektuje i dovednostní úroveň tohoto hráče. Proto 
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můžeme z tohoto hypotetického modelu usuzovat, že dovedný hráč by v této situaci 

nevolil zpětnou přihrávku spoluhráči, ale zvolil by řešení, které bude pro soupeře více 

nebezpečné např. obcházení 1:1 nebo přihrávka vpřed. Je působivé, že i z několika 

alternativ volby pohybové odpovědi, zkušení hráči obvykle dělají více správných a 

rychlých rozhodnutí. 

 

2.9.3 Rychlost provedení pohybové odpovědi ve fotbalu 

 

Ivanka a kol. (2009) uvádí, že celková rychlost hráče závisí na rychlé produkci 

svalové energie, percepci, anticipaci, volbě pohybové odpovědi a realizaci 

pohybového aktu, jež ovlivňuje úspěšnost pohybového jednání a je v shodě se 

zjištěními jiných autorů např. Lehnert a Dobrý (1994), Abernethy, Wood a Parks 

(1999) a McPherson (1999). Zemková a Hamar (2006) uvádí, že disjunktivně reakčně-

rychlostní schopnost je důležitým předpokladem úspěšnosti volby a realizace 

pohybové činnosti. 

Současně Magill (1998) dodává, že úspěšná realizace herního úkolu spočívá 

nejen na reakčním čase (reaction time) „synonymem je reakční rychlost, reakčně 

rychlostní schopnost, čas reakce, a reakční schopnost (Měkota & Blahuš, 1983), 

reaktibilita (Stejskal, 1998) hráče v časovém intervalu podnět – volní reakce tzn. v 

senzorické složce a je definována jako schopnost uskutečnit pohyb v co nejkratším 

čase. Ale nabývá zde na důležitosti taktéž složka motorická, která ovlivňuje výslednou 

dovednostní komponentu. Indikátorem senzorické složky je doba reakce (DR), která je 

podle Schmidta (1991) a Süsse (2006) ukazatelem rychlosti a efektivnosti 

rozhodování. DR je časový interval od vzniku smyslového podnětu, k zahájení volní 

reakce resp. svalové kontrakce. DR tak zahrnuje volbu a programování pohybové 

odpovědi. Poněvadž zde nejde o provedení pohybu, ale o nervové procesy, které 

pohybu předcházejí, je tato schopnost výlučně vázána na funkci nervového systému. 

Miller a Low (2001) v této souvislosti upozorňují, že reakční čas nejvíce ovlivňuje 

doba trvání korových procesů. V tréninkové praxi je nezbytné rozlišit jednoduchou 

(simple) a výběrovou neboli disjunktivní (choice) DR (pohybová odpověď je vybírána 

z většího množství alternativ). Při výběrové DR hraje velkou úlohu pohybová 

zkušenost a z ní plynoucí anticipace – předjímání, co se stane v nejbližších 

okamžicích. DR je tak důležitým indikátorem rychlosti zpracovávání informací 
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(Schmidt, 1991). Je-li podnět složitější, je nutno ho déle zpracovávat. Následně je 

třeba vybrat a provést odpovídající požadovanou pohybovou odpověď. DR se proto 

úměrně prodlužuje. Prodloužení DR 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 pohybové odpovědi (přesněji výběru z 

většího množství pohybových 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. 

Výslednou DR ovlivňuje i modalita podnětů (signálů). Magill (1998) uvádí 

hodnoty na sluchový stimul 170 ms a na vizuální stimul asi 250 ms. Do výsledné DR 

se mohou promítnout i různé spolupůsobící vlivy jako je věk, pohlaví, temperament, 

počet podnětů, výživa, typ pohybové aktivity, trénovanost a únava (Morehouse & 

Miller, 1976). Schweitzer (2001) v této souvislosti zmiňuje další vlivy - velikost 

periferního vidění, alkohol, povzbuzující léky, dýchací cyklus, zkušenosti, třes, stupeň 

bdělosti, inteligence a nemoc. DR je velmi významně podmíněna genetickými 

předpoklady až z 85 %. Nicméně vhodným tréninkem lze v senzitivním období 

dosáhnout zlepšení. 

Indikátorem motorické složky je akční pohybová rychlost (movement time) a 

je výsledkem rychlosti svalové kontrakce a aktivace nervosvalového systému a 

výrazně se liší od reakční rychlosti (Magill, 2003; Měkota & Novosad, 2005). 

Synonymem je akční rychlost, pohybový čas, realizační rychlost, čas pohybové 

odpovědi (response time), realizačně rychlostní schopnost (Měkota & Blahuš, 1983) 

nebo podle Schmidta (1991) a Süsse (2006) motorický, resp. pohybový program. 

Akční pohybová rychlost je definována jako schopnost provést pohybový akt 

v nejkratším čase, který je měřen od započetí pohybu. Pohyb probíhá vždy ve 

vymezeném prostoru a čase a výsledkem je změna polohy těla nebo jeho jednotlivých 

částí. Akční pohybová rychlost je rozdělena na cyklickou a acyklickou pohybovou 

činnost (Magill, 2003; Měkota & Novosad, 2005). DR a akční pohybová rychlost je 

pokládána za spolehlivé kritérium vykonávat účinně a efektivně sportovní činnost 

(Magill, 2006). Bressan (2000) a Erickson (2007) uvádějí, že spojením DR a akční 
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pohybové rychlosti vzniká tzv. vizuálně motorická odpověď (visual-motor response 

time) (VMO). VMO zahrnuje čas potřebný od zachycení podnětu sítnicí oka, čas 

potřebný k vedení signálu do mozkové kůry, čas potřebný k vedení signálu 

z centrálního nervového systému ke svalu a pohybový akt tzn. změnu polohy těla nebo 

jeho jednotlivých částí. Integruje tak v sobě vizuální a kognitivní dovednosti a 

pohybový akt. (Obrázek 3) znázorňuje složky VMO tzn. DR a akční pohybovou 

rychlost na příkladu odpalu v baseballu. 

 

 

Obrázek 3 Schéma VMO tzn. DR a akční pohybovou rychlost na příkladu odpalu  

                  v baseballu (Bressan, 2000) 

 

Termín rychlost provedení pohybové odpovědi je tedy obsahově totožný a 

ekvivalentní s pojmem VMO, který používáme v našem výzkumu. 

V praxi se na posuzování reakčních a rychlostních schopností využívají testy 

měření např. dráhy padajícího předmětu (Měkota & Blahuš, 1983), reaktometr na 

optický a zvukový signál (Štulrajter, 1987), test agility FiTRO Agility check (Hamar, 

1997) apod. 

 

2.9.4 Výzkum vizuálně motorické odpovědi a volby pohybové odpovědi ve 

vybraných brankových a síťových hrách 

 

Průřezové vyšetření od Zemkové a Hamara (1999) poukázalo na významné 

rozdíly ve VMO mezi jednotlivými sportovními odvětvími. Pomocí zařízení FiTRO 

Agility check  byly zaznamenány hodnoty u stolních tenistů (326,1 ± 16 ms), šermířů 

(336,6±17,4 ms), karatistů (339,4 ± 33,4 ms), ledních hokejstů (352,1 ± 28,9 ms), 

basketbalistů (369,3 ± 26,3 ms) a volejbalistů (370,6 ± 32,1 ms). Tyto výsledky byly 

statisticky významně (p < 0.01, p < 0.05) lepší nežli u studentů (398,8 ± 40,9 ms). 
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Ripoll, Kerlirzin, Stein a Reine (1995) analyzovali výběr pohybové odpovědi 

boxerů v simulovaných sportovních situacích. Výzkumným souborem byli boxeři, 

kteří provozovali tzv. francouzský box, ve kterém jsou povoleny údery horními i 

dolními končetinami. Respondenti se lišili výkonnostní úrovní a předchozí pohybovou 

zkušeností. Subjektům byl prezentován videozáznam boxera a úkolem bylo pomocí 

joysticku reagovat na údery. Autoři výzkumu zjistili, že zkušení boxeři zaznamenali 

vyšší počet správných pohybových odpovědí než středně pokročilí a začínající boxeři. 

Nebyly však zjištěny žádné rozdíly ve VMO. Jelikož ve francouzském boxu je rychlé 

rozhodování primární pro úspěšné plnění úkolů, tak autoři dospěli k závěru, že použitý 

testovací nástroj byl značně nespolehlivý a doporučují se zaměřit na validizaci 

měřicích nástrojů, které by odhalily případné rozdíly ve VMO. 

I když Ripollovi a jeho kolektivu se nepodařilo najít rozdíly ve VMO, tak 

studie od Kioumourtzoglou, Kourtessise, Michalopoulouse a Derriho (1998) nalezla 

rozdíly jak ve VMO, tak i ve správnosti pohybové odpovědi. Kioumourtzoglou se 

svými spolupracovníky porovnávali sportovce z řeckého národního týmu ve vodním 

pólu se skupinou začátečníků tvořenou studenty vysoké školy studující tělesnou 

výchovu. Výsledky prokázaly u elitních sportovců rychlejší VMO a správnost 

pohybové odpovědi nežli u začátečníků z řad studentů. Tento výzkum je v souladu se 

zjištěními od Hughese et al. (1993), kteří porovnávali VMO mezi elitními a středně 

pokročilými hráči tenisu, Kuareho et al. (2006) jež srovnávali hráče basketbalu s 

nováčky. 

V další části experimentu autoři Kioumourtzoglou, Kourtessis, Michalopoulou 

a Derri (1998) sledovali VMO a správnost pohybové odpovědi u basketbalistů. Opět 

porovnávali elitní hráče řeckého národního týmu a studenty vysoké školy. Výsledek 

studie nezaznamenal žádné rozdíly ve VMO a správnosti pohybové odpovědi 

sledovaných souborů. Možnou příčinou tohoto výsledku autoři přisuzují skutečnosti, 

že basketbal je v Řecku velmi populární, a tak zvolené HSi mohly být příliš snadné i 

pro skupinu studentů. Současně autoři vyslovují domněnku, že je nutné zkonstruovat 

diagnostický přístroj s vyšší ekologickou validitou, resp. baterii testů, které by byly 

schopné odhalit rozdíly ve sledovaných proměnných. Výzkumy od Starkese (1987) 

taktéž nepotvrdily rozdíly ve VMO mezi elitními a amatérskými hráči ledního hokeje. 

Z výše vedených studií vyplývá, že při pokusech o hodnocení VMO a 

správnosti pohybové odpovědi je velmi časté omezení ekologická validita. McPherson 

(1999) ve svém experimentu, provedl testování VMO a správnosti pohybové odpovědi 
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v tenisovém utkání mezi experty a nováčky. Nováčci byli hráči ve věku od 10-13 let a 

studenti vysoké školy, kteří se zapsali do tenisové třídy začátečníků s minimálními 

tenisovými zkušenostmi. Experty v tomto experimentu byly tenisté univerzitního 

týmu. McPherson analyzoval pohybové odpovědi subjektů podle předem stanoveného 

protokolu pro podání (servis) a vybraných HSi. Z výsledků tohoto experimentu 

vyplynulo, že elitní tenisté, měli rychlejší VMO a vyšší počet správných pohybových 

odpovědí nežli začátečníci v obou sledovaných věkových kategoriích. 

Pomoci stejného protokolu Nielsen a McPherson (2001) srovnávali elitní 

tenisty s tenisovými nováčky. Podobně jako v McPhersonově studii z roku 1999 se u 

elitních tenistů prokázal vyšší počet správných pohybových odpovědí jak při podání, 

tak v samotné hře. Navíc při porovnání výsledků z obou studií, dospěli autoři k závěru, 

že elitní tenisté mají více správných pohybových odpovědí, než tenisté univerzitního 

týmu. Rozdíly mezi těmito dvěma skupinami byly vysvětleny vyšší úrovní odborných 

znalostí, které si hráči osvojili během systematického tréninku. 

Výzkum VMO a správnosti pohybové odpovědi ve sportu poukázal na to, že 

elitní hráči disponují rychlejší VMO a vyšším počtem správných pohybových 

odpovědí. Ve výzkumných studiích je vzácné najít výsledky, ve kterých by nebyly 

nalezeny žádné rozdíly ve sledovaných proměnných (VMO a správností pohybové 

odpovědi) mezi experty a začátečníky. Elitní sportovci v řadě sportovních hrách, tak 

disponují nejen více rozvinutými vybranými ukazateli tělesné výkonnosti, ale také 

kognitivními dovednostmi. 

 

2.9.5 Výzkum vizuálně motorické odpovědi a volby pohybové odpovědi bez 

předchozího pohybového zatížení ve fotbalu 

 

Campos (1993) provedl experiment testující VMO a správnost pohybové 

odpovědi ve dvou věkových kategoriích (8-10 let a 12-14 let) u dovedných a méně 

dovedných hráčů fotbalu. Subjektům byly prezentovány videosnímky v různých 

úsecích hry. Po přehrání videosnímku trvající 20 s. byla sekvence zastavena a hráči 

měli vybrat ze čtyř alternativ nejvhodnější pohybovou odpověď v dané HSi. Výsledky 

této studie ukázaly, že dovednostně způsobilí hráči mají více správných pohybových 

odpovědí, než méně dovední hráči bez ohledu na to, o jakou věkovou kategorii se 

jednalo. Dále zjistili, že méně dovední hráči ze souboru 12-14 let mají taktéž více 

správných pohybových odpovědí, než méně dovední hráči mladší věkové kategorie. 
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Na druhou stranu, ačkoliv je rychlé rozhodování klíčovým prvkem ve fotbalu, nebyl 

zjištěn žádný rozdíl v rychlosti VMO mezi dovednými a méně dovednými u obou 

sledovaných skupin. 

V druhé části experimentu Campos zkoumal správnost pohybové odpovědi 

během fotbalového utkání u dovedných a méně dovedných hráčů. Každý subjekt byl 

hodnocen v utkání po dobu 25 min. Správnost pohybové odpovědi byla analyzována 

na základě výběru pohybové odpovědi (přihrávka a vedení míče). Campos poukázal na 

fakt, že dovední hráči provádí více správných pohybových odpovědí v HSi 

v porovnání s méně dovednými hráči. Díky vysoké ekologické validitě, jsou výsledky 

tohoto experimentu neocenitelné v objasnění rozdílů ve výkonu správnosti pohybové 

odpovědi mezi experty a nováčky. 

McMorrison a Beazeley (1997) porovnávali VMO a správnost pohybové 

odpovědi mezi elitními hráči fotbalu a nováčky z řad vysokoškoláků. Výsledky 

experimentu ukazují, že elitní hráči disponují rychlejší VMO a vyšším počtem 

správných pohybových odpovědí nežli nováčci. Dále McMorrison a Beazeley 

nenalezli rozdíly ve VMO mezi nováčky a mladými elitními hráči. Na druhé straně byl 

nalezen rozdíl ve VMO mezi staršími elitními hráči a nováčky. Výsledky experimentu 

naznačují, že faktor zkušenosti (délka předchozí pohybové zkušenosti) je důležitým 

faktorem při získávání specifických fotbalových znalostí tzn., že hráči s rostoucími 

fotbalovými zkušenostmi disponují rychlejší a správnější pohybovou odpovědí. Autoři 

studie dále dodávají, že rozdíly, které jsou přisuzovány faktoru zkušenosti, mohou být 

způsobeny použitým diagnostickým nástrojem, který nebyl dostatečně citlivý. 

Nicméně, diagnostický nástroj měl dobrou reliabilitu a vnitřní validitu, přesto 

ekologická validita nebyla vysoká, protože HSi byly exponovány na velkoplošnou 

projekci prostřednictvím tachistoskopických snímků. Na základě provedených 

výzkumů, které se zabývaly studiem VMO a správností pohybové odpovědi v HSi bez 

předchozího pohybového zatížení, lze vyslovit předpoklad, že elitní hráči disponují 

vyšší frekvencí výskytu efektivnější pohybové odpovědi než nováčci, nicméně rozdíl 

ve VMO nebyl prokázán. 

Hůlka a Tomajko (2006) v průřezové studii sledovali VMO v závislosti na 

věku. Dospěli k závěru, že se u fotbalistů s věkem zrychluje VMO. Analýza rozptylu 

ukázala, že mezi jednotlivými soubory je statisticky významný rozdíl (p < 0.01). Ve 

věkové kategorii 12 let činily hodnoty VMO 659,563 ± 114,030 ms, v kategorii 15 let 

514,262 ± 103,462 ms a v kategorii 18 let 425,830 ± 105,947 ms. Výzkum od 
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Zemkové a Hamara (1999) dospěl u fotbalistů ve věkové kategorii 19,5 ± 4,2 let 

k hodnotám VMO (364 ± 33,8 ms). 

Studie zabývající se výkonem v rozhodování reprezentované VMO a 

správností pohybové odpovědi ve fotbalu se převážně zaměřovaly na rozdíly mezi 

elitními hráči (experty, profesionály, dovednými) a amatéry (začátečníky, nováčky). V 

některých z těchto studiích bylo zjištěno, že experti ve srovnání s amatéry dosahují 

lepších výsledků pouze ve volbě (správnosti) pohybové odpovědi. Dále tyto studie 

poukazují na fakt, že faktor zkušenosti je určujícím činitelem při získávání 

specifických fotbalových znalostí. 

 

2.9.6 Výzkum vizuálně motorické odpovědi a volby pohybové odpovědi po 

pohybovém zatížení ve fotbalu 

 

V minulosti bylo publikováno několik odborných článků zajímajících se o 

účinek velikosti pohybového zatížení na výkon v rozhodování v HSi (Reilly & Miles, 

1993; Tenenbaum, Yuval, Elbaz, Bar-Eli, & Weinberg, 1993). Výsledky těchto studií 

byly kritizovány pro nízkou reliabilitu, protože nebraly v úvahu možnost efektu učení 

a nebyla zde zaznamenávána VMO (McMorris & Graydon, 1996a). 

Vliv pohybového zatížení na výkon v rozhodování je vysvětlován 

prostřednictvím Easterbrookovy teorie z roku 1959. Tato, dnes již klasická teorie 

podporuje domněnku, že pohybové zatížení mírné intenzity může zlepšit výkon v 

rozhodování, zatímco pohybové zatížení o vysoké intenzitě, by mohlo vést ke snížení 

výkonu v rozhodování. 

Nicméně výsledky studie Ericsson a Kintsch (1995) naznačují, že vysoce 

intenzivní pohybové zatížení u elitních hráčů negativně neovlivňuje kognitivní 

procesy, resp. výkon v rozhodování. Důvodem může být schopnost účinně 

restrukturalizovat, reorganizovat a zdokonalovat mentální reprezentace tak, že 

napomáhají rychlé adaptaci na aktuální podmínky HSi (Feltovich, Prietula, & 

Ericsson, 2006). 

Máček a Máčková (2007) uvádějí, že při intenzitě pohybového zatížení mezi 

40-60 % VO2max dochází ke stimulaci glykolýzy a vyššímu nabuzení nervového 

systému, prostřednictvím vyšší koncentrace hladiny adrenalinu a rychlejší kinetiky 

krevního LA, který se později stává zdrojem energie. Tímto způsobem je udržována 

homeostáza a zlepšuje se tolerance organismu vůči vysoké intenzitě pohybového 
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zatížení, resp. vzniklé únavě, což může ovlivňovat VMO a správnost pohybové 

odpovědi. 

McMorris a Graydon ověřovali ve čtyřech odlišných studiích efekt velikosti 

pohybového zatížení na výkon v rozhodování, která byla prezentována dvěma 

proměnnými - rychlostí a správností pohybové odpovědi. V první studii McMorris a 

Graydon (1996a) sledovali výkon v rozhodování v závislosti na třech úrovních 

pohybového zatížení: pohybové inaktivitě, 70 % VO2max a při 100 % VO2max. 

Úkolem hráčů bylo zvolit nejrychlejší a nejsprávnější pohybovou odpověď (vedení 

míče nebo střelba) u 10 útočných HSi. HSi byly předkládány pomocí 

tachistoskopického nástroje. Rychlost VMO byla měřena pomocí hlasem 

aktivovaného zařízení. Výsledek tohoto experimentu prokázal, že u dovedných hráčů 

se nezlepšila správnost pohybové odpovědi ve sledovaných úrovních pohybového 

zatížení, přesto se zrychlilo VMO jak po pohybové inaktivitě, tak po pohybovém 

zatížení na úrovni 70 % VO2max, nicméně po pohybovém zatížení na úrovni 100 % 

VO2max k žádnému zlepšení nedošlo. Podobných výsledků bylo dosaženo i u méně 

dovedných hráčů, přesto překvapivým zjištěním bylo významné zrychlení VMO po 

pohybovém zatížení na úrovni 100 % VO2max (McMorris & Graydon, 1996a). Ve své 

druhé studii McMorris a Graydon (1996b) nadále pokračovali ve výzkumu 

s následujícími výsledky. Opět se potvrdilo, že velikost pohybového zatížení nemá 

žádný vliv na správnost pohybové odpovědi. VMO byla rychlejší po pohybovém 

zatížení na úrovni 40 % VO2max než po pohybové inaktivitě. Nicméně se neprokázalo 

žádné zhoršení ve VMO po pohybovém zatížení na úrovni 100 % VO2max. 

Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado a Gallagher (2009) podrobují tyto 

experimenty kritice. Důvodem je, že diagnostický nástroj, pomocí něhož hodnotil 

McMorris a Graydon výkon v rozhodování v HSi, obsahoval takřka identickou 

testovací úlohu a výsledky mohl být ovlivněn nejen velikostí pohybového zatížení, ale 

také zapamatováním si konkrétní HSi. Dále HSi byly prezentovány prostřednictvím 

tachistoskopických snímků, které byly již v minulosti kritizovány za nízkou 

ekologickou validitu z důvodu statické prezentace HSi. Proto Helsen a Pauwels (1988) 

doporučují předkládání videozáznamu HSi umožňující dynamické zobrazení herního 

děje. 

Velmi rozsáhlý experiment uskutečnili Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado 

a Gallagher (2009), kteří se snažili nalézt vztah mezi velikostí pohybového zatížení a 

výkonem v rozhodování hodnocený pomocí VMO a správností pohybové odpovědi. 
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Výzkumný soubor tvořili dovední a méně dovední hráči fotbalu ve věku 19 let. 

Pohybové zatížení bylo realizováno na běhacím koberci. V průběhu pohybového 

zatížení byly respondentům prezentovány videoukázky útočných HSi s dobou trvání 

12 s. Správnost pohybové odpovědi byla posuzována výběrem nejefektivnější 

alternativy pohybové odpovědi (přihrávka do strany, přihrávka vpřed, střelba a vedení 

míče) po skončení HSi. VMO byla hodnocena pomocí hlasem aktivovaného zařízení. 

Výsledky jednoznačně potvrdily, že dovední hráči oproti méně dovedným 

v administrovaných modelech pohybového zatížení dosahují rychlejší VMO. 

V modelu pohybové inaktivity (1430 ± 692 ms vs. 1950 ± 472 ms), v modelu 

pohybového zatížení na úrovni 40 % VO2max (1307 ± 486 ms vs. 1726 ± 702 ms, 

v modelu pohybového zatížení na úrovni 60 % VO2max (1269 ± 340 ms vs. 1612 ± 

489 ms) a v modelu pohybového zatížení na úrovni 80 % VO2max (1190 ± 332 ms vs. 

1538±505 ms). Dále dospěli k závěru, že průměrné hodnoty VMO se statisticky 

významně zlepšují (p < 0.05) u obou sledovaných souborů v modelu pohybového 

zatížení na úrovni 60 % VO2max (1269 ± 340 ms vs. 1612 ± 489 ms) a 80 % VO2max 

(1190 ± 332 ms vs. 1538 ± 505 ms) ve srovnání s pohybovou inaktivitou (1430 ± 692 

ms vs. 1950 ± 472 ms). Současně s VMO byla hodnocena správnost pohybové 

odpovědi (výběr ze čtyř nabízených pohybových alternativ). Pro každou HSi bylo 

určeno pořadí od nejefektivnější (vyjádřené hodnotou 1) po nejméně efektivní 

(vyjádřeno hodnotou 4) pohybovou odpověď. Výsledky správnosti pohybové 

odpovědi v jednotlivých modelech pohybového zatížení poukázaly, že dovední hráči 

oproti méně dovedným hráčům v každém modelu pohybového zatížení vykonávají 

efektivnější pohybovou odpověď. V modelu pohybové inaktivity činily hodnoty 

správnosti pohybové odpovědi (2 vs. 3), v modelu pohybového zatížení na úrovni 40 

% VO2max (2 vs. 3), v modelu pohybového zatížení na úrovni 60 % VO2max (2 vs. 2) 

a v modelu pohybového zatížení na úrovni 80 % VO2max (2 vs. 3). Výsledky 

experimentu jednoznačně potvrdily, že dovednější hráči v administrovaných modelech 

pohybového zatížení vybírají nejen efektivnější pohybovou odpověď, tzn., že dělají 

správnější rozhodnutí, ale naví tyto pohybové odpovědi realizují mnohem rychleji, 

v průměru o 400 ms. Na tomto místě autoři dodávají, že výkon v rozhodování 

(správnost a rychlost) nebyla zjišťována při maximální intenzitě pohybového zatížení.  

Je tedy možné, že ke zhoršení výkonu v rozhodování by mohlo dojít při vyšších 

intenzitách pohybového zatížení, než byly použity v tomto experimentu. Na druhou 

stranu McMorris a Graydon (1996a, 1996b, 1997) nezjistili snížení výkonu ve VMO a 
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správnosti pohybové odpovědi při maximální intenzitě pohybového zatížení. Tyto 

výsledky jsou ve shodě se zjištěními z basketbalu od Kioumourtzoglou, Kourtessise, 

Michalopoulou a Deriho (1998), fotbalu od McMorrisona a Beazeley (1997) a tenisu 

od McPhersona, (1999) a Nielsena a McPhersona (2001). 

Casanova, Garganta, Silva, Alves, Oliveira a Williams (2013) porovnávali 

správnost pohybové odpovědi mezi elitními a amatérských hráči po intermitentním 

pohybovém zatížení. Protokol se skládal ze dvou 45 min. úseků, do kterých bylo 

včleněno vždy sedm šestiminutových pracovních intervalů (chůze, běh v nízkých, 

středních a vysokých rychlostech a sprint). Pracovní interval byl přerušen zotavným 

intervalem (stoj) po dobu jedné minuty. Hodnoty sledovaných proměnných byly 

zaznamenávány ve čtyřech měřeních po 20 min. intermitentního pohybového zatížení. 

Výzkumným souborem bylo 8 elitních a 8 amatérských hráčů ve věkové kategorii 24 

let. Tento rozsáhlý výzkum prokázal, že elitní hráči statisticky významně (p < 0.05) 

dosahují vyššího počtu správných pohybových odpovědí, než amatéři při podobné 

úrovni krevního laktátu (La) a hodnotách srdeční frekvence (SF). Výsledky jsou 

uvedeny v (tabulce 4). 

 

 

Tabulka 4 Hladina krevního laktátu, srdeční frekvence a % podíl správnosti pohybové 

                  odpovědi u elitních a amatérských hráčů po intermitentním pohybovém  

                  zatížení (Casanova, Garganta, Silva, Alves, Oliveira, & Williams, 2013) 

  Výkonnostní 

úroveň 

1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

SF 
Elitní hráči 116.8 ± 9.3 155.9 ± 12.1 126.3 ± 19.7 163.1 ± 10.2 

Amatéři 123.6 ± 12.4 158.4 ± 12.7  132.1 ± 13.7 164.3 ± 8.6 

La 
Elitní hráči 1.4 ± .3  3.9 ± 1.3 1.5 ± .5  5.9 ± 1.1 

Amatéři 1.8 ± 7  3.8 ± 1.8 1.8 ± .7  4.7 ± 1.8 

% 

správnosti 

PO 

Elitní hráči 56.3 ± 9.2 51.3 ± 9.9 50.0 ± .0  41.3 ± 13.6* 

Amatéři 40.0 ± 14.1 37.5 ± 10.4 36.3 ± 7.4 23.7 ± 5.2* 

Legenda: SF - srdeční frekvence, La - hladina krevního laktátu, * - hladina statistické významnosti p < 

0.05 ve správnosti pohybové odpovědi u 4. měření mezi elitními a amatérskými hráči. % správnosti PO 

- procento správných pohybových odpovědí. 

 

 

Frýbort a Kokštejn (2013) sledovali efekt pohybového zatížení s dominantním 

zapojením anaerobního metabolismu (SF = SFANP + 6 %) a pohybovým zatížením 

s dominantním zapojením aerobního metabolismu (SF = SFANP - 6 %) na VMO u 

elitních hráčů ve věkové kategorii 19 let. Doba trvání pracovního intervalu byla 4 min. 
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VMO byla hodnocena pomocí přístroje FiTRO Agility check, kdy testovaná osoba 

stojí mezi čtyřmi deskami (35 x 35 cm), umístěnými ve vzdálenosti 50 cm od vnitřních 

okrajů desek. Pohybový úkol spočíval v co nejrychlejším zašlápnutí desky podle 

umístění podnětu (modrý čtverec) na obrazovce počítače. Testovaná osoba reagovala 

na 60 náhodně generovaných podnětů v časovém rozmezí 100 – 3000 ms. Výsledky 

výzkumu ukázaly statisticky významné zlepšení VMO (p < 0.01) po pohybovém 

zatížení s dominantním zapojením anaerobního metabolismu ve srovnání s 

pohybovým zatížením s dominantním zapojením aerobního metabolismu. Ke stejnému 

zjištění dospěli, Ando et al. (2005), kteří uvádí, že VMO se zkracuje při pohybovém 

zatížení nad SFANP a při pohybovém zatížení střední intenzity 50 % VO2max se VMO 

významně nezkracuje. 

Na druhou stranu Chmura, Nazara a Kaciubiho-Uscilka (1994) dospěli 

k závěru, že VMO se zkracuje až po intenzitu pohybového zatížení do 75 % VO2max a 

se vzrůstajícím pohybovým zatížením se VMO prodlužuje. Další studie od Chmury, 

Nazara, Kaciubiho-Uscilka a Pilise (2002) potvrdila zrychlení VMO při pohybovém 

zatížení na úrovni 76 % VO2max a zaznamenaná hodnota krevního LA byla 5,2 

mmol/l.  Studie od Davranche, Audifrena a Denjeana (2006) uvádí, že VMO se 

zrychlila v důsledku střední intenzity pohybového zatížení (50 % VO2max), zatímco 

intenzita pohybového zatížení na úrovni 20 % VO2max nemá efekt na VMO. Astrid et 

al. (2000) a Davranche, Burle, Audiffren a Hasbroucq (2006) zjistili, že u elitních 

hráčů fotbalu se zrychluje VMO po aerobním pohybovém zatížení (doba trvání 12 

min.) v porovnání s amatéry. 

Z výše popsaných výzkumů hodnotící kognitivní procesy reprezentované 

výkonem v rozhodování indikované VMO a správností pohybové odpovědi lze 

konstatovat, že správnost pohybové odpovědi není ovlivňována velikosti pohybového 

zatížení, zatímco u VMO shledáváme nekonzistentní výsledky. 

 

2.10  Fyziologická a pohybová charakteristika fotbalu 

 

V současnosti se můžeme na elitní úrovni setkat s aktuálními vývojovými 

trendy, které kladou zvýšené nároky na tělesnou výkonnost v průběhu utkání. Jsou to 

např. sprintové náběhy krajních obránců a středových hráčů do křídelních prostorů, 

zvýšená participace, resp. součinnost hráčů v ofenzivní a defenzivní fázi hry, vyšší 
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frekvence rotací hráčů na jednotlivých hráčských funkcích, častější běžecké souboje 

v maximálních rychlostech, opakovaný presink na polovině soupeře a apod. Uvedené 

trendy přispívají k vyššímu tempu hry prostřednictvím zvýšeného výskytu běžecké 

lokomoce vysokých intenzit, u kterých se předpokládá anaerobně-aerobní a anaerobní 

typ pohybového zatížení. Taktéž je evidována vyšší frekvence výskytu manipulační 

činnosti s míčem, která musí být navíc vykonávána ve vysokých rychlostech. Tento 

zvýšený nárůst pohybového zatížení se může projevit zvýšenou tělesnou a mentální 

únavou, která způsobuje změny v pohybovém výkonu a ve výkonu v rozhodování. 

Znalost fyziologických a pohybových požadavků v utkání společně 

s informacemi o akutních fyziologických odpovědích na tuto aktivitu umožňují 

objektivnější posouzení funkčně motorických charakteristik herního výkonu. 

Významné jsou časově založené pohybové analýzy, které se zaměřují na profil intenzit 

pohybové činnosti hráče v průběhu utkání s objektivním měřením fyziologické odezvy 

organismu na pozorované pohybové aktivity jako je měření koncentrace krevního La, 

SF, energetického výdeje (EV) a VO2max apod. 

Fotbal jako týmová hra brankového typu patří mezi sportovní hry, které se 

označují jako sporty s mnohonásobnými sprinty – multiple sprint sports (Williams, 

1990), nebo přesněji jako intermitentní sporty, tj. sporty se střídavou intenzitou – 

intermittent sports (MacLoad et al., 1993). 

Herní výkon hráče v utkání tvoří širší rejstřík pohybových činností. Mohr, 

Krustrup a Bangsbo (2003) zpracovali model pohybové aktivity u hráčů fotbalu (graf 

1). 
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Graf 1 Model pohybové aktivity profesionálních hráčů a časový podíl  

 jednotlivých intenzitních typů lokomoce a herní činnosti v % celkové  

doby utkání (Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003) 

 

 

Fyziologické nároky fotbalu lze charakterizovat modelem opakovaných 

krátkodobých intervalů pohybové činnosti vysoké až maximální intenzity, které se 

střídají s intervaly činnosti nižší intenzity nebo tělesného klidu, které mají ve vztahu 

k intenzivním pracovním intervalům zotavný charakter (Bangsbo, 2005; Krustrup, 

Mohr, Ellingsgaard, & Bangsbo, 2005; Psotta a kol., 2006). V průběhu utkání tak 

dochází ke střídavému využívání převážně aerobní metabolické kapacity - 

v intervalech střední a nižší intenzity, a anaerobní kapacity – v krátkodobých 

intervalech vysoké až maximální intenzity (Buzek a kol., 2007). Počítačově založená 

pohybové analýza ukázala, že elitní hráči vykonávají (p < 0,05) o 28 % více běhů ve 

vysokých rychlostech (2430m vs. 1900m) a o 58 % více sprintů (650 vs. 410 m) než 

hráči na amatérské úrovni (Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003). Změna intenzity nebo 

typu činnosti dochází v průměru každou 4-6 s, tzn. 1000-1400 diskrétních intervalů 

činnosti v průběhu utkání (Bangsbo, Nørregaard, & Thorsøe, 1991; Mohr, Krustrup, & 

Bangsbo, 2003). Celková vzdálenost překonaná v utkání v profi-fotbalu je mezi 10 – 

12 km (tabulka 5). 
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Tabulka 5 Celková vzdálenost překonaná v utkání v profi-fotbalu 

zdroj počet hráčů (n) vzdálenost (m) 

Rienzi et al. (2000) 6 10104 

Ohashi et al. (1988) 2 10824 

Whitehead (1975) 1 11472 

Bangsbo et al. (1991) 14 10700 

 

Pokud se zaměříme na intenzitní profil hráče fotbalu pak dominantní 

pohybovou činností je běžecká lokomoce různých rychlostí a chůze. Manipulační 

činnost s míčem je prováděna po souhrnnou dobu 1 – 3 min. (Bangsbo, 1994). 

Celková vzdálenost překonaná těmito způsoby lokomoce slouží jako odhad celkové 

mechanické práce, kterou hráč vykoná v průběhu utkání a je vyjádřena energetickým 

výdejem (EV). EV a relativní intenzita pohybového zatížení, vyjádřená pomocí 

srdeční frekvence jsou v současnosti nejuznávanějšími charakteristikami pohybového 

zatížení. EV je nejčastěji vyjádřený v kilokaloriích na kilogram tělesné hmotnosti nebo 

v tzv. jednotkách METs (Máček a Vávra, 1980). Celkový EV v průběhu utkání 

charakterizuje (tabulka 6). 

Tabulka 6 Komparace hodnot průměrného EV 

Zdroj 
Celkový průměrný EV 

(kcal/utkání) 

Výkonnostní 

úroveň 

Frýbort et al. (2011) 1618 amatérská 

Covell et al. (1965) 471 – 942 neuvedeno 

Seliger (1968) 1180 amatérská 

Reilly (1990) 595 neuvedeno 

Wilmore a Costill (1993) 819 – 1521 neuvedeno 

Shepard (1999) 1190 – 1429 profesionální 
Legenda: EV – energetický výdej. 

 

2.10.1 Aerobní požadavky tělesné výkonnosti ve fotbalu a fyziologický základ 

 

Aerobní výkonnost hráče je metabolicky určena schopností organismu 

produkovat energii oxidativními procesy štěpení cukrů a tuků (aerobní fosforylace) a 

podmiňuje pohybový výkon, který trvá cca 90 s až po několik hodin. Oxidativní 

způsob energetického krytí má rozhodující význam pro rychlé doplňování zásob ATP 
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a CP na maximální výchozí úroveň (Vránová, 2003). Ve 30 s vysoce intenzivní 

činnosti se aerobní metabolismus podílí z 15-46 % na celkové produkci energie (Hill 

& Smith, 1992). Při pohybovém zatížení maximální intenzity po dobu 2, 10 a 30 min. 

je tento podíl cca 70 %, 90 %, resp. 95 % (Baechle & Earle, 2000). 

Vzhledem k 90 min. době trvání utkání je tělesná výkonnost hráče závislá na 

úrovni aerobního metabolismu (Stølen, Chamari, Castagna, & Wisløff, 2005). 

Zapojení aerobního metabolismu je na střední až vyšší úrovni cca 75 % VO2max a 

odpovídá intenzitě pohybového zatížení 5 - 10 % pod anaerobním prahem (SFANP) a 

naznačuje, že až 90 % celkově produkované energie je dodáváno aerobním 

metabolismem (Bangsbo, 1994). Tomu také odpovídají nálezy průměrné SF, která je 

80 - 93 % SFmax  tzn., že se průměrná velikost pohybového zatížení (tabulka 7) se 

přibližuje k hranici SFANP  (Reilly, 1996; Mohr, Krustrup, Nybo, Nielsen, & Bangsbo, 

2004; Stølen, Chamari, Castagna, & Wisløff, 2005). Hodnota průměrné spotřeby 

kyslíku je sledována měřením teploty tělesného jádra v průběhu pohybového zatížení. 

Teplota tělesného jádra slouží jako pomocný ukazatel produkce energie během 

pohybového zatížení. Mimo jiné byl zjištěn lineární vztah mezi rektální teplotou a 

velikostí pohybového zatížení (Saltin & Hermansen, 1966). Nicméně, teplota 

tělesného jádra je v průběhu utkání v rozmezí 39° až 40° C a poukazuje na zapojení 

aerobního metabolismu na úrovni 70 – 75 % VO2max (Smodlaka, 1978; Ekblom, 

1986; Mohr, Krustrup, Nybo, Nielsen, & Bangsbo, 2004). 

 

Tabulka 7 Komparace hodnot průměrné SF a % SFmax v utkání  

Zdroj 
Průměrná SF 

(tepy/min) 
Typ utkání % SFmax 

Frýbort et al. (2011)  158 modelové - 

Reilly (1996) 157 modelové - 

Brewer a Davis (1994) 175 soutěžní 89 - 91 

Strøyer et al. (2004) 175 modelové 87 

Seliger (1968) 165 modelové 80 

Ali a Farrally (1991) 169 soutěžní - 
Legenda: průměrná SF – průměrná srdeční frekvence, % SFmax – procento z maximální srdeční 

frekvence 

 

Aerobní výkonnost (zdatnost) hráčů dlouhodobě trénujících fotbal, je 

indikována maximální spotřebou kyslíku VO2max, které obvykle dosahuje pásma 58-

66 ml.min
-1

.kg
-1

 (tabulka 8). VO2max je ukazatelem maximálních možností organismu 

v oxidativní produkci energie. 
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Tabulka 8 Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) u amatérských a profesionálních  

                  hráčů fotbalu 

 

Zdroj Země 
Počet 

hráčů 

Výkonnostní 

úroveň 

VO2max 

(ml.min
-1

.kg
-1

)  

Fernades da Silva et al. (2011) Brazílie 29 amatéři 63,3 ± 4,9 

Ziogas et al. (2010) Řecko 53 profi 58,8 ± 3,3 

Aziz et al. (2007) Singapur 23 profi 58.2 ± 3,7 

Kemi et al. (2003) Norsko 10 profi 65,6 ± 7,1 

Balikian et al. (2002) Brazílie 25 profi 59,0 ± 5,6 

Casajus (2001) Španělsko 15 profi 66,4 ± 7,6 

Psotta a Bunc (2001) Česko 15 profi 61,0 ± 5,2 

Helgerud et al. (2001) Norsko 19 amatéři 58,1 ± 4,5 

Wisloff et al. (1998) Norsko 29 profi 63,7 ± 5,0 
Legenda: VO2max – maximální spotřeba kyslíku 

 

Bangsbo a Lindquist (1992) a Santos, Valente a Soarenes (2001) vyslovili 

domněnku, že aerobní výkonnost není rozhodujícím indikátorem pohybového výkonu 

hráčů fotbalu. Zjistili, že celková vzdálenost, vykonaná lokomocí ve vysokých až 

maximálních intenzitách v utkání, nekoreluje s aerobní výkonností indikované 

fyziologickými ukazateli – VO2max, aktivitou enzymů aerobního metabolismu, a 

výkonovými ukazateli – rychlostí běhu na úrovni ventilačního prahu, ani na morfo-

funkčních vlastnostech kosterního svalstva – procentech oxidativních vláken a hustotě 

jejich kapilarizace. Aerobní výkonnost hráčů fotbalu tedy nemá příliš silný vztah k 

pohybovému výkonu v utkání a spíše se tak jedná o dlouhodobou adaptaci na objem 

sportovního tréninku. 

2.10.2 Anaerobní požadavky tělesné výkonnosti ve fotbalu a fyziologický základ 

 

Funkční způsobilost hráčů vykonávat krátkodobou vysoce intenzivní 

pohybovou činnost se označuje jako anaerobní výkonnost. Metabolickým základem je 

schopnost organismu produkovat energii pro svalovou činnost neoxidativními procesy 

prostřednictvím štěpením makroergních fosfátů – adenosintrifosfátu (ATP) a 

kreatinfosfátu (CP) – ATP-CP systém a anaerobní glykolýzy, tj. štěpením cukrů bez 

přístupu O2 – anaerobní glykolytický systém. 

Hráči na elitní úrovni provádějí průměru jednou za 30 až 90 s v utkání dvou až 

čtyřsekundové běhy ve vysoké až maximální rychlosti (Bangsbo, Nørregaard, & 

Thorsøe, 1991). Tyto intervaly vysoké až maximální intenzity se na straně jedné 
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střídají s intervaly běhu ve středních rychlostech, trvajících 3 - 6 s a na straně druhé 

s intervaly činnosti nižší intenzity – stoj, chůze, poklus a běh v nižších rychlostech, 

trvajících po dobu do 10 s a tyto intervaly mají zotavovací charakter (Psotta a kol., 

2006). Bangsbo (1994) a Tumilty et al. (1988) zjistili, že časový poměr intervalů 

činnosti vysokých až maximálních intenzit a intervalů činnosti nižších intenzit se 

pohybuje mezi 1 : 7 až 1 : 14.  Elitní hráči v průběhu utkání vykonají 150-250 

krátkodobých intervalů vysoké až maximální intenzity což ukazuje na vysokou míru 

zapojení anaerobního energetického metabolismu (Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2003). 

Vyšší míra zapojení anaerobního energetického metabolismu zvyšuje schopnost 

produkovat rychle a průběžně energii pro vysoce intenzivní činnost, která se projevuje 

sérií adaptací, např. zvýšeným počtem svalových membrán transportující bílkoviny, 

podílející se na regulaci pH pomocí Na
+
/H

+ 
transportního kanálu a monosacharidových 

transportérů (MCT1 a MCT4) (Iala et al., 2008) a zvýšenou nárazníkovou kapacitou 

(Edge, Bishop, & Goodman, 2006). Tyto změny snižují inhibiční účinky H
+ 

 na 

svalové buňky a zvyšují expresi Na
+
/K

+
 pumpy, která omezuje kontrakce z důvodu 

ztráty K
+
 z pracujících svalů a chrání vzrušivost svalové buňky. Tímto mechanismem 

lze vysvětlit zlepšený pohybový výkon při opakovaných sprintech (Iala et al., 2008).  

Z tohoto důvodu je důležité, aby hráči záměrně rozvíjeli způsobilost k opakovanému 

vysoce intenzivnímu zatížení prostřednictví maximálního nebo submaximálního úsilí 

(Iala, Rampini, & Bangsbo, 2009). 

V utkání nedochází k dostatečnému zotavení svalů po opakovaných 

krátkodobých činnostech maximální intenzity, protože hladina makroergních fosfátů – 

ATP a CP při svalové činnosti, která modeluje intermitentní pohybovou aktivitu ve 

fotbalu, osciluje v pásmu 60–90 % klidových hodnot (Bangsbo, 1994). Krustrup et al. 

(2005b) uvádí hladinu CP 30 % klidové úrovně, zejména pokud jsou intervaly činnosti 

nižší intenzity velmi krátké. Toto nedostatečné metabolické zotavení svalů svědčí o 

významném zapojení anaerobního glykolytického metabolismu. Tento fakt dokládají 

nálezy koncentrace krevního La, který se pohybuje v pásmu 4-12 mmol.l
-1

 (Ekblom, 

1986). Vysoká koncentrace krevního La a střední koncentrace svalového LA 

poukazuje na vysokou míru zapojení anaerobní glykolýzy při energetickém 

zabezpečení u nepravidelně se opakující vysoce intenzivní činnosti (Nevill et al., 

1989; Gaitanos, Williams, Boobis, & Brooks, 1993). Významným a prioritním 

faktorem tělesné výkonnosti se tak stává anaerobní kapacita, jakožto funkční 
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předpoklad pro opakované vykonávání krátkodobé činnosti vysoké a maximální 

intenzity (Ekblom, 1986; Psotta a kol., 2006). 

Bangsbo (1994) a Balsom (1995) funkčně motorickou schopnost opakovaně 

vykonávat krátkodobou vysoce intenzivní činnost operacionalizují konstruktem 

intermitentní pohybový výkon. Psotta a kol. (2006) k tomuto konstruktu dodávají, že 

pro pohybový výkon hráče v utkání je více specifická funkční schopnost opakovaně 

vykonávat krátkodobé 1-10 s intervaly činnosti maximální intenzity, tj. kapacita pro 

střídavý (intermitentní) krátkodobý výkon. Jde tedy o způsobilost hráče udržet vysoký 

nebo maximální pohybový výkon ve střídavém modelu pohybového zatížení. 

Funkčně motorická schopnost hráče udržet vysoký nebo maximální pohybový 

výkon ve střídavém modelu pohybového zatížení charakterizuje kapacita pro 

intermitentní krátkodobý výkon.  Podle Astranda a Rodahla (1986) pohybové zatížení 

ve fotbalu tak představuje samostatnou skupinu pohybových aktivit, které se odlišují 

od: 

1. vytrvalostních pohybových aktivit, vyznačujích se kontinuálním 

déletrvajícím pohybovým zatížením konstantní intenzity či nepatrným 

střídáním intenzit, které se spojují s dominantním využíváním aerobního 

metabolismu. 

2. rychlostně vytrvalostních pohybových aktivit, vyznačujících se 

samostatným krátkodobým pohybovým výkonem, který podmiňuje zapojení 

anaerobního glykolytického systému s doplňkovým podílem aerobního 

metabolismu na produkci energie 

3. rychlostně silových pohybových aktivit, vyznačujících se velmi krátkým a 

diskrétním pohybovým výkonem, jež potlačuje charakteristickou krátkodobou 

vysoce intenzivní pohybovou činnost, vykonávanou opakovaně v podmínkách 

různého stupně neúplného zotavení po akutním zatížení. 

 

2.10.3 Charakteristika intermitentního krátkodobého pohybového výkonu a 
fyziologický základ 

 

Rozlišujeme dvě komponenty intermitentního krátkodobého výkonu: 

1. Pohybový výkon v modelu opakovaných střednědobých, tj. 30–60s intervalů 

činnosti (Hargreavese et al., 1998; Parolina et al., 1999). 
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2. Pohybový výkon v modelu opakovaných krátkodobých pracovních intervalů ( 

10 s) v intenzitách odpovídajících úrovni 200–400 % VO2max, které se střídají 

s intervaly odpočinku nebo činnosti nižší intenzity. Tato komponenta 

pohybové výkonnosti reprezentuje schopnost opakovaně vykonávat 

krátkodobou činnost vysoké až maximální intenzity (Balsom, 1995; Psotta a 

kol., 2006). 

 

Studie od Gaitanose, Williamse, Boobise a Brookse (1993) a Bogdanise, 

Nevilla, Boobise a Lakomy (1996) prokázaly, že v průběhu intermitentní činnosti v 

modelu krátkých intervalů maximální intenzity, přerušovaných krátkými intervaly 

odpočinku (IZ/IO 6s/30s) dochází k výrazně vyššímu snížení produkce energie 

pocházející z anaerobní glykolýzy ve srovnání s poklesem produkce energie odvozené 

ze štěpení makroergních fosfátů (ATP-CP). Tím se paradoxně s poklesem 

mechanického výkonu zvyšuje relativní podíl CP na produkci celkové energie. 

Podobný časový průběh energetického metabolismu se pozoruje v intermitentní 

činnosti modelu se střednědobými anaerobními intervaly subjektivně maximální 

intenzity (model IZ/IO 30 s/4min). Vysvětlením je částečná resyntéza CP v intervalech 

odpočinku a setrvalá inhibice anaerobních glykolytických procesů. Balsom (1995) 

v této souvislosti zdůrazňuje, že významným metabolickým faktorem pohybové 

činnosti v modelu intermitentního vysoce intenzivního zatížení je disponibilita, využití 

a resyntéza CP. 

Podstatou udržení vysokého nebo maximálního pohybového výkonu ve 

střídavém modelu pohybového zatížení je intermitentní vysoce intenzivní trénink, jež 

obsahuje dostatečné množství podnětů pro rozvoj nebo udržení kapacity pro střídavý 

výkon hráčů. Tento efekt intermitentního tréninku je zprostředkován přes jeho 

pozitivní účinky na zotavovací schopnost po akutním pohybovém zatížení, na 

anaerobní kapacitu, nebo také na samotnou nárazníkovou kapacitu. Schopnost 

zotavení po akutním vysoce intenzivním zatížení, přesněji její časná (rychlá) fáze, je 

zásadním znakem způsobilosti jedince opakovaně vykonávat krátkodobou vysoce 

intenzivní činnost anaerobního typu v průběhu utkání. Tento trénink může také 

pozitivně působit na udržení nebo rozvoj aerobní kapacity. Obecně totiž platí, že 

účinnost anaerobních intervalových cvičení na aerobní výkonnost může být 

srovnatelná s efekty intenzivních vytrvalostních cvičení (Wilmore & Costill, 1999; 

Rodas et al., 2000). 
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Kritická analýza dosavadních poznatků o pohybových a fyziologických 

modelech herního výkonu v utkání a také funkčních adaptacích hráčů vede k chápání 

fotbalu jako intermitentní pohybové aktivity, která se z hlediska fyziologických 

nároků liší jak od aerobních vytrvalostních, tak anaerobních rychlostně vytrvalostních 

a rychlostně silových sportovních aktivit. 

V průběhu utkání tak dochází ke střídavému využívání převážně aerobní 

metabolické kapacity - v intervalech střední a nižší intenzity, a anaerobní kapacity – 

v krátkodobých intervalech vysoké až maximální intenzity (Buzek a kol., 2007). 

 

2.10.4 Hrazení energetického výdeje v průběhu pohybové činnosti a úloha 

energetických systémů 

 

Pohybová činnost, provázená zvýšením aktivity metabolismu, evokuje pro 

zajištění všech metabolických potřeb cestou nervových a humorálních regulací, změny 

zejména v nervosvalovém a kardiorespiračním systému, s primární odezvou v systému 

svalovém (Vránová, 2003). Metabolismus poskytuje energii pro pohybovou činnost 

prostřednictvím aerobních a anaerobních procesů. Pro realizaci svalové činnosti je 

nutné čerpat energii z makroergních substrátů – glycidů, lipidů a v mimořádných 

situacích taktéž z proteinů (Reilly, 2007). 

Při tělesném klidu nebo při velmi nízké činnosti je energie čerpána ze všech 

makroergních substrátů (Vránová, 2003). V modelu vysoce intenzivní pohybové 

činnosti dochází ke specifickému uplatňování zón (systémů, pozn. autora) 

metabolického energetického krytí. Během prvních 1-2 s pohybové činnosti, jsou 

dominantním zdrojem makroergní fosfáty ATP a CP. Při této krátkodobé činnosti, bez 

dostatečné účasti O2 a zároveň bez vzestupu hladiny krevního LA, hovoříme o tzv. 

alaktátovém neoxidativním anaerobním způsobu hrazení energie (Vránová, 2003). 

Celý ATP-CP systém však disponuje jen malou dodávkou energie cca 5,7 – 6,9 kcal 

(Spriet, 1995) a navíc, celkové množství ATP ve svalech je velmi nízké a při vysoce 

intenzivní činnosti může být ATP spotřebován během dvou sekund. Proto dochází 

hned zpočátku k jeho resyntéze z CP, který slouží jako zásoba okamžitě dostupné 

energie (Houston, 1995). 

Aby nedošlo k úplnému vyčerpání CP, začne rychlost jeho degradace už po 1,3 

s  klesat a v 5 s se snižuje na 20 % původní klidové hodnoty (Maughan, Gleeson, & 

Greenhaff, 1997). Výrazné snížení koncentrace CP v dalších sekundách v průběhu 
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maximálního pohybového zatížení se odrazí ve výrazném poklesu finálního zdroje 

energie ATP. Výsledkem je významné snížení intenzity pohybového zatížení resp. 

pohybového výkonu (Wilmore & Costill, 1999). 

V dalším průběhu pohybové činnosti čerpají pracující svaly energii 

prostřednictvím anaerobní glykolýzy, při které vznikají z jedné molekuly glykogenu, 

resp. glukózy, 3, resp. 2 molekuly ATP. Hovoříme o laktátovém neoxitadivním 

(anaerobním) systému, charakterizovaným vzestupem koncentrace krevního LA a solí 

kyseliny mléčné jako důsledku neoxidativního odbourávání svalového glykogenu 

event. glukózy. 

Z důvodu poklesu intracelulárního pH je efekt anaerobního rozkladu molekuly 

glykogenu, resp. glukózy ještě dále redukovaný - 3, resp. 2 molekuly ATP na 1 až 1,2 

molekuly ATP. Anaerobní glykolytický systém tak vytváří 10 – 12 kcal využitelné 

energie pro svaly (Spriet, 1995). Ovšem, ve srovnání s aerobní fosforylací je však i 

tento energetický systém velmi málo efektivní a pracující svaly mohou čerpat energii 

z anaerobní glykolýzy jen po velmi krátkou dobu. Vrchol anaerobní glykolýzy je 

dosažen už po 5s intenzivní pohybové činnosti a jako převažující zdroj energie je 

udržován po několik dalších sekund, potom začíná ztrácet své dominantní postavení 

(Maughan, Gleeson, & Greenhaff, 1997). 

Baechle a Earle (2000) uvádějí, že při trvání vysoce intenzivní pohybové 

činnosti nad 40 s se podíl anaerobní glykolýzy snižuje, se současným zvyšováním 

podílu aerobního metabolismu. To znamená, že hlavním zdrojem energetického krytí 

pro svalovou činnost je aerobní (oxidativní) systém s převažující dostatečnou 

dodávkou O2. Při výlučně oxidativním energetickém krytí potřeby energie nedochází 

ke zvýšení hladiny krevního LA a svalového LA. Kapacita oxidativního systému je 

teoreticky neomezená. 

 

2.11 Únava, multifaktorový činitel ovlivňující kognitivní procesy a 
pohybový výkon 

 

Pohybové zatížení vede ke vzniku únavy, která je přirozeným obranným 

mechanismem proti poškození organismu. Únava je jev, se kterým se každý prakticky 

denně setkává, ale jehož příčiny nejsou dodnes plně objasněny (Máček, 2011). Únava 
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se posuzuje podle změn celkové reakce organismu a podle rychlosti zotavných 

procesů, směřujících k obnově rovnovážného stavu (Dovalil & Choutka, 2009). 

Uvažuje se, že prvotní příčinou únavy je svalová činnost. Tento jev lze 

definovat jako pokles výkonnosti a neschopnost pokračovat v další práci. Po ukončení 

zátěže, během zotavení však příznaky únavy mizí. U člověka jsou dvě hlavní příčiny 

únavy. Jde buď o únavu vznikající během svalové činnosti, nebo jde o únavu čistě 

mentální, eventuálně může únava vznikat při kombinaci obou (Máček, 2011). 

Při pohybovém zatížení dochází ke zvýšeným nárokům na metabolické krytí 

svalové činnosti a v jeho důsledku pak k poruchám (selhávání) metabolických funkcí a 

nervosvalového systému, ovlivňujících kognitivní funkce a pohybové provedení 

činnosti. Dochází k narušování homeostázy způsobené snížením regulační efektivity 

organismu (Meeusen et al., 2006). 

Při metabolických procesech během pohybového zatížení dochází k 

metabolické acidóze (zvýšené produkci kyselých látek anaerobního energetického 

metabolismu, tzn. krevního La, kyseliny betahydroxymáselné, ketonů a atd.) a 

nedostatečnému zásobování svalů energií, potřebnou pro jejich činnost (snížená 

syntéza ATP v mitochondriích). Tyto děje vyvolávají změny fyzikálně chemické 

povahy např. pokles pH, zvyšování osmotického tlaku, viskozity, zvyšování teploty, 

stoupání pCO2, pokles pO2, dehydrataci a hypomineralizaci (Havlíčková, 2003). Pro 

oddálení těchto metabolických poruch se doporučuje průběžně doplňovat látky 

podílející se na alkalické rezervě krve pitným režimem, čímž se aktivně předejde 

poklesu pH, který může vést k porušení homeostázy. Udržení míry hydratace patří k 

základním principům stálosti vnitřního prostředí (Vránová, 2003). 

Z hlediska metabolických místních svalových změn rozeznáváme únavu 

anaerobní rychle nastupující, která je vyvolána submaximálním až maximálním 

pohybovým zatížením a aerobní pomalu nastupující, která je vyvolána mírnou až 

střední velikostí pohybového zatížení (Havlíčková, 2003). 

 

 

2.11.1 Metabolické a nervosvalové změny po pohybovém zatížení 

 

Produkce energie pro svalovou činnost za aerobních podmínek je provázena 

dostatečnou dodávkou O2 a zároveň je limitována poklesem zásobního cukru-
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glykogenu. Vyvíjí se pomalu vznikající únava. Oxidační tvorba ATP je především 

zajištěna štěpením tuků a menší měrou štěpením cukrů.  V případě větších požadavků 

na dodávku O2, než je oběhový systém schopen zajistit, přechází pracující svalová tkáň 

na anaerobní způsob získávání energie, tj. na anaerobní glykolýzu.  Oxidační tvorba 

ATP je především zajištěna štěpením glykogenu. Vyvíjí se rychle vznikající únava, 

která je způsobena zvýšenou produkcí krevního LA, jež způsobuje pokles pH společně 

s inhibicí glykolytického enzymu fosfofruktokinázy (PFK), který je zodpovědný za 

sníženou resyntézu ATP a CP. Metabolická acidóza vyvolává nadbytek H
+
 čímž 

nastávají zhoršené podmínky pro vznik svalových akčních potenciálů. H
+
 dále 

vytěsňují Ca
++

 z vazby na myozin, což je příčinnou snížení počtu příčných 

aktomyozinových můstků (Havlíčková, 2003). 

Abt (2000) nezaznamenal pozitivní vliv nutriční karbohydrátové diety na 

pohybový výkon po intermitentním typu pohybového zatížení. Abtova studie dále 

nepotvrdila, že vyčerpání svalového glykogenu snižuje pohybový výkon, ale připouští, 

že další faktory únavy jako je dehydratace nebo nahromadění krevního LA mohou být 

závažným důvodem snížení pohybového výkonu. Podobně Newsholme, Acworth a 

Blomstrand (1987) uvádí, že periferní únava (vyčerpání energetických rezerv, 

dehydratace a zvýšená koncentrace krevního LA) může podnítit zhoršení 

nervosvalového přenosu na buněčné bázi a akumulaci metabolitů. 

Dehydratace vede k poklesu cirkulujícího objemu krve, zejména v aktivních 

svalech, čímž vzniká zhoršení svalového výkonu, který má vliv na kvalitu pohybových 

dovedností. Při snížení tělesné hmotnosti o 2 % vlivem pocení, se zhoršuje pohybový 

výkon. Zkoumání vlivu dehydratace na výkon kognitivních funkcí během aerobního 

pohybového zatížení neprokázalo významné rozdíly mezi testovanými, kteří 

dodržovali pravidelný přísun tekutin a testovanými bez přísunu tekutin (McGregor, 

1999). 

Krustrup et al. (2005b) zmiňují, že pokles výkonosti v průběhu utkání se 

vztahuje ke koncentraci svalového LA. Avšak toto tvrzení nebylo potvrzeno, protože 

oscilace hladiny svalového LA byli průměrné. Navíc další studie od Bangsba, 

Grahama, Kiense, & Saltina (1992) a Mohra, Krustrupa, Nyba, Nielsena a Bangsba 

(2004) se shodují, že kumulace svalového LA nezpůsobuje únavu resp. pokles 

pohybového výkonu po vysoce intenzivním zatížení. 

Další příčinou, která může způsobovat pokles pohybového výkonu po vysoce 

intenzivním zatížení je pokles pH ve svalu (Sahlin, Tonkonogi, & Söderlund, 1998). 



72 

 

Nicméně pH ve svalu se snižuje jen nevýznamně a to na hodnotu (> 6.8) a nebyla 

pozorována žádná souvislost mezi poklesem pH a poklesem pohybového výkonu 

v průběhu utkání (Krustrup et al., 2005b). Je tedy nepravděpodobné, že by hodnoty 

svalového LA a snižující se pH ve svalu způsobovaly únavu v průběhu utkání. 

Sejersted a Sjøgaard (2000) se proto snažili nalézt jinou příčinu, která 

způsobuje pokles pohybového výkonu po vysoce intenzivní činnosti. Dospěli k závěru, 

že rozvoj únavy je způsoben poruchou svalového membránového potenciálu, resp. 

poruchou Na
+
/K

+
 pumpy a následného hromaděním draslíku v intersticiu svalů. Tato 

hypotéza byla podpořena nalezenými hodnotami draslíku (> 11 mmol/l) v intersticiu 

po maximálním pohybovém zatížení (Nielsen et al., 2004). Zvýšená koncentrace 

draslíku je spojena se sníženou produkci svalové síly (Cairns & Dulhunty, 1995). 

Fyziologické hodnoty draslíku v séru jsou 3,8 - 5,4 mmol/l. Krustrup et al. (2003) 

nalezli v průběhu utkání hodnoty draslíku 5,5 mmol/l což naznačuje, že draslík není 

jediný faktor, který způsobuje únavu. 

Podle novějších výzkumů se však zdá, že nástup únavy není při většině 

běžných zátěží vázán na nervové řízení a vznik svalové acidózy není vyvolán produkcí 

La. Proto se v současnosti dává přednost spíše hypotézám o vzniku únavy na základě 

vyčerpání energetických zdrojů. 

Saltin (1973) pozoroval vyčerpávání glykogenových zásob svalu v poločase 

utkání na hodnotu (~200 mmol/kg). Dále bylo prokázáno, že někteří hráči na začátku 

utkání měli hodnoty svalového glykogenu (~400 mmol/kg) a na konci utkání neklesly 

hodnoty pod (~50 mmol/kg). Jiní autoři, jako Smaros (1980) a Krustrup et al. (2005b), 

dospěli k hodnotám svalového glykogenu na konci utkání (~200 mmol/kg). Znamená 

to tedy, že glykogenové zásoby ve svalu nejsou vždy vyčerpány během utkání. 

Nicméně, histologické odběry svalové tkáně odhalily, že téměř u poloviny 

rychlostních a pomalých svalových vláken byl přesto vyčerpán svalový glykogen. Je 

tedy možné, že vyčerpání svalového glykogenu v některých svalových vláknech 

nedovoluje i přes maximální úsilí např. sprintu udržet mechanický pohybový výkon 

(Mohr, Krustrup, & Bangsbo, 2005). 

V průběhu utkání a zejména ve druhé polovině utkání se zvyšuj, koncentrace 

volných mastných kyselin (VMK) v krvi. Zvyšuje se tak krevní průtok v tukové tkáni, 

což podporuje uvolňování VMK a glycerolu. Stimulace lipolýzy a uvolňování VMK 

do krve je spojeno se sníženou koncentrací inzulínu a progresivním nárůstem hladiny 

katecholaminů. Tento efekt je zesílen snižující se hladinou krevního LA ke konci 
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utkání, což vede k menšímu potlačení mobilizace VMK z tukové tkáně (Bangsbo, 

1994; Krustrup et al., 2005b). Změny v koncentraci VMK mohou způsobit vyšší 

vstřebávání a oxidaci VMK, zvláště během zotavných intervalů (Turcotte, Kiens, & 

Richter, 1991). 

Jako příčina centrální únavy (snížená funkce CNS) je uváděna akumulace 

amoniaku v mozku a změny v koncentraci nervového přenosu, zejména změny v 

mozkové koncentraci serotoninu na 5-HT (Newsholme, Acworth, & Blomstrand, 

1987). Tato hodnota navozuje pocity nevůle, spánku a ospalosti, potlačuje nervovou 

vzrušivost, ovlivňuje vegetativní a endokrinní funkce, ovlivňuje náladu a způsobuje 

deprese. Výsledky studie od Meeusena (2006) ukázaly, že pokud je zapojeno více 

nervových přenašečů, roste vliv 5-HT na vznik mentální únavy během aerobního typu 

pohybového zatížení. 

Tělesná únava ve fotbalu je spojena s postupující dobou trvání utkání a 

negativně postihuje především způsobilost hráče produkovat krátkodobou vysoce 

intenzivní pohybovou činnost anaerobního typu, než schopnost realizovat činnost 

aerobního typu. Hráči jsou schopni ke konci utkání vykonávat spíše činnost v nižších 

intenzitách, anebo vyvinout velmi krátké svalové úsilí (výskok, krátký sprint). 

Výrazně však klesá schopnost realizovat opakovaně vysoce intenzivní pohybovou 

činnost s krátkými intervaly odpočinku, což je potvrzeno významně nižší koncentrací 

krevního LA v druhé části utkání (Bangsbo, Nørregaard, & Thorsøe, 1991). 

Krustrup et al. (2005b) sledovali pohybový výkon v opakovaných 

sprintérských úsecích po vysoce intenzivním pohybovém zatížení v prvním poločase a 

na konci utkání. Ukázalo se, že v průběhu prvního poločasu se pohybový výkon v 

opakovaných sprintech podstatně snížil, ale na konci prvního poločasu se již pohybový 

výkon zlepšil. Tento výsledek naznačuje na významnou aktivitu dočasné únavy na 

pohybový výkon po vysoce intenzivním pohybovém zatížení. 

 

2.12 Zotavení po akutním pohybovém zatížení 

 

Schopnost zotavení po akutním vysoce intenzivním pohybovém zatížení, 

přesněji jeho časná (rychlá) fáze, je podstatným aspektem způsobilosti jedince 

opakovaně vykonávat krátkodobou vysoce intenzivní činnost anaerobního typu v 

průběhu utkání. Rychlejší zotavení je předpokladem pro vyšší frekvenci realizace 
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intervalů vysoce intenzivní činnosti a tedy vyšší participaci jedince na herním výkonu 

(Wilmore & Costill, 1999; Rodas et al., 2000). 

Odlišný intenzitní profil pohybové aktivity v utkání má vliv u hráčů na nižší 

výkonnostní úrovni v tendenci setrvávat ve fázi zotavení více v chůzi a stoji. Hráči na 

nižší výkonnostní úrovni se tak zotavují častěji chůzí, zatímco hráči na vyšší 

výkonnostní úrovni v souvislosti s vyššími požadavky na pohybovou aktivitu v utkání 

se zotavují více v průběhu lokomočních činností, vykonávaných v nižších rychlostech 

(Verheijen, 1998). 

Föhrenbach et al. (1986) nalezli po sérii opakovaných běžeckých sprintů u 

elitních hráčů fotbalu nižší koncentraci krevního La ve srovnání s hráči nižší 

výkonnostní úrovně. Obě skupiny se přitom významně nelišily aerobní kapacitou. 

Výsledky naznačují, že významnou roli zde pravděpodobně hraje specifická adaptace 

na intermitentní typ pohybové aktivity. 

Ostojic et al. (2009) sledovali křivku SF z hodnot SFmax ve fázi zotavení mezi 

10 s – 60 s po ukončení vysoce intenzivního pohybového zatížení u hráčů trénujících 

v intermitentních (fotbal, lední hokej a házená) a vytrvalostních sportech (běh na 

lyžích, cyklistika). Výsledky prokázaly, že po dosažení SFmax a v následné fázi 

zotavení se hráči v intermitentních sportech rychleji zotavují až do 20 s. Nálezy 

průměrné SF ve 20 s byly 94.5 ± 2.9 % SFmax, tzn., že neklesla pod SFANP.  

K podobným výsledkům dospěl Bunc (1990) jenž srovnával rychlost zotavení 

po anaerobním pohybovém zatížení u hráčů ledního hokeje a jedinců trénujících ve 

vytrvalostních sportech – běžců na dlouhé tratě a maratónců (3000 m a více). Jedinci 

ve vytrvalostních sportech dosahovali výrazně vyšší aerobní výkonnosti než hráči 

hokeje. Přesto se hráči hokeje byli schopni rychleji zotavovat, jak ukazovaly kratší 

poločasy poklesu vybraných kardiorespiračních parametrů při shodném relativním 

pohybovém zatížení. Tyto a výše uvedené nálezy dokumentují, že schopnost zotavení 

po akutním zatížení není příliš závislá na úrovni aerobní výkonnosti jedince. 

Schopnost zotavení po akutní krátkodobé vysoce intenzivní činnosti je 

spojována jak s aktuální (krátkodobou, dočasnou) tělesnou únavou, tak také s tzv. 

kumulativní únavou, která se projevuje redukcí celkové lokomoční činnosti 

prostřednictvím kumulace krevního La po opakované vysoce intenzivní činnosti, což 

se projevuje nižší překonanou vzdáleností ve druhé polovině utkání ve srovnání s 

první polovinou (Bangsbo, Nørregaard, & Thorsøe, 1991; Verheijen, 1998). 
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Úroveň schopnosti opakovaně vykonávat krátkodobou činnost vysoké až 

maximální intenzity rozhoduje v utkání o míře aktuální a kumulativní únavy. 

Schopnost zotavení po akutním zatížení ovlivňuje na straně jedné s jakou frekvencí 

opakování a po jakou dobu je hráč schopen provádět krátkodobé intervaly vysoce 

intenzivní činnosti, např. opakované sprintové souboje nebo běžeckou lokomoční 

činnost ve vysokých rychlostech bez významného poklesu pohybového výkonu a na 

straně druhé spolurozhoduje o rychlosti provedení a volbě pohybové odpovědi. Lze se 

domnívat, že aerobní typ pohybového zatížení je spojen především s kumulativní 

únavou a intermitentní a anaerobní typ pohybového zatížení je spojen s dočasnou i 

kumulativní únavou.  Stupeň aktuální únavy jako odezva organismu na pohybové 

zatížení může působit jako silný deformační faktor na herní výkon hráče fotbalu v 

náhodně proměnlivých situačních podmínkách, který může negativně působit na 

rychlost provedení a volbu pohybové odpovědi. 

Cílem našeho výzkumu je analýza vztahů mezi velikostí pohybového zatížení 

reprezentovaného modelem pohybové inaktivity, modelem pohybového zatížení 

s dominantním zapojením aerobního metabolismu, modelem pohybového zatížení 

intermitentního charakteru a modelem pohybového zatížení s dominantním zapojením 

anaerobního metabolismu a VMO a správností pohybové odpovědi u juniorských 

hráčů fotbalu. V této souvislosti se snažíme specifikovat úlohu percepčních a 

kognitivních dovedností reprezentovaných VMO a volbou pohybové odpovědi 

v závislosti na velikosti předchozího pohybového zatížení. 
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3 VĚDECKÁ OTÁZKA, CÍLE, HYPOTÉZY A ÚKOLY 

 

3.1 Vědecká otázka 

 

Jakým způsobem ovlivňuje pohybové zatížení vizuálně motorickou odpověď a 

správnost pohybové odpovědi? 

 

3.2 Cíl výzkumu 

 

Zjištění vztahu mezi velikostí pohybového zatížení a vizuálně motorickou 

odpovědí a správností pohybové odpovědi u juniorských hráčů fotbalu. 

 

Dílčí cíl: 

Sestavení diagnostického nástroje zkoumající současně vizuálně motorickou 

odpověď a správnost pohybové odpovědi. 

 

3.3 Hypotézy výzkumu 

 

H1: Předpokládáme, že po administraci modelu pohybového zatížení 

s dominantním zapojením aerobního metabolismu se u probandů signifikantně zrychlí 

vizuálně motorická odpověď ve srovnání s modelem pohybové inaktivity. 

 

H2: Předpokládáme, že po administraci modelu pohybového zatížení 

s dominantním zapojením aerobního metabolismu, modelu pohybového zatížení 

intermitentního charakteru a modelu pohybového zatížení s dominantním zapojením 

anaerobního metabolismu se u probandů signifikantně nezlepší správnost pohybové 

odpovědi ve srovnání s modelem pohybové inaktivity. 

 

Uvedené hypotézy jsou podloženy výsledky výzkumných studií z dané oblasti. 
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McMorris a Graydon (1996a, 1996b), McMorrison a Beazeley (1997), Astrid 

et al. (2000), Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado a Gallagher (2009) a Casanova, 

Garganta, Silva, Alves, Oliveira a Williams (2013). 

 

3.4 Úkoly výzkumu 

 

Na počátku projektu byly vymezeny následující úkoly: 

1. Kompilace literární rešerše zkoumané problematiky a vymezení výzkumného 

problému. 

2. Stanovení hypotéz disertační práce (na základě empirických předpokladů 

literární rešerše). 

3. Metodická příprava šetření (včetně metodologického východiska), definice 

proměnných a následná konstrukce designu výzkumu. 

4. Realizace pilotní studie, jejímž záměrem je ověřit stanovené postupy i 

proceduru výzkumu a navrhnout vhodný způsob zpracování výzkumných dat. 

5. Tvorba výzkumného souboru. 

6. Sestavení a realizace testové procedury, hodnotící správnost pohybové 

odpovědi na základě expertního posouzení. 

7. Realizace pohybové intervence u výzkumného souboru. 

8. Sběr dat. 

9. Zpracování výzkumných dat s využitím statistických metod. 

10. Deskripce a interpretace výsledků výzkumu. 

11. Diskuse ke zjištěným výsledkům – verifikace hypotéz. 

12. Formulace závěrů. 
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4 METODIKA VÝZKUMU 

 

4.1 Metodologická východiska výzkumu 

 

Thomas, Nelson a Silverman (2005) dělí typy designů do tří kategorií: 

předexperimentální designy (Preexperimental Designs), pravé experimentální designy 

(True Experimental Designs) a kvaziexperimentální designy (Quasi-Experimental 

Designs). Do kategorie předexperimentálních designů zařazují jednorázovou studii 

(One-Shot study), jednoskupinový pretestový-posttestový design (One-group Pretest-

posttest Design) a porovnání statických skupin (Static Group Comparison). 

Většina výzkumných studií začíná určením závislých a nezávislých 

proměnných a další kroky mají vymezit existenci a charakter jejich vztahu (Hendl, 

2009). Blahuš (1996) ještě dělí vstupní (nezávislé) proměnné na přímo kontrolované, 

tj. hlavní experimentální faktor, a dále na ty, které jsou pouze pasivně sledované, tzv. 

kovariační proměnné. Podle tohoto autora můžeme proměnné, jež mohou mít vliv na 

experimentální efekty (výstupní, závislé neboli efektové proměnné – Y), zařadit do 

relevantních proměnných. Potom existuje nekonečně mnoho nesledovaných 

neznámých proměnných, z nichž několik může být relevantních. 

Trochim (2001) a Thomas, Nelson a Silverman (2005) upozorňují na tzv. 

rušivé neboli nežádoucí, matoucí proměnné (disturbing, confounding). Nežádoucí 

vnější proměnné, jež nejčastěji ohrožují vnitřní (interní) validitu a změnit spolehlivost 

kauzálních závěrů může být nespočetně např. zrání a přirozený vývoj (maturace), 

neekvivalentnost skupin (skupiny nejsou ekvivalentní), chyba měrného nástroje 

(spolehlivost při postupu měření), mortalita (systematický či nesystematický úbytek 

osob), efekt měření (adaptace na testování), historie (vliv může mít faktor času), 

reaktivita pokusných osob (očekávání ze strany pokusných osob, co se asi má stát v 

důsledku pokusu), očekávání ze strany experimentátora (většinou „nechtěné“ 

ovlivnění výsledků ze strany experimentátora) a regrese k průměru (Ferjenčík, 2000; 

Trochim, 2001; Thomas, Nelson, & Silverman, 2005). Rose a Barker (1994) definují 

vše, co jakkoliv chybně ovlivňuje závěry a zkresluje porovnání skupin, systematickou 

chybou. 
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4.2 Pilotní studie 

 

V pilotní studii jsme se zaměřili na ověření proveditelnosti studie na 

omezeném výzkumném souboru (n = 4). Součástí pilotního šetření bylo osvojení 

pracovních úkolů u tří asistentů výzkumu. Všichni asistenti výzkumu jsou zároveň 

odbornými asistenty na FTVS. Pilotní studie se uskutečnila v listopadu 2012 a 

zahrnovala verifikaci oblastí, týkajících se administrace čtyř modelů pohybového 

zatížení a diagnostického nástroje hodnotícího VMO a správnost pohybové odpovědi, 

techniky videozáznamu výběru pohybové odpovědi a VMO, hodnocení VMO a 

výběru pohybové odpovědi a statistické zpracování dat. 

 

1. Administrace čtyř modelů pohybového zatížení na běhacím koberci. 

Administrace modelů pohybového zatížení byla zajištěna prvním asistentem 

výzkumu. Obsah jeho pracovního úkolu spočíval v kontrole SF respondentů 

pomocí kardiotachometru a manipulaci s rychlostí běhacího koberce (zrychlování, 

zpomalování nebo udržení kontinuální rychlosti pásu běhacího koberce). Tímto 

byla zajištěna celková doba a četnost výskytu pracovních a zotavných intervalů ve 

stanovených intenzitních pásmech, které charakterizují jednotlivé modely 

pohybového zatížení. V této části jsme se setkali u respondentů s problémem 

individuálních zvláštností, majících charakter časových odlišností při dosažení 

mezních hodnot SF v jednotlivých modelech pohybového zatížení. Proto bylo 

nutné ve vlastním výzkumu přistoupit k úpravám v rychlosti běhacího koberce a 

modelech pracovních a zotavných intervalů. 

 

2. Diagnostický nástroj hodnotící VMO a správnost pohybové odpovědi. 

V této části jsme ověřovali: 

a) u respondentů, míru osvojení kódování ve výběru pohybové odpovědi, 

b) u druhého asistenta výzkumu osvojení spouštění a ukončení prezentace 

jednotlivých videoukázek útočných HSi 1, 2, 3 a 4. skupiny, vždy v závislosti 

na předchozím modelu pohybového zatížení.  

V této části jsme nedospěli k žádným úpravám, které by přispěly ke zkvalitnění 

této oblasti při realizaci vlastního výzkumu. 
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3. Technika videozáznamu výběru alternativy pohybové odpovědi a VMO. 

Výběr pohybové odpovědi a VMO po předchozím pohybovém zatížení u 

jednotlivých respondentů byl zaznamenávána videokamerou SONY HDR PJ220E 

třetím asistentem výzkumu. Videokamera byla umístěna za zády od testované osoby 

ve vzdálenosti 5 m a v úhlu 45° od střední osy respondenta. Tímto bylo zajištěno 

zaznamenání okamžiku zastavení videoukázky útočné HSi a momentu doteku dolní 

končetiny a míče, jak je patrno na obrázku 5. 

 

4. Hodnocení VMO a výběru pohybové odpovědi 

Videozáznam byl z paměťové karty importován do softwarového programu 

Dartfish, který umožnil výzkumníkovi měřit rychlost VMO s přesností na 0,04 s. 

Videozáznam tak bylo možné zastavovat popř. vracet zpět, aby byla zajištěna 

relevantnost získaných údajů. Současně s VMO byla hodnocena správnost pohybové 

odpovědi podle expertního posouzení. 

 

5. Statistické zpracování dat. 

 

Pilotní studie nám umožnila vhodně uspořádat jednotlivé postupy a kompetence 

asistentů výzkumu, které na sebe logicky navazují. Neshledali jsme žádné závažné 

komplikace, které by negativně ovlivňovaly samotný vlastní výzkum. 
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4.3 Typ designu 

 

Z metodologického pohledu se jedná o kvaziexperiment jednofaktorový a 

vícehladinový a vnitroskupinový, ve kterém se snažíme odhalit kauzální vztah mezi 

výkonem v rozhodování (indikovaný VMO a správností pohybové odpovědi) v 

závislosti na velikosti pohybového zatížení. V našem výzkumu není přítomna 

kontrolní skupina, proto lze klasifikovat tento výzkum jako kvaziexperiment (schéma 

1). 

 

Schéma 1 Identifikace typu designu (Trochim, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Deskripce výzkumných proměnných 

 

Vstupní (nezávislou, příčinnou) proměnnou neboli experimentální faktor (X) 

tvoří modely pohybového zatížení. S tímto hlavním, přímo kontrolovaným 

experimentálním faktorem bylo aktivně manipulováno. Vstupní proměnná byla 

prezentována čtyřmi modely: 1. model pohybové inaktivita, 2. model pohybového 

zatížení s dominantním zapojením aerobního metabolismu, 3. model pohybového 

zatížení intermitentního charakteru, 4. model pohybového zatížení s dominantním 

zapojením anaerobního metabolismu. Kovariační (doprovodné, spolupůsobící) 

proměnné, včetně experimentálního faktoru, jež by mohly zasahovat do tohoto 

experimentu, zpřehledňuje (schéma 2). 

 

 

 

Použití náhodného přiřazení do 

kontrolní a experimentální 

skupiny 

ANO 

experiment 

NE 
Přítomnost experimentální a 

kontrolní skupiny nebo opakované 

měření v čase 

kvazi-experiment ne-experiment 

NE ANO 
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Schéma 2 Vstupní proměnné kvaziexperimentu 

 

     

 

 

 
 

 

 

        

     

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: X – experimentální faktor  

 

 

Výstupní (závislé, efektové) proměnné neboli experimentální efekty (Y1 a Y2) 

byly závislé na manipulaci s přímo kontrolovaným experimentálním faktorem X. 

V tomto kvaziexperimentu byly charakterizovány dvěma komponentami (schéma 3) 

 Y1 – rychlostí vizuálně motorické odpovědi - VMO, zjišťovaná pomocí 

softwarového programu Dartfish na základě prezentace videoukázek útočných 

HSi. 

Irelevantní Relevantní 

Vstupní (nezávislé) výzkumné proměnné – X experimentální faktor 

Sledované Nesledované 

Manipulované Kovariační 

Klimatické podmínky 

Biorytmus 

Sociální aspekty 

X experimentální faktor / 4 modely 

- Model pohybové inaktivity 

- Model pohybového zatížení 

intermitentního charakteru 

- Model pohybového zatížení 

s dominantním zapojením 

aerobního metabolismu 

- Model pohybového zatížení 

s dominantním zapojením 

anaerobního metabolismu 

- Věk (18, 19) 

- Somatické ukazatele 

(výška, váha) 

- Zdravotní stav 

- Hráčská funkce 

- Předchozí pohybová 

zkušenost 
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 Y2 – správnost pohybové odpovědi, zjišťovaná pomocí softwarového 

programu Dartfish na základě prezentace videoukázek útočných HSi a 

vyhodnocována na základě expertního posouzení. 

 

Schéma 3 Výstupní proměnné kvaziexperimentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: Y1 – rychlost vizuálně motorické odpovědi (VMO), Y2 – správnost pohybové odpovědi 

 

 

4.3.2 Deskripce a kontrola rušivých proměnných (disturbing variables) 

 

V našem kvaziexperimentu spatřujeme vyšší pravděpodobnost výskytu 

rušivých proměnných vzhledem k obtížnější kontrole všech aspektů kvaziexperimentu 

v přirozených podmínkách. Thomas & Nelson (1990) identifikovali okolnosti, které 

snižují vnitřní validitu. Uvažovali jsme nad několika příčinami, které mohly ohrožovat 

vnitřní validitu našeho kvaziexperimentu i přesto, že naprostá kontrola všech 

proměnných není možná. 

Omezení účinku příčin, snižujících interní validitu kvaziexperimentu 

1. Adaptace na měření (testing) – výsledná hodnota (VMO a správnost 

pohybové odpovědi) může být ovlivněna adaptací na předkládanou testovou 

úlohu při opakovaném měření. Abychom snížili efekt učení, vytvořili jsme 

čtyři různé skupiny obsahující čtyři rozdílné útočné HSi. Znamená to, že 

respondent obdrží po administrovaném modelu pohybového zatížení 

přiřazenou skupinu obsahující čtyři útočné HSi. Předpokládáme, že tímto 

opatřením zamezíme zapamatování si řešení HSi a odhadu správnosti 

pohybové odpovědi následují HSi. 

Výstupní (závislé) výzkumné proměnné → Y experimentální efekty 

(závislé na vstupní proměnné) 

 

Y1 rychlost vizuálně motorické 

odpovědi (VMO) 

Y2 správnost pohybové 

odpovědi 
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2. Experimentální mortalita (experimental mortality) – domníváme se, že 

úbytek respondentů může nastat v důsledku úrazu nebo nemoci, pokud je se 

jedná o delší časový interval mezi pretestem a postestem. Nejsou proto 

potřebná režimová opatření za účelem prevence onemocnění, popř. vzniku 

úrazu. Navržený design výzkumu silně předchází vzniku této 

pravděpodobnosti (Trochim, 2001). 

 

Vzhledem k charakteru a konstrukci kvaziexperimentu nepředpokládáme, že by 

naše výsledky byly negativně ovlivněny dalšími příčinami např. historií, nebo 

maturací. 

Ve výzkumu pasivně sledujeme vstupní proměnné, které mohou mít vliv na 

výsledky našeho experimentu tzv. kovariační proměnné. Tyto proměnné nejsou 

bezprostředně ve středu naší pozornosti, ale mohly by mít vliv na výsledný efekt 

našeho experimentu. Vzhledem ke specifičnosti výzkumu jsme vymezili tyto 

kovariační proměnné, které mohou mít zásadní efekt na výsledky experimentu, patří 

mezi ně: věk (18, 19 let), somatické ukazatele (výška, váha), zdravotní stav (OA – 

úrazy), hráčská funkce (obrana, záloha, útok) a předchozí pohybová zkušenost (délka 

specializace). 

 

4.4 Charakteristika výzkumného souboru 

 

Definovaná populace (opora výběru), neboli základní soubor (N = 120) tvořili 

hráči fotbalu z dorostenecké extraligy v Praze a středočeském kraji. Na reprezentativní 

výběr byla použita randomizační procedura pomocí tabulky náhodných čísel. 

Výzkumný soubor tvořilo 42 hráčů fotbalu (n = 42). Žádný z testovaných neuvedl 

skutečnosti, které by mohly ovlivnit průběh měření. V průběhu posledních dvou let 

žádný z testovaných neutrpěl vážné zranění pohybového aparátu, ani nebyly 

indikovány příznaky onemocnění kardiovaskulárního systému. Žádný z testovaných 

tak nebyl kontraindikován pro aplikaci aerobního, intermitentního a anaerobního 

pohybového zatížení. 

Výzkum byl schválen etickou komisí FTVS UK a testovaní byli informováni o 

průběhu testování a svým podpisem dali souhlas k měření. Souhlas etické komise a 

vzor informovaného souhlasu je součástí příloh. Tato šetření se realizovala v rámci 
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projektu GAUK č. 11013 „Fyzická zátěž organismu jako faktor ovlivňující percepčně 

kognitivní funkce“. 

Základní charakteristika výzkumného souboru je definována níže: 

 pohlaví: muž 

 věk: 19 ± 1,2 roků 

 výška: 179 ± 2,9 cm 

 hmotnost: 76 ± 3,2 kg 

 předchozí pohybová zkušenost – respondenti absolvovali min. 10 let 

řízené účasti fotbalového tréninkového procesu 

 habituální pohybová aktivita – všichni respondenti pravidelně 

absolvovali čtyři tréninkové jednotky a jedno utkání v týdnu. 

 

4.5 Konstrukce diagnostického nástroje 

 

Konstrukce tohoto nástroje byla víceúrovňová a zahrnovala tyto komponenty: 

a) Techniku pořízení videozáznamu herních situací. 

b) Strategii a selekci útočných herních situací. 

c) Trénink posuzovatelů. 

d) Expertní posouzení útočných herních situací: obsahová validita vybraných 

indikátorů. 

e) Hodnocení VMO a správnosti pohybových odpovědí. 

Prostřednictvím takto zkonstruovaného nástroje bude možné u respondentů 

současně hodnotit VMO a správnost pohybové odpovědi po různých modelech 

pohybového zatížení. Tyto dvě proměnné jsou vhodnými indikátory reprezentující 

výkon v kognitivních funkcích. 

 

4.5.1 Technika pořízení videozáznamu herních situací 

 

Útočné HSi byly získány prostřednictvím videozáznamu ze dvou fotbalových 

utkání na Mistrovství Evropy do 19 let konaného v Rumunsku v roce 2011 mezi 

mužstvy České republiky - Nizozemí a České republiky - Španělska. Vycházíme 

z faktu, že fotbalového utkání se koná na veřejném prostoru, proto neexistuje vážnější 
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důvod považovat videozáznam za narušení soukromí. Videozáznam utkání provedl 

vyškolený pracovník (kameraman) jež disponoval pohyblivým kamkordérem, typ JVC 

GY-HM790 umístěným na stativu. Tím se zajišťují plynulé pohyby kamery v průběhu 

kontinuálního snímání lokomoční aktivity hráčů. Kamkordér byl umístěn ve výšce 15 

m a ve vzdálenosti 43 m od střední osy hrací plochy. Kamkordér tak zobrazoval na 

televizním monitoru 40 x 40 m herního pole. Celkem bylo pořízeno 180 min. 

videozáznamu na paměťovou kartu SDHC 32GB. Typ JVC GY-HM790 poskytuje 

kvalitní Full HD filmový obraz s krátkou expoziční dobou (1/50 s, 25 obrázků.s
-1

), 

režimem automatické expozice, nízkou světelnou citlivostí a širokým pásmem intenzit 

osvětlení, v kterých lze obraz pořídit (10
2
 – 10

5
 luxů). Objektiv s proměnnou 

ohniskovou vzdáleností, tzv. transfokátor umožňuje pořízení záznamu z větší 

vzdálenosti. Z paměťové karty SDHC byl videozáznam importován do softwarového 

programu Pinnacle Studio 15. Pinnacle Studio 15 patří mezi nejrozšířenější programy 

pro editaci videozáznamů. 

 

4.5.2 Strategie a selekce útočných herních situací 

 

Výběrem útočných HSi byla pověřena erudovaná osoba (trenér a pedagog), 

absolvent licenčního studia trenérsko-manažerského kurzu UEFA A licence a 

sportovní specializace fotbal na FTVS UK. V souladu s výzkumy, týkající se výběru 

pohybové odpovědi a pokyny řešitele, bylo úkolem tohoto odborníka identifikovat 

útočné HSi družstva České republiky. Za útočnou HSi lze považovat takovou HSi, kdy 

byli hráči ČR v držení míče ve fázi zakládání a vedení útoku ve směru branky soupeře. 

Nastavena tak byla kritéria, kdy nebyly vybírány útočné HSi, při kterých by 

respondent mohl situaci vyřešit střelbou nebo zpětnou přihrávkou. Po identifikování 

těchto HSi bylo dalším úkolem pracovníka sestříhat tyto HSi prostřednictvím 

softwarového programu Pinnacle Studio 15 do třísekundového videozáznamu, který 

byl ukončen v okamžiku, kdy hráč s míčem musel vybrat řešení (alternativu) 

pohybové odpovědi a realizovat ji. Předpokládáme, že třísekundový videozáznam 

umožňuje zachycení dostatečného počtu podnětů ve zrakovém poli v dynamicky se 

měnícím herním prostředí. Na základě těchto instrukcí vzniklo 155 videoukázek 

útočných HSi (indikátorů) s dobou trvání videozáznamu 3 s. 
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4.5.3 Trénink posuzovatelů 

 

Expertní skupinu tvořilo šest trenérů (absolventi sportovní specializace fotbal 

na FTVS UK a zároveň licenčního studia trenérsko-manažerského kurzu UEFA A 

licence nebo UEFA Pro licence). Pro realizaci výzkumných studií nebo 

diagnostického šetření bylo nutné provést trénink posuzovatelů (expertů) 

s následujícími fázemi: 

1. Seznámení s metodou a její kognitivní osvojení 

Pozorovatelé byli seznámeni s celkovou koncepcí výběru útočných HSi. 

Významnými body této fáze bylo seznámení s obrazovými modely jednotlivých 

útočných HSi na videozáznamu a způsob klasifikace vybraných a vyloučených 

alternativ pohybových odpovědí na straně jedné a osvojení mechanismu seřazení 

pořadí alternativ pohybových odpovědí ve vybraných útočných HSi od nejefektivnější 

po nejméně efektivní na škále 1-5 na straně druhé. 

2. Verifikace kognitivního osvojení posuzování útočných HSi 

Pro seznámení s metodou byla provedena diskuse s posuzovateli. Cílem této 

fáze je ověřit, zda došlo k plnému porozumění při posuzování útočných HSi. 

3. Praktické osvojení posuzování útočných HSi 

Pozorovatelům bylo demonstrováno výzkumníkem jak způsob klasifikace 

vybraných a vyloučených alternativ pohybové odpovědi v jednotlivých útočných HSi, 

tak kódování alternativ pohybových odpovědí ve vybraných útočných HSi. Poté za 

asistence výzkumníka byl opakovaně uskutečněn vlastní trénink pozorovatelů. Výcvik 

v pozorování probíhal opakovaně u různých útočných HSi. 

 

4.5.4 Expertní posouzení útočných herních situací: obsahová validita vybraných 

indikátorů. 

 

Prvním úkolem expertní skupiny bylo identifikovat pět z celkově sedmi 

možných alternativ pohybové odpovědi a to u každé ze 155 útočných HSi a zároveň 

vyloučit vždy dvě alternativy jako zcela irelevantní. Cílem bylo vybrat takové útočné 

HSi, které byly z pohledu expertů srozumitelné pro testování definovaného 

výzkumného souboru. Do další analýzy obsahové validity indikátorů byly vybrány 

pouze ty útočné HSi, u nichž se ve všech pěti alternativách shodlo všech šest expertů. 
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Modely videoukázek útočných HSi byly ukončeny v okamžiku, kdy se hráč s 

míčem musel rozhodovat mezi alternativami pohybové odpovědi. Těmi byly z pohledu 

hráče s míčem podle pokynů řešitele: 

 přihrávka vpřed 

 přihrávka vpravo 

 přihrávka vlevo 

 přihrávka šikmo vpravo 

 přihrávka šikmo vlevo 

 obcházení soupeře 

 vedení míče 

 

Tyto herní činnosti patří mezi nejfrekventovanější útočné herní činnosti 

jednotlivce v průběhu utkání. Podle tohoto zadání se jednotliví členové expertní 

skupiny shodli ve 28 útočných HSi. 

Druhým úkolem expertní skupiny v proceduře obsahové validity bylo u každé 

z 28 útočných HSi seřadit pořadí alternativ pohybových odpovědí od nejefektivnějšího 

po neefektivní. K určení pořadí pohybových odpovědí sloužila bodová (Likertova) 

škála od 1 do 5. Ke každé pohybové odpovědi tak byla přiřazena číselná hodnota. 

Součet skóre u jednotlivých alternativ určuje pořadí pohybových odpovědí v dané HSi. 

Alternativa pohybové odpovědi s nejnižším dosaženým skóre je klasifikována jako 

nejefektivnější pohybová odpověď. Alternativa pohybové odpovědi s nejvyšším 

dosaženým skóre je klasifikována jako neefektivní pohybová odpověď. 

1 bod – nejefektivnější pohybová odpověď (reprezentováno překonáním 

soupeře, pokračováním součinnosti se spoluhráči s vysokou pravděpodobností 

ohrožení branky soupeře a minimálním rizikem ztráty míče) 

2 body – velmi dobrá pohybová odpověď (reprezentováno překonáním 

soupeře, pokračování součinnosti se spoluhráči s pravděpodobností ohrožení branky 

soupeře a mírným rizikem ztráty míče) 

3 body – dobrá pohybová odpověď (reprezentováno překonáním soupeře, 

pokračováním součinnosti se spoluhráči s minimální pravděpodobností ohrožení 

branky soupeře a zvýšeným rizikem ztráty míče) 

4 body – nevhodná pohybová odpověď (reprezentováno nepřekonáním 

soupeře, nemožností součinnosti se spoluhráči a vysokým rizikem ztráty míče) 
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5 bodů – neefektivní pohybová odpověď (reprezentováno nepřekonáním 

soupeře a ztrátou míče) 

 

Obsahová validita byla určena podle  Lawshe (1975) na základě míry shody 

jednotlivých posuzovatelů (tabulka 9). Míra shody posuzovatelů (jednotliví členové 

expertní skupiny) byla .99 ve 28 útočných HSi. 

 

Tabulka 9 Míra shody panelistů podle Lawshe (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k designu výzkumu bylo nutné vybrat z 28 videoukázek HSi 16 

videoukázek HSi s nejvyšší mírou shody expertů, podle nichž byla v předcházejícím 

kroku hodnocena správnost provedení pohybové odpovědi. Bylo vybráno 16 

videoukázek útočných HSi na základě nejvyšší míry shody panelistů. U 6 útočných 

HSi byla 100 % míra shody panelistů, u 3 útočných HSi  byla míra shody 84 %, u 4 

útočných herních situací byla míra shody panelistů 68 % a 52 % byla míra shody 

panelistů u 3 útočných HSi. Jednotlivé HSi obsahovaly pořadí od nejefektivnější po 

neefektivní alternativu pohybové odpovědi. Zbývajících 12 útočných videoukázek HSi 

nebyly zařazeny do výběru z důvodu nízké míry shody panelistů. 

16 videoukázek útočných HSi s nejvyšší mírou shody expertů byly náhodně 

tříděny (podle tabulky náhodných čísel) do čtyř skupin po čtyřech. Každá skupina tak 

obsahovala 4 videoukázky útočných HSi, které byly prezentovány subjektům ihned po 

Minimum Values of CVR and CVRt 

One Tailed Test, p = .05 

  No. of panelists   Min. value*   

 5  .99  

 6  .99  

 7  .99  

 8  .75  

 9  .78  

 10  .62  

 11  .59  

 12  .56  

 13  .54  

 14  .51  

 15  .49  

 20  .42  

 25  .37  

 30  .33  

 35  .31  

  40   .29   
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skončení modelu pohybového zatížení. Ke každému modelu pohybového zatížení byla 

náhodně přiřazena skupina 4 videoukázek útočných HSi. 

 

Schéma 4 Strategie výběru a přirazení herních situací do skupin 

Videozáznam 2 fotbalových utkání

155 videoukázek útočných herních situací

28 videoukázek útočných herních situací

16 videoukázek útočných herních situací

Model

pohybové 

inaktivity

SF klid 

Model pohybového 
zatížení s 

dominantním 
zapojením 
aerobního 

metabolismu

SF = SFANP - 6 % 

Model pohybového 
zatížení 

intermitentního 
charakteru

SF = SFANP  6 %

Model pohybového 
zatížení s dominantním 

zapojením 
anaerobního 
metabolismu

SF = SFANP + 6 %. 

1. skupina čtyř 
videoukázek 
útočných HSi

2. skupina čtyř 
videoukázek  
útočných HSi

3. skupina čtyř 
videoukázek 
útočných HSi

4. skupina čtyř 
videoukázek 
útočných HSi

 

 

 

4.5.1 Hodnocení vizuálně motorické odpovědi a správnosti pohybové odpovědi 

 

Hodnocení VMO a správnosti pohybové odpovědi bylo realizováno 

prostřednictvím diagnostického nástroje, který byl zkonstruován výzkumníkem. Tato 

konstrukce vycházela z požadavků administrace dynamického zobrazování herního 

děje pomocí videozáznamu (Helsen & Pauwels, 1988). 

Tento diagnostický nástroj zahrnuje několik oblastí: 

1) Vizualizaci videoukázek herních situací na velkoplošnou projekci. 

Obsahem této oblasti byla prezentace jednotlivých videoukázek útočných 

herních situací na velkoplošné obrazovce pomocí projektoru typ Sharp PG. Velikost 

velkoplošné projekce byla 240 cm×170 cm. Projektor Sharp PG umožňoval zobrazení 

prezentace v rozlišení 1024×768 a byl zabudován na stropě výzkumné laboratoře, ve 

vzdálenosti 6 m od místa projekce. Projektor Sharp PG byl propojen HDMI kabelem 
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s přenosným notebookem typ ACER Aspire 6920. Na přenosném notebooku druhý 

asistent výzkumu obsluhoval spouštění a ukončení prezentace jednotlivých 

videoukázek útočných HSi 1., 2., 3. a 4. skupiny. Doba trvání jednotlivé videoukázky 

útočné HSi byla 3 s. Doba trvání, ve které respondent musel vybrat nejefektivnější 

alternativu pohybové odpovědi, byla max. 2 s. Celková doba trvání prezentace jedné 

skupiny videoukázek byla od 16 do 20 s. Tímto byla zajištěna dominantní převaha 

zapojení energetického metabolismu právě absolvovaného modelu pohybového 

zatížení. Toto je v souladu se zjištěními od autorů Ostojic et al. (2009) jejichž 

výsledky potvrdily, že průměrná SF ve 20 s po ukončení vysoce intenzivní činnosti 

dosahuje hodnot 94.5 ± 2.9 % SFmax. 

2) Testování respondentů ve výběru pohybové odpovědi a VMO. 

Ihned po absolvovaném modelu pohybovém zatížení se okamžitě respondent 

přesunul z běhacího koberce (cca do 3 s) před velkoplošnou projekci. Zde se postavil 

na předem označené místo, které bylo ve vzdálenosti 5 m od velkoplošné projekce. 

V tuto chvíli byla spuštěna videoukázka útočné HSi. Po skončení videoukázky bylo 

úkolem respondenta vybrat co nejrychleji nejefektivnější pohybovou odpověď a tuto 

pohybovou odpověď provést v nejkratší době. VMO a volba pohybové odpovědi byly 

testovány za těchto podmínek: 

a) VMO zahrnovala čas od zastavení třísekundové videoukázky útočné HSi až po 

dotek míče respondentovi dolní končetiny. Míč byl umístěn 50 cm od střední 

osy těla, resp. dolních končetin. Základní poloha respondenta byl stoj 

rozkročný. 

b) Volba pohybové odpovědi zahrnovala výběr jedné ze sedmi alternativ 

pohybové odpovědi (obrázek 4). Vybraná alternativa reprezentovala 

nejefektivnější pohybovou odpověď v dané HSi. Alternativami pohybové 

odpovědi byly: 

 přihrávka vpřed – respondent provedl přihrávku vpřed 

 přihrávka vpravo – respondent provedl přihrávku vpravo 

 přihrávka vlevo – respondent provedl přihrávku vlevo 

 přihrávka šikmo vpravo – respondent provedl přihrávku šikmo vpravo 

 přihrávka šikmo vlevo – respondent provedl přihrávku šikmo vlevo 

 obcházení soupeře – respondent provedl zašlápnutí míče ploskou dolní 

končetiny 
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 vedení míče – respondent provedl vedení míče cca 1m . 

 

 

 

Přihrávka šikmo vpravo Přihrávka vpravo Přihrávka vpravo 

Přihrávka vpřed Obcházení soupeře Vedení míče 

Přihrávka šikmo vlevo 

 

Obrázek 4 Sedm alternativ pohybové odpovědi 

 

3) Videozáznam výběru pohybové odpovědi a VMO. 

Testová úloha tzn. výběr nejefektivnější pohybové odpovědi a VMO byla 

zaznamenávána videokamerou SONY HDR PJ220E. Videokamera byla umístěna za 

zády testované osoby ve vzdálenosti 5 m a v úhlu 45° od střední osy respondenta. 

Důvodem bylo zachytit v objektivu videokamery současně okamžik, kdy se 

videoukázka útočné HSi zastavila a moment doteku dolní končetiny a míče (obrázek 

5). Takto pořízený videozáznam byl z paměťové karty SDHC 16GB importován do 

softwarového programu Dartfish, který umožnil výzkumníkovi měřit jak VMO, jež 

byla odečtena z digitálního videozáznamu testové úlohy s přesností na 0,04 s, tak 

hodnotit správnost pohybové odpovědi útočných HSi na základě expertního 

posouzení. 

 

 



93 

 

 

Obrázek 5 Videozáznam výběru pohybové odpovědi a VMO na videokameru  

 

 

4.6      Hodnocení relativní intenzity pohybového zatížení 

 

V současnosti se pro kvalitativní a kvantitativní analýzu intenzity pohybového 

zatížení uplatňuje koncept intenzitních pásem (tréninkových, cílových zón) SF 

(Wilmore & Costill, 1993; Bunc, 1996; Heller, 1996; Psotta, 2003). Tento koncept 

vychází z poznatků o vztazích mezi intenzitou pohybového zatížení, energetickým 

metabolismem a SF, využívá při tom princip anaerobního prahu. Čas strávený 

v předem určených intenzitních pásmech SF informuje o modelech pohybového 

zatížení a může být orientačním prediktorem míry aktivace aerobního a anaerobního 

metabolismu (Melanson & Freedson, 1996). Ačkoli je validita SF jako ukazatele 

pohybového zatížení v intenzitách nad SFANP diskutabilní, lze měření SF považovat za 

jedinou objektivní metodu, která může v terénních podmínkách orientačně indikovat 

úroveň nadprahové anaerobní intenzity zatížení. Kromě úhrnné doby výskytu SF 

v jednotlivých intenzitních pásmech se právě časové intervaly SF nad ANP a jejich 

počet považují za významnou informaci o modelech pohybového zatížení (Armstrong 

et al., 1990; Janz et al., 1992). 

 

4.7 Stanovení individuálních pásem intenzit pohybového zatížení 

 

V zahraniční literatuře se objevují různé přístupy ke stanovení intenzitních 

pásem SF a jejich členění (Siegel, 1988; Sharkey, 1997). V naší kinantropologii se 

postupy stanovení individuálních pásem SF zabývá Bunc (1990, 1996). Čerpá z 

dosavadních poznatků a výsledků vlastních šetření Bunc (1990), které validizují 
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vztahy mezi SF a intenzitou energetického metabolismu. Odborníci se shodují, že 

měření SF může být poměrně validním a spolehlivým indikátorem jak celkového 

energetického výdeje tak také relativní intenzity pohybového zatížení (Bunc, 1996; 

Saris, 1996). Pro řízení tréninkového procesu se pásma intenzit pohybového zatížení 

odvozují od intenzit na úrovni anaerobního a aerobního prahu (AP). 

Jako operativní ukazatel těchto intenzit se používají hodnoty SF (Psotta a kol., 

2006). SF na úrovni SFANP, resp. SFAP je v našem výzkumu určena 

pomocí laboratorního stupňovaného zátěžového testu na běhátku dovita maxima, který 

absolvovali všichni respondenti v rámci funkčních zátěžových testů ve svých 

mateřských fotbalových klubech. SFANP a SFAP vymezují čtyři pásma metabolického 

zatížení, jež lze vyjádřit příslušnými hodnotami SF (Psotta a kol., 2006). Schéma 5 

znázorňuje intenzitní pásma pohybového zatížení, která vycházejí z alternativního 

postupu stanovení pásem intenzit pohybového zatížení. 

 

Schéma 5 Intenzitní pásma pohybového zatížení (Psotta, 2003; Psotta a kol., 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: SFANP – srdeční frekvence na úrovni anaerobního prahu, SFAP – srdeční frekvence na úrovni 

aerobního prahu. 

 

 

 

 

  Anaerobní pásmo  

 Vyšší anaerobní práh SF = SFANP + 6 % 

 Anaerobně – aerobní pásmo 

 Anaerobní práh (SFANP) 

 Aerobně – anaerobní pásmo 

  Aerobní práh SFAP  = SFANP – 12 % 

 Aerobní pásmo 
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4.8  Monitorování pohybového zatížení 

 

K monitorování pohybového zatížení slouží měření SF (Saris, 1996). Jedná se 

o obecně uznávaný a široce užívaný objektivní fyziologický ukazatel pohybové 

aktivity.  Při věcném hodnocení a interpretaci výsledků měření SF v pohybové 

činnosti je třeba respektovat, že SF je „jen“ nepřímým ukazatelem zatížení organismu 

(Heller, 1996). Měření SF lze tedy využít k hodnocení relativní intenzity pohybového 

zatížení (Psotta, 2003; Frýbort, Kokštejn, Buzek, & Süss, 2011). V našem výzkumu 

jsme k monitorování SF použili kardiotachometr od firmy Polar - Polar RS800. 

Monitor SF Polar RS800 patří mezi miniaturizované telemetrické kardiotachometry 

(sporttestry), které pracují na principu EKG, jež mají řadu výrazných předností. Jsou 

snadno použitelné a nepůsobí interferenčně na přirozený průběh pohybové činnosti. 

Mají vysokou instrumentální spolehlivost měření. Přesnost měření je kolem 1 % 

(Bunc, 1990). Kriteriální validita SF ve vztahu k EKG se pohybuje v rozmezí r = 0.95-

0.97 se standardní chybou 5-6 tepů/min
-1

. Tato úroveň validity platí jak v nízkých, tak 

vysokých intenzitách souvislé činnosti jako je běh, jízda na kole, veslování nebo 

vystupování na lavici (Dishman, Washburn, & Schoeller, 2001). Podobnou úroveň 

kriteriální validity zjistili Ali a Farrally (1991) u jedinců v průběhu fotbalového utkání. 

 

4.9 Charakteristika a administrace čtyř modelů pohybového zatížení 

 

4.9.1 Model pohybové inaktivity 

 

Pohybová inaktivita je charakterizována nečinností a hodnotami klidové SF po 

dobu trvání 1 min. Znamená to tedy, že respondenti neabsolvovali žádné pohybové 

zatížení, které by vyvolalo vnitřní odezvu organismu prostřednictvím zvýšené SF. 

Doba trvání tohoto modelu pohybové inaktivity (MP-IN) byla od 2 do 5 min. 

v závislosti na rychlosti dosažení SF klid u jednotlivých respondentů. 
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4.9.2 Model pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního 

metabolismu 

 

Model pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního metabolismu 

(MPZ-AE) je metabolicky určen schopností organismu produkovat energii aerobními 

procesy štěpením cukrů a tuků a podmiňuje pohybový výkon, který trvá cca od 90 s až 

po několik hodin. Respondenti absolvovali jednorázové pohybové zatížení 

prostřednictvím běžecké lokomoce na běhacím koberci. Doba trvání MPZ-AE byla 4 

min. s hraničními hodnotami SF = SFANP - 6 % u jednotlivých respondentů. Po 

dosažení SF = SFANP - 6 % byla u jednotlivých respondentů udržována kontinuální 

rychlost běhacího koberce v rozmezí 12-14,5 km/h (lokomoční aktivita ve středních 

rychlostech) v závislosti na vnitřní odezvě organismu prostřednictvím SF. Samotné 

administraci MPZ-AE předcházela 3min. pohybová činnost-zapracování organismu 

(lokomoční aktivita v nízkých rychlostech) s postupně zvyšující se rychlostí běhacího 

koberce o 1 km/h každou minutu. Počáteční rychlost běhacího koberce byla 10 km/h. 

 

4.9.3 Model pohybového zatížení intermitentního charakteru 

 

Model pohybového zatížení intermitentního charakteru (MPZ-INTER) je 

metabolicky určen schopností organismu produkovat energii aerobními procesy i 

anaerobními procesy. MPZ-INTER byl charakterizován opakovanými krátkodobými 

až střednědobými pracovními intervaly běžecké lokomoce téměř maximálním úsilím 

v době trvání 15 - 40 s, které byly ohraničeny hodnotou SF = SFANP + 6 % reflektující 

dosažení vyššího anaerobního prahu a rychlostí běhacího koberce 17-19 km/h 

(lokomoční aktivita ve vysokých rychlostech) se sklonem 5° z důvodu rychlejšího 

dosažení SF = SFANP + 6 % a aktivace anaerobní glykolýzy. Po dosažení této hodnoty 

SF, respondenti vystřídali tento pracovní interval se zotavným intervalem 

reprezentovaný tělesným klidem nebo chůzí. Doba trvání zotavného intervalu byla 15 

– 40 s a byla ohraničena hodnotami SF = SFANP - 6 %. Další začátek pracovního 

intervalu byl indikován hodnotou SF = SFANP - 6 %. Vhledem interindividuálním 

odlišnostem zotavovacích schopností organismu respondentů, MPZ-INTER zahrnoval 

čtyři až šest pracovních intervalů a tři až pět zotavných intervalů. Celková doba trvání 

MPZ-INTER byla 4 min. Samotné administraci MPZ-INTER předcházela pohybová 

činnost (lokomoční aktivita ve středních rychlostech) s dobou trvání 1 min. při 
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rychlosti běhacího koberce 14km/h, s postupně se zvyšující rychlostí běhacího koberce 

o 2 km/h každých 20 s, až k hodnotě SF = SFANP - 6 %. 

 

4.9.4 Model pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního 

metabolismu 

 

Model pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního 

metabolismu (MPZ-ANAE) je metabolicky určen schopností organismu produkovat 

energii pro svalovou činnost neoxidativními procesy. Respondenti absolvovali 

jednorázové pohybové zatížení prostřednictvím běžecké lokomoce na běhacím koberci 

s 5° sklonem. Doba trvání MPZ-ANAE byla 30 s. s hodnotami SF = SFANP + 6 % u 

jednotlivých respondentů. Po dosažení SF = SFANP + 6 % byla udržována kontinuální 

rychlost běhacího koberce v rozmezí 17-19 km/h (lokomoční aktivita ve vysokých 

rychlostech, sprint). Samotné administraci MPZ-ANAE předcházela pohybová činnost 

(lokomoční aktivita ve středních a vysokých rychlostech) s dobou trvání 45 s a 

s postupně zvyšující se rychlostí běhacího koberce o 2 km/h každou 15 s. Počáteční 

rychlost běhacího koberce byla 14 km/h. 

 

4.10 Seznámení respondentů s podmínkami výzkumu a praktické 
osvojení kódování pohybových odpovědí 

 

Před realizací výzkumu jsme seznámili respondenty s podmínkami šetření. 

Respondenti výzkumu byli detailně informováni o čtyřech modelech pohybového 

zatížení, které byly realizovány na běhacím koberci. Využití sporttesterů sloužilo k 

monitorování SF v průběhu pohybového zatížení. Všichni respondenti se v průběhu 

tréninkového procesu již setkali s během na běhacím koberci a nošením sporttesterů, 

tudíž jsme nezaznamenali žádné problémy, které by negativně ovlivnily samotné 

měření. Respondenti byli dále poučeni o vhodném sportovním oblečení a běžecké 

obuvi. V další části bylo nezbytné respondenty instruovat o způsobu kódování při 

výběru alternativ pohybových odpovědí. Výzkumník demonstroval respondentům 

způsoby kódování alternativ pohybové odpovědi ve vybrané útočné HSi. Poté se za 

asistence výzkumníka uskutečnil vlastní trénink respondentů. Výcvik proběhl u jedné 

útočné HSi. 
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Plán postupu měření 

1. Praktické osvojení kódování pohybových odpovědí. 

2. Administrace MP-IN. 

3. Měření VMO a správnosti pohybových odpovědí z 1. skupiny videoukázek 

útočných HSi. 

4. Administrace MPZ-AE. 

5. Měření VMO a správnosti pohybových odpovědí z 2. skupiny videoukázek 

útočných HSi. 

6. Administrace MPZ-INTER. 

7. Měření VMO a správnosti pohybových odpovědí z 3. skupiny videoukázek 

útočných HSi. 

8. Administrace MPZ-ANAE. 

9. Měření VMO a správnosti pohybových odpovědí ze 4. skupiny videoukázek 

útočných HSi. 

 

Běhací koberec (běhátko, běhací pás) – při běhu na běhátku jsou dynamicky 

zatěžovány svaly dolních končetin, trupu i horních končetin (obrázek 6). Velikost 

zátěže regulujeme změnou rychlosti pásu v km/h nebo zvyšováním sklonu celého 

běhátka. Pro hráče fotbalu je laboratorní vyšetření na běhátku nejblíže dynamickému 

pohybovému stereotypu na který jsou zvyklí ze své sportovní specializace (chůze a 

běh). 

 

Obrázek 6 Administrace modelu pohybového zatížení na běhacím koberci 

 



99 

 

Dartfish – softwarový program Dartfish slouží jako kompletní analytický nástroj 

k analýze videozáznamů a měření 2D dat a je dále využíván ve studiích zabývajících 

se problematikou výzkumu percepčních a kognitivních dovedností ve fotbalu, 

zaměřených na hodnocení rychlosti provedení vybraných pohybů a volby pohybové 

odpovědi (Serpell, Ford, & Warren, 2010; Serpell, Warren, & Ford, 2011; Put, 

Wagemans, Jaspers, & Helsen, 2013; Shamil & Fadhil, 2013). Z tohoto důvodu se 

program Dartfish jeví jako vhodný analytický nástroj pro naše potřeby výzkumu. 

Digitalizace videoklipů (HSi) z  videokamery SONY HDR PJ220E umožňuje 

prostřednictvím tohoto programu současně hodnocení VMO s přesností 0.04 s na 

straně jedné a hodnocení správnosti pohybové odpovědi na straně druhé. 

 

4.11 Metodologická omezení měření srdeční frekvence v aerobních, 

intermitentních a anaerobních pohybových aktivitách. 

 

Hodnocení pohybového zatížení pomocí SF v aerobně-anaerobním intenzitním 

pásmu, resp. aerobním pásmu, které je prezentováno aerobními pohybovými 

aktivitami, není spojeno s žádnými metodologickými omezeními ve srovnání 

s anaerobně-aerobním pásmem, resp. anaerobním pásmem, které je prezentováno 

intermitentními a anaerobními pohybovými aktivitami (Psotta, 2003). Všeobecně se 

uznává, že SF okamžitě nereflektuje aktuální intenzitu zatížení, ale příslušnou úroveň 

dosahuje s určitým zpožděním po fázi svého vzestupu či poklesu (Bunc, 1990). 

Problém opožděné reflexe SF se zvýrazňuje v pohybové aktivitě, jejíž intenzita 

osciluje ve velkém rozsahu. Konkrétně se jedná o opakované krátkodobé vysoce 

intenzivní činnosti, které se střídají s intervaly inaktivity či aktivity nízké intenzity. 

V tomto modelu pohybové činnosti může vzestup SF na počátku pracovních intervalů 

vycházet z nižší SF dosažené v předcházejícím zotavném intervalu a pro časově krátký 

pracovní interval nemusí SF potom dosahovat úrovně, která by odpovídala intenzitě 

reálného pohybového zatížení. V modelu intermitentního pohybového zatížení (IZ/IO 

20-30 s/50-90 s) se nejvyšší hodnoty SF objevovaly 10-20 s po skončení pracovního 

intervalu (Psotta, 2003). 
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4.12 Analýza sledovaných proměnných a použité statistické metody 

 

Vzhledem k designu studie jsme pracovali se závislými soubory 42 

respondentů, kteří absolvovali čtyři modely pohybového zatížení. Pro analýzu dat jsme 

zvolili jeden z přístupů analýzy rozptylu. Pro adekvátní výběr statistické procedury 

však bylo nutné nejprve definovat charakter proměnných a ověřit normalitu získaných 

dat. 

Hodnocení správnosti pohybové odpovědi v útočných HSi byla skórovaná na 

pěti bodové Likertově škále (od 1 do 5). Tento typ dat představuje data ordinální. 

Ordinální (pořadová) škála umožňuje vlastnostem přiřadit čísla tak, že vyjadřují pořadí 

podle daného kritéria. Tato čísla však informují pouze o pořadí měřených objektů, aniž 

by však byla schopna vyjádřit číselně vzdálenost rozdílů mezi nimi (Trochim, 2001). 

Objekty v našem výzkumu byly alternativy pohybové odpovědi. Ke každé pohybové 

odpovědi tak byla přiřazena číselná hodnota vyjadřující míru efektivity pohybové 

odpovědi. Dosažené skóre u jednotlivých alternativ určuje pořadí pohybových 

odpovědí v dané herní situaci. Alternativa pohybové odpovědi s nejnižším dosaženým 

skóre je klasifikována jako nejefektivnější pohybová odpověď. Alternativa pohybové 

odpovědi s nejvyšším dosaženým skóre je klasifikována jako neefektivní pohybová 

odpověď. 

VMO je vyjádřena v jednotkách času (ms). Tento typ dat představuje data 

poměrová (intervalová). U intervalové škály je definovaná jednotka měření, která však 

nemá přirozený nulový bod (Trochim, 2001). 

 

Jako základní popisné charakteristiky jsme použili: 

Medián „…znamená hodnotu, jež dělí řadu podle velikosti seřazených výsledků na 

dvě stejně početné poloviny“ a je málo citlivý k odlehlým hodnotám (Hendl, 2009). 

Aritmetický průměr je nejužívanější statistickou charakteristikou úrovně a vyjadřuje 

míru polohy součtu výsledků dělený jejich počtem (Měkota a Blahuš, 1983). 

Směrodatná odchylka vyjadřuje rozptyl hodnot kolem střední hodnoty, tj. vypovídá o 

tom, jak se hodnoty od této střední hodnoty (průměru) liší, resp. jak hustě jsou kolem 

tohoto průměru seskupeny (Ferjenčík, 2000).  
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Pro ověření normality rozdělení dat jsme v našem výzkumu zvolili dva způsoby: 

a) Shapiro-Wilkův test je využíván v případě malého až středního rozsahu dat (n 

˂ 2000). Na testovou statistiku W lze pohlížet jako na korelaci mezi 

pozorovanými hodnotami a jejich normálními skóry. Testová statistika 

dosahuje hodnoty 1 v případě, že data vykazují perfektní shodu s normálním 

rozdělením. Je-li W statisticky významně nižší než 1, zamítáme nulovou 

hypotézu o shodě s normálním rozložením. 

b) Kolmogorov-Smirnův test je vhodný pro posuzování rozdílů ve složení 

(struktuře) dvou skupin a je založený na srovnávání distribučních funkcí ve 

dvou výběrech. Testové kritérium D zkoumá absolutní hodnoty největšího 

rozdílu distribuční funkce prvního výběru a distribuční funkce druhého výběru. 

 

Pro statistické zpracování dat v naší studii bude použita statistická metoda 

jednofaktorové analýzy rozptylu. 

Analýzu rozptylu (ANOVA) představuje statistickou techniku podobnou 

regresní analýze v tom smyslu, že pomocí ní můžeme interpretovat vztahy mezi 

jednou závisle proměnnou a jednou nebo více proměnnými nezávislými. Na rozdíl od 

regrese má však v analýze rozptylu nezávislá proměnná charakter kvalitativní. 

ANOVA tak představuje přístup, kde je zjišťována variabilita dat ve smyslu určování 

rozdílnosti středních hodnot vybraných populací. Ve své podstatě je tak ANOVA 

vlastně rozšířením dvouvýběrového T-testu, který je určen ke zjišťování stejnosti, 

nebo rozdílnosti dvou populačních průměrů. ANOVA umožňuje současné srovnání tří 

a více populačních průměrů, přičemž jejím základem je rozklad celkového rozptylu na 

rozptyl: a) vyvolaný vlivem jednotlivých faktorů, b) tzv. složku náhodnou. Tato 

možnost vícenásobného srovnání průměrů pak eliminuje vznik chyby I. druhu v 

testování statistických hypotéz tedy falešné přijetí alternativní hypotézy. Ta naopak 

vzniká u opakovaného srovnání více jak dvou populačních průměrů pomocí procedury 

dvouvýběrového T-testu (Korhonen, 1989). 

Předmětem testování je zjišťování statistické významnosti v poměru mezi 

rozptylem způsobeným faktorem analýzy měřicího přístroje (MSA) a náhodným 

rozptylem (MSR). 
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Pokud je ve výzkumu ustanovena pouze jedna nezávislá proměnná, hovoří se o 

ANOVě jednofaktorové nebo také jednocestné (One-Way ANOVA). Jednofaktorová 

ANOVA má dvě základní podoby, a to parametrickou a neparametrickou. Použití 

parametrické formy ANOVY má podle Kerlingera a Leeho (2000) několik důležitých 

předpokladů: 

1) Randomizovaně získaný výzkumný soubor procesem náhodného výběru. 

2) Normalita dat v každé skupině, tento předpoklad je samozřejmě podmíněn 

charakterem dat, která musí mít minimálně intervalový charakter. 

3) Homogenita rozptylů (alespoň přibližná shoda rozptylů uvnitř skupin). 

 

Pokud nemohou být splněny výše uvedené předpoklady, je možné pro 

vyjádření míry variability výsledků více než dvou nezávislých souborů použít 

Kruskal-Wallisovu neparametrickou podobu ANOVY. Tato neparametrická forma 

ANOVY je postavena na srovnávání výběrových mediánů. Pokud již nemají 

jednotlivé výsledky charakter ordinálních dat, je kvantifikovaným znakům přiřazeno 

určité pořadí. Pokud je však cílem analyzovat nezávisle proměnnou u více závislých 

výběrů a zároveň není možné dodržet podmínky pro parametrickou podobu ANOVY 

je nutné využít Friedmaův test. Ten stejně jako v případě Kruskal Wallisova přístupu 

porovnává mediány (Siegel & Castellan, 1988). Friedmanův test je také považován za 

alternativní přístup pro ANOVU s opakováním (Zimmermann & Zumbo, 1993). V 

případě zjištění signifikantnosti rozdílu mezi mediány je třeba ve Friedmaově testu 

také použít následnou Post-hoc analýzu, která determinuje, mezi kterými hladinami 

zvoleného faktoru je signifikantní rozdíl.  

                                                        k 

Q = −3m(k + 1) + 12/ mk(k + 1) ∑     R
2

j  

                                                                j=1¨ 

Před posouzením statistické významnosti bylo z praktického hlediska důležité 

zhodnotit věcnou (praktickou) významnost, tzv. „size of effect“. Pro hodnocení věcné 

významnosti rozdílů byl použit výpočet Cohenova koeficientu velikosti účinku d, s 

užitím sdružené směrodatné odchylky (Cohen, 1977). Podle koncepce Cohena (1977) 

byly hodnoty koeficientu d < 0.50 považovány jako malý účinek faktoru způsobujícího 

rozdíl, hodnoty d = 0.50-0.80 jako středně velký účinek, resp. rozdíl a hodnoty d ˃ 

0.80 jako velký účinek, resp. jako věcně významný rozdíl (Cohen, 1977). 
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Následně byla hodnocena statistická významnost rozdílů skupinových průměrů 

hodnot sledovaných proměnných. Statistická hladina významnosti byla stanovena na p 

< 0.05 (k zamítnutí nulové hypotézy). 

Pro vyjádření závislosti mezi jednotlivými HSi uvnitř každého modelu 

pohybového zatížení jsme použili polychorickou korelační matici, určenou pro 

polytomní typ dat (Jöreskog, 1990). Tato korelační matice zkoumala, do jaké míry 

mohli hráči z řešení jedné HSi usuzovat na správnost řešení následující HSi, tzn., zda 

mohl být výsledek ovlivněn podobností řešených úloh, nebo zda byly HSi na sobě 

v hodnoceném konceptu správnosti nezávislé. Výsledky vyjadřující závislost mezi 

jednotlivými HSi uvnitř každého modelu pohybového zatížení. 

Ke zpracování naměřených hodnot a grafickému znázornění výsledků byly 

použity statistický program SPSS 17.0 a program Excel. 
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5 VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

Cílem studie byla analýza vztahů mezi velikostí pohybového zatížení 

reprezentované (MP-IN, MPZ-AE, MPZ-INTER, MPZ-ANAE) a VMO a správností 

pohybové odpovědi u juniorských hráčů fotbalu. Hodnoty výstupních proměnných 

byly kvantitativně zpracovány a interpretovány pomocí základních statistických 

charakteristik – aritmetický průměr, směrodatná odchylka a medián. Výsledky jsou 

dále interpretovány tabelárně a graficky. 

Pro vyjádření vzájemné závislosti jednotlivých herních situací v každém 

modelu pohybového zatížení, byla použita metoda polychorické korelační matice, 

určená pro polytomní data. Pro zjištění významnosti rozdílů efektivity volby pohybové 

odpovědi u jednotlivých modelů pohybového zatížení byl použit Friedmanův test. 

Hodnocení významnosti rozdílů VMO u jednotlivých modelů pohybového zatížení 

proběhlo na základě Friedmanova testu s následnou post-hoc analýzou. Současně byla 

v tomto vztahu hodnocena také věcná významnost rozdílů pomocí Cohenova 

koeficientu velikosti účinku d. Vzájemný vztah mezi VMO a správností pohybové 

odpovědi u jednotlivých modelů pohybového zatížení byl hodnocen pomocí 

Spearmanova korelačního koeficientu. 

 

5.1 Výsledky analýzy vztahu závislosti mezi jednotlivými herními 

situacemi ve čtyřech modelech pohybového zatížení 

 

Pro vyjádření závislosti mezi jednotlivými HSi uvnitř každého modelu 

pohybového zatížení byla použita polychorická korelační matice, určená pro 

polytomní typ dat. Tato korelační matice zkoumala, do jaké míry mohli respondenti 

z řešení jedné HSi usuzovat na správnost řešení následují HSi, tj. zda mohl být 

výsledek ovlivněn podobností řešených HSi, nebo zda byly HSi na sobě 

v hodnoceném konceptu správnosti nezávislé. Ověření vhodnosti jednotlivých položek 

HSi jsou znázorněny v tabulkách 10 – 13. 

Výsledky polychorické korelační matice (-0.437 – 0.306) potvrdily statistickou 

nezávislost mezi jednotlivými položkami (HSi), ve čtyřech skupinách videoukázek 

útočných HSi administrovaných pro předem vybraný model pohybového zatížení. 

http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
http://nv.fotbal.cz/scripts/detail.php?id=90726&tmplid=1369
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Respondenti tudíž nemohli z předchozí HSi s dostatečnou přesností předem predikovat 

správnost pohybové odpovědi následující HSi. 

 

V MP-IN nebyly u 1. skupiny videoukázek útočných HSi nalezeny významné 

korelace mezi jednotlivými HSi (tabulka 10). 

 

Tabulka 10 Korelace lokální nezávislosti u modelu pohybové inaktivity 

  HSi1 HSi2 HSi3 HSi4 

HSi1         

HSi2 -0.091       

HSi3 -0.183 -0.437     

HSi4  0.143 -0.172 0.030   

Legenda: HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4 

 

V MPZ-AE nebyly u 2. skupiny videoukázek útočných HSi nalezeny 

významné korelace mezi jednotlivými HSi (tabulka 11). 

 

Tabulka 11 Korelace lokální nezávislosti u modelu pohybového zatížení 

                    s dominantním zapojením aerobního metabolismu. 
 

  HSi1 HSi2 HSi3 HSi4 

HSi1         

HSi2 -0.031       

HSi3  0.306   0.081     

HSi4  0.214  -0.181 -0.242   

Legenda: HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4 

 

V MPZ-INTER nebyly u 3. skupiny videoukázek útočných HSi nalezeny 

významné korelace mezi jednotlivými HSi (tabulka 12). 

 

Tabulka 12 Korelace lokální nezávislosti u modelu pohybového zatížení 

                    intermitentního charakteru. 
 

  HSi1 HSi2 HSi3 HSi4 

HSi1         

HSi2 -0.223       

HSi3 -0.240 0.248     

HSi4 -0.260 0.132 -0.084   

Legenda: HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4 
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V MPZ-ANAE nebyly u 4. skupiny videoukázek útočných HSi nalezeny 

významné korelace mezi jednotlivými HSi (tabulka 13). 

 

Tabulka 13 Korelace lokální nezávislosti u modelu pohybového zatížení  

                     s dominantním zapojením anaerobního metabolismu. 

 

  HSi1 HSi2 HSi3 HSi4 

HSi1         

HSi2 0.079       

HSi3 0.132 0.158     

HSi4 -0.302 -0.060 -0.160   

Legenda: HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4 

 

 

5.2  Výsledky skóre správnosti pohybové odpovědi v jednotlivých 

herních situacích po administraci čtyř modelů pohybového 

zatížení 
 

Pomocí analýzy rozptylu byla po administraci čtyř modelů pohybového 

zatížení hodnocena správnost pohybové odpovědi jednotlivých útočných HSi u 1. – 4. 

skupiny videoukázek útočných HSi. V tabulkách 15-18 jsou zaznamenány hodnoty 

(průměry a mediány) jak jednotlivých HSi, tak celkové průměrné skóre HSi1-HSi4 ve 

čtyřech modelech pohybového zatížení. 

Z výsledků celkového průměrného skóre 1. skupiny videoukázek útočných 

HSi1-HSi4, které byly prezentovány po ukončení MP-IN (tabulka 14), je zřetelná 

tendence respondentů vybírat na škále 1-5 alternativu pohybové odpovědi „dobré 

řešení“ hodnocené hodnotou 3. Respondenti spíše inklinovali k pohybové odpovědi, 

která reprezentovala pokračování útočné herní kombinace, tzn., že zahrnovala, jak 

udržení součinnosti se spoluhráči s minimální pravděpodobností ohrožení branky 

soupeře, tak také zvýšené riziko ztráty míče. 
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Tabulka 14 Výsledky skóre 1. skupiny videoukázek útočných HSi po administraci 

                     modelu pohybové inaktivity 

 

Skóre HSi1-HSi4 v MP-IN M   SD Rozptyl s
2
 Medián (M e) 

Skóre HSi1 2,21 ± 1,15 1,34 2 

Skóre HSi2 2,54 ± 1,31 1,71 2 

Skóre HSi3 3,02 ± 1,56 2,46 2 

Skóre HSi4 2,88 ± 1,56 2,45 2 

Celkové průměrné skóre HSi1-HSi4 2,66 ± 0,57 0,33 2,75 

Legenda: M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní 

situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4, MP-IN - modelu pohybové inaktivity 

 

Z výsledků celkového průměrného skóre 2. skupiny videoukázek HSi1-HSi4, 

které byly prezentovány po ukončení  MPZ-AE (tabulka 15), respondenti nejčastěji 

vybírali na škále 1-5 alternativu pohybové odpovědi „velmi dobré řešení“, hodnocené 

hodnotou 2 a „dobré řešení“, hodnocené hodnotou 3. Vybrané alternativy tak u 

respondentů reprezentovaly překonání soupeře, pokračování součinnosti se spoluhráči 

s pravděpodobností ohrožení branky soupeře společně s mírným až zvýšeným rizikem 

ztráty míče. 

 

Tabulka 15 Výsledky skóre 2. skupiny videoukázek útočných HSi po administraci 

                     modelu pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního  

                     metabolismu 

 

Skóre HSi1-HSi4 v MPZ-AE M   SD Rozptyl s
2
 Medián (M e) 

Skóre HSi1 2,95 ± 1,59 2,53 2 

Skóre HSi2 2,28 ± 1,36 1,86 2 

Skóre HSi3 2,71 ± 1,59 2,55 2 

Skóre HSi4 2,54 ± 1,21 1,47 2 

Celkové průměrné skóre HSi1-HSi4 2,62 ± 0,7 0,49 2,5 

Legenda: M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní 

situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4, MPZ-AE - model pohybového zatížení s 

dominantním zapojením aerobního metabolismu 

 

Z výsledků celkového průměrného skóre 3. skupiny videoukázek HSi1-HSi4, 

které byly prezentovány po ukončení MPZ-INTER (tabulka 16), respondenti nejčastěji 

vybírali na škále 1-5 alternativu pohybové odpovědi „velmi dobré řešení“, hodnocené 

hodnotou 2 a „dobré řešení“, hodnocené hodnotou 3. Vybrané alternativy tak u 

respondentů reprezentovaly překonání soupeře, pokračování součinnosti se spoluhráči 
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s pravděpodobností ohrožení branky soupeře společně s mírným až zvýšeným rizikem 

ztráty míče. 

 

Tabulka 16 Výsledky skóre 3. skupiny videoukázek útočných HSi po administraci 

                    modelu pohybového zatížení intermitentního charakteru 

 

Skóre HSi1-HSi4 v MPZ-INTER M   SD Rozptyl s
2
 Medián (M e) 

Skóre HSi1 2,09 ± 1,33 1,79 2 

Skóre HSi2 2,28 ± 1,17 1,37 2 

Skóre HSi3 2,3 ± 1,13 1,29 2 

Skóre HSi4 2,61 ± 1,41 1,99 2 

Celkové průměrné skóre HSi1-HSi4 2,32 ± 0,60 0,36 2,5 

Legenda: M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní 

situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4, MPZ-INTER - modelu pohybového zatížení 

intermitentního charakteru 
 

Z výsledků celkového průměrného skóre 4. skupiny videoukázek HSi1-HSi4, 

které byly prezentovány po ukončení MPZ-ANAE (tabulka 17), respondenti nejčastěji 

vybírali na škále 1-5 alternativu pohybové odpovědi „velmi dobré řešení“ hodnocené 

hodnotou 2 a „dobré řešení“ hodnocené hodnotou 3. Vybrané alternativy tak u 

respondentů reprezentovaly překonání soupeře, pokračování součinnosti se spoluhráči 

s pravděpodobností ohrožení branky soupeře společně s mírným až zvýšeným rizikem 

ztráty míče. 

 

 

Tabulka 17 Výsledky skóre 4. skupiny videoukázek útočných HSi po administraci 

                     modelu pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního 

                     metabolismu 

 

Skóre HSi1-HSi4 v MPZ-ANAE M   SD Rozptyl s
2
 Medián (M e) 

Skóre HSi1 2,16 ± 1,20 1,45 2 

Skóre HSi2 2,47 ± 1,29 1,67 2 

Skóre HSi3 2,64 ± 1,49 2,23 2 

Skóre HSi4 2,78 ± 1,55 2,41 2,5 

Celkové průměrné skóre HSi1-

HSi4 

2,52 ± 0,62 0,38 2,5 

Legenda: M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní 

situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4, MPZ-ANAE - model pohybového zatížení s 

dominantním zapojením anaerobního metabolismu 

 

Na základě analýzy rozptylu bylo vypočítáno testové kritérium Chí-kvadrát = 

6,94. Tato hodnota kritéria se neukázala na hladině p < 0.05 (p = 0,0897) jako 
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statisticky významná. Mezi jednotlivými modely pohybového zatížení tak nebyla 

prokázána významná rozdílnost v efektivitě volby pohybové odpovědi (tabulka 18). 

Z tabulky je dále patrné, že je u respondentů zvýšená tendence volit efektivnější 

pohybovou odpověď po administraci MPZ-INTER, než u ostatních modelů 

pohybového zatížení. 

 

Tabulka 18 Výsledky hodnot z celkového skóre HSi1-HSi4 v každém ze čtyř modelů  

                    pohybového zatížení 

 

Model pohybového zatížení M   SD Rozptyl s
2
 Medián (M e) 

HSi1- HSi4 v MP-IN 10,66 ± 2,29 5,25 11 

HSi1- HSi4 v MPZ-AE 10,5 ± 2,81 7,91 10 

HSi1- HSi4 v MPZ-INTER 9,3 ± 2,39 5,73 10 

HSi1- HSi4 v MPZ-ANAE 10,07 ± 2,48 6,16 10 

Legenda: M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní 

situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4. MPZ-AE – model pohybového zatížení 

s dominantním zapojením aerobního metabolismu, MPZ-ANAE – model pohybového zatížení 

s dominantním zapojením anaerobního metabolismu, MP-IN – model pohybové inaktivity, MPZ-

INTER – model pohybového zatížení intermitentního charakteru 

 

 

5.3 Výsledky hodnot průměrů vizuálně motorické odpovědi mezi 

jednotlivými modely pohybového zatížení vyjádřené pomocí 

Cohenova koeficientu účinku 

 

U respondentů byl zjištěn věcně významný rozdíl ve VMO mezi MPZ-AE na 

straně jedné a MPZ-INTER, indikovaný koeficientem 0,60
† 

(středně velký rozdíl) a 

MPZ-ANAE, indikovaný koeficientem 0,67
†
 (středně velký rozdíl) na straně druhé 

(tabulka 19). Navíc zde byl zjištěn statistiky významný rozdíl v průměrných 

hodnotách VMO mezi MPZ-AE a MPZ-ANAE p < 0.05 (MPZ-AE: 897 ms, MPZ-

ANAE: 940 ms), jak je patrno z tabulky 24. 
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Tabulka 19 Výsledky hodnot VMO mezi jednotlivými modely pohybového zatížení  

                     vyjádřené pomocí Cohenova koeficientu účinku. 

 

   MP-IN MPZ-AE MPZ-INTER MPZ-ANAE 

MP-IN         

MPZ-AE  0.37       

MPZ-INTER  0.21 0.60
†
     

MPZ-ANAE  0.35 0.67
†
 0.17   

Legenda: MPZ-AE – model pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního metabolismu, 

MPZ-ANAE – model pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního metabolismu, MP-IN 

– model pohybové inaktivity, MPZ-INTER – model pohybového zatížení intermitentního charakteru, 
†
d 

= 0.50-0.80 (středně velký rozdíl) 

 

 

5.4 Výsledky hodnot vizuálně motorické odpovědi v jednotlivých 

herních situacích po administraci čtyř modelů pohybového 

zatížení 
 

Z výsledků (tabulka 20) je patrné, že průměrné hodnoty VMO u 1. skupiny 

útočných videoukázek HSi1-HSi4, prezentované po MP-IN neprokázaly statisticky (p 

< 0.05) a věcně významné rozdíly. Z HSi1-HSi4 prezentovaných po MP-IN lze 

usuzovat, že pro respondenty vykazovaly stejně obtížné úlohy. Nejrychlejší VMO bylo 

dosaženo u HSi1 (906,90 ms) a nejpomalejší u HSi4 (924,52 ms). 

 

Tabulka 20 Výsledky hodnot VMO u 1. skupiny útočných videoukázek HSi1-HSi4 

                     po administraci modelu pohybové inaktivity. 

 

Hodnoty VMO (ms) v HSi1-HSi4 

po administraci MP-IN 

M SD (ms) Rozptyl 

s
2
 

Medián (M e) 

Hodnoty VMO v HSi1 906,90 ± 84,29 7104,82 900 

Hodnoty VMO v HSi2 917,61 ± 121,55 14774,68 920 

Hodnoty VMO v HSi3 923,80 ± 97,30 9468,06 940 

Hodnoty VMO v HSi4 924,52 ± 82,82 6859,52 940 

Legenda: Legenda: M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, VMO – vizuálně motorická 

odpověď, HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4, 

MP-IN – model pohybové inaktivity 

 

Výsledky průměrných hodnot VMO u 2. skupiny útočných videoukázek HSi1-

HSi4, prezentovaných po administraci MPZ-AE, neprokázaly statisticky (p < 0.05) a 

věcně významné rozdíly (tabulka 21). Nejrychlejší VMO bylo dosaženo u HSi2 

(885,71 ms) a nejpomalejší u HSi1 (904,76 ms). Hodnoty VMO tak pro respondenty 

vykazovaly stejně obtížné úlohy. 
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Tabulka 21 Výsledky hodnot VMO u 2. skupiny videoukázek útočných HSi1-HSi4  

                     po administraci modelu pohybového zatížení s dominantním zapojením 

                     aerobního metabolismu 
 

Hodnoty VMO (ms) v HSi1-HSi4 

po administraci MPZ-AE 

M   SD (ms) Rozptyl 

s
2
 

Medián (M e) 

Hodnoty VMO v HSi1 904,76 ± 84,715 7176,771 900 

Hodnoty VMO v HSi2 885,71 ± 84,07 7068,99 900 

Hodnoty VMO v HSi3 896,19 ± 112,37 12629,04 910 

Hodnoty VMO v HSi4 901,42 ± 94,16 8866,2 900 

Legenda: Legenda: M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, VMO – vizuálně motorická 

odpověď, HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4., 

MPZ-AE - model pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního metabolismu 

 

Průměrné hodnoty VMO u 3. skupiny útočných videoukázek HSi1-HSi4 

prezentovaných po administraci MPZ-INTER neprokázaly statisticky (p < 0.05) a 

věcně významné rozdíly (tabulka 22). Nejrychlejší VMO bylo dosaženo u HSi4 

(916,19 ms) a nejpomalejší u HSi2 (941,90 ms). Průměrné hodnoty VMO čtyř HSi 

prezentovaných po MPZ-INTER vykazovaly pro respondenty stejně obtížné úlohy. 

 

Tabulka 22 Výsledky hodnot VMO u 3. skupiny videoukázek útočných HSi1-HSi4 

                     po administraci modelu pohybového zatížení intermitentního charakteru 

 

Hodnoty VMO (ms) v HSi1-HSi4 

po administraci MPZ-INTER 

M   SD (ms) Rozptyl 

s
2
 

Medián (M e) 

Hodnoty VMO v HSi1 930,47 ± 123,62 15282,69 930 

Hodnoty VMO v HSi2 941,90 ± 103,48 10708,48 950 

Hodnoty VMO v HSi3 931,90 ± 121,78 14830,43 950 

Hodnoty VMO v HSi4 916,19 ± 99,38 9877,81 920 

Legenda: Legenda: M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, VMO – vizuálně motorická 

odpověď, HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4. 

MPZ-INTER – model pohybového zatížení intermitentního charakteru 

 

Z výsledků (tabulka 23) je patrné, že průměrné hodnoty VMO u 4. skupiny 

útočných videoukázek HSi1-HSi4 prezentovaných po administraci MPZ-ANAE 

neprokázaly statisticky (p < 0.05) a věcně významné rozdíly. Ze čtyř HSi 

prezentovaných po MPZ-ANAE lze usuzovat, že pro respondenty vykazovaly stejně 

obtížné úlohy. Nejrychlejší VMO bylo dosaženo u HSi3 (923,80 ms) a nejpomalejší u 

HSi4 (958,57 ms). 
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Tabulka 23 Výsledky hodnot VMO u 4. skupiny videoukázek útočných HSi1-HSi4 

                     po administraci modelu pohybového zatížení s dominantním zapojením 

                     anaerobního metabolismu 
 

Hodnoty VMO (ms) v HSi1-HSi4 po 

administraci MPZ-ANAE 

M   SD (ms) Rozptyl 

s
2
 

Medián (Me) 

Hodnoty VMO v HSi1 941,90 ± 102,91 10591,41 940 

Hodnoty VMO v HSi2 939,52 ± 92,07 8477,81 940 

Hodnoty VMO v HSi3 923,80 ± 123,06 15146,11 940 

Hodnoty VMO v HSi4 958,57 ± 125,28 15695,47 950 

Legenda: Legenda: M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, VMO – vizuálně motorická 

odpověď, HSi1 – herní situace 1, HSi2 – herní situace 2, HSi3 – herní situace 3, HSi4 – herní situace 4 

 

Na základě analýzy rozptylu bylo vypočítáno testové kritérium Chí-kvadrát = 

15,38. Tato hodnota kritéria se ukázala na hladině p < 0.05 (0,0015) jako statisticky 

významná. Následná Post hoc analýza Friedmanova testu ukázala na významně 

rychlejší VMO (897,02 ± 57,46, p < 0.05) po administraci MPZ-AE vzhledem k VMO 

(940,95 ± 71,14) po administraci MPZ-ANAE (tabulka 24). Hodnoty VMO 

mezi ostatními modely pohybového zatížení nevykazovaly statisticky významné 

rozdíly. Nejpomalejší průměrné hodnoty VMO respondenti vykazovali po 

administraci MPZ-ANAE (940,95 ms). Hodnoty průměrů VMO po administraci čtyř 

modelů pohybového zatížení jsou taktéž znázorněny v podobě grafu 2. 

 

Tabulka 24 Celkové hodnoty VMO po administraci čtyř modelů pohybového 

                    zatížení 

 

Model pohybového zatížení M   SD (ms) Rozptyl 

s
2
 

Medián (M e) 

Hodnoty VMO po 

administraci MP-IN 

 

918,21 ± 56,66 

 

3210,75 

 

925 

Hodnoty VMO po administraci 

MPZ-AE 

 

897,02 ± 57,46* 

 

3302,51 

 

907,5 

Hodnoty VMO po administraci 

MPZ-INTER 

 

930,11 ± 52,30 

 

2735,96 

 

940 

Hodnoty VMO po 

administraci MPZ-ANAE 

 

940,95 ± 71,14 

 

5061,26 

 

950 
Legenda: M ± SD – aritmetický průměr±směrodatná odchylka, *- hladina statistické významnosti p < 

0.05. mezi MPZ-AE a MPZ-ANAE, MPZ-AE – model pohybového zatížení s dominantním zapojením 

aerobního metabolismu, MPZ-ANAE – model pohybového zatížení s dominantním zapojením 

anaerobního metabolismu, MP-IN – model pohybové inaktivity, MPZ-INTER – model pohybového 

zatížení intermitentního charakteru, VMO – vizuálně motorická odpověď 
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Graf 2 Hodnoty průměrů VMO po administraci čtyř modelů pohybového zatížení 

 
Legenda: * - hladina statistické významnosti p < 0.05. mezi MPZ-AE a MPZ-ANAE, MPZ-AE – model 

pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního metabolismu, MPZ-ANAE – model 

pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního metabolismu, MP-IN – model pohybové 

inaktivity, MPZ-INTER – model pohybového zatížení intermitentního charakteru, VMO – vizuálně 

motorická odpověď 

 

5.5 Výsledky korelace vizuálně motorické odpovědi a správnosti 

pohybové odpovědi v jednotlivých modelech pohybového zatížení 

 

Pro stanovenou hladinu statistické významnosti (p < 0.05) nebyla u 

jednotlivých modelů pohybového zatížení zjištěna žádná významná korelace mezi 

hodnotami VMO a správností pohybové odpovědi (tabulka 25). Vztah mezi 

korelovanými veličinami nabýval u všech modelů pohybového zatížení charakteru 

nepřímé úměrnosti, což značí, že správnost pohybové odpovědi se zhoršovala (zvyšuje 

se medián) se zkracující se VMO. 
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Tabulka 25 Výsledky korelace mezi VMO a správností pohybové odpovědi po 

                    administraci čtyř modelů pohybového zatížení 

 

Model 

pohybového 

zatížení 

VMO 

M   SD (ms) 

Správnost PO 

Medián (M e) 

Korelace  

MP-IN 918,21 ± 56,66 11 -0.09 

MPZ-AE 897,02 ± 57,46 10 -0.23 

MPZ-INTER 930,11 ± 52,30 10 -0.04 

MPZ-ANAE 940,95 ± 71,14 10 -0.07 

Legenda: M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka, MPZ-AE – model pohybového zatížení 

s dominantním zapojením aerobního metabolismu, MPZ-ANAE – model pohybového zatížení 

s dominantním zapojením anaerobního metabolismu, MP-IN – model pohybové inaktivity, MPZ-

INTER – model pohybového zatížení intermitentního charakteru, PO – pohybová odpověď, VMO – 

vizuálně motorická odpověď,  
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6 DISKUZE 

 

6.1 Konstrukce diagnostického nástroje 

 

Při konstrukci jsme vycházeli z návrhu od autorů Helsena a Pauwelse (1988), 

kteří kritizovali tachistoskopicky prezentované snímky HSi při hodnocení VMO a 

správnosti pohybové odpovědi. Práce Campose (1993) a Fontany, Mazzarda, 

Mokgothu, Furtada a Gallaghera (2009) jako jediné použily videozáznam HSi u něhož 

se předpokládá vyšší ekologická validita z důvodu zobrazení herního děje 

v dynamicky se měnícím herním prostředí. Námi navržený diagnostický nástroj 

umožnil, že každá testová úloha byla zaznamenána na videozáznam, který byl 

importován do softwarového programu Dartfish, který současně poskytl hodnocení 

VMO s přesností na 0,04 s a zaznamenání vybrané alternativy pohybové odpovědi a 

jejího hodnocení prostřednictvím expertního posouzení. 

V rámci validizace diagnostického nástroje byla hodnocena obsahová validita 

prostřednictvím expertního posouzení. Bylo identifikováno 16 videoukázek útočných 

HSi s nejvyšší mírou shody panelistů podle Lawshe (1975). U 6 videoukázek útočných 

HSi byla míra shody panelistů 100 %. U 3 videoukázek útočných HSi byla míra shody 

panelistů 84 %. U 4 videoukázek útočných HSi byla míra shody panelistů 68 %. U 3 

videoukázek útočných HSi byla míra shody panelistů 52 %. Jednotlivé HSi 

obsahovaly pořadí od nejefektivnější po neefektivní alternativu pohybové odpovědi. 

Videoukázky útočných HSi byly poté náhodně tříděny (podle tabulky 

náhodných čísel) do čtyř skupin po čtyřech, které byly prezentovány subjektům ihned 

po skončení vybraného modelu pohybového zatížení s celkovou dobou trvání 

maximálně do 15-20 s. z důvodu, že produkce energie pro svalovou činnost v průběhu 

administrace čtyř testových úloh (HSi) byla dominantně zajištěna aplikací předchozího 

modelu pohybového zatížení s konsekvencemi ovlivňující správnost pohybové 

odpovědi a pohybové provedení činnosti (Meeusena et al., 2006). Výsledky z naší 

pilotní studie a zjištění od Psotty (2003) a Ostojice et al. (2009) potvrzují, že nejvyšší 

hodnoty SF se objevují nebo jsou zachovány 10-20 s. po skončení pracovního 

intervalu.  
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6.2 Analýza vztahu závislosti mezi jednotlivými herními situacemi ve 

čtyřech modelech pohybového zatížení 

 

Primárním úkolem bylo omezit účinek adaptace respondenta na měření jako 

příčiny snižující interní validitu. Výsledná hodnota VMO a správnost pohybové 

odpovědi mohou být ovlivněny adaptací na předkládanou testovou úlohu při 

opakovaném měření (Trochim, 2001). Abychom snížili efekt učení, vytvořili jsme 

čtyři různé skupiny obsahující čtyři videoukázky útočných HSi administrovaných pro 

předem vybraný model pohybového zatížení. Tím bylo zajištěno, že respondentovi 

nebude žádná HSi promítnuta více než jedenkrát. Předpokládali jsme, že tímto 

opatřením zamezíme zapamatování si řešení HSi. Pomocí analýzy vztahu bylo nutné 

uvnitř každé skupiny ověřit, do jaké míry mohli respondenti z řešení jedné HSi 

usuzovat na správnost řešení následují HSi. Pro vyjádření závislosti mezi jednotlivými 

HSi uvnitř každé skupiny byla použita polychorická korelační matice určená pro 

polytomní typ dat. Výsledky matice (v rozmezí -0.437 – 0.306) potvrdily statistickou 

nezávislost (p < 0.05) mezi jednotlivými položkami (HSi) uvnitř každé skupiny. 

Z výsledků usuzujeme, že mezi jednotlivými položkami (HSi) jsou vtahy převážně 

zanedbatelné nebo nepříliš těsné. 

Výše uvedený rozbor prokázal vhodnost sestaveného diagnostického nástroje, 

vycházející ze statistické nezávislosti mezi jednotlivými položkami (HSi) uvnitř každé 

skupiny. Konstrukce tohoto diagnostického nástroje respektuje dle Helsena a Pauwelse 

(1988) požadavek dynamického zobrazování HSi, prezentovaných prostřednictvím 3 s 

videozáznamu, umožňujícího zachycení dostatečného počtu podnětů ve zrakovém poli 

v dynamicky se měnícím herním prostředí.  

 

6.3 Vizuálně motorická odpověď a velikost pohybového zatížení ve 

 fotbalu 

 

Design studií zkoumající VMO byl založen na předkládání dynamického 

zobrazení útočných HSi pomocí videozáznamu a tachistoskopických snímků. 

Výzkumným souborem byli v těchto studiích dovední a méně dovední hráči ve věku 

8-10 let a 12-14 let Campos (1993), nováčci a elitní hráči ve věkových kategoriích 19 

a 25 let McMorrison a Beazeley (1997), dovední a méně dovední hráči ve věkové 

kategorii 19 let McMorris a Graydon (1996a); (1996b) a dovední a méně dovední 
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hráči ve věkové kategorii 19 let Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado a Gallagher 

(2009) a dovední hráči ve věkové kategorii 19 let Frýbort a Kokštejn (2013). 

První experiment provedl Campos (1993), který sledoval efekt pohybové 

inaktivity na VMO u dovedných a méně dovedných hráčů fotbalu ve věkových 

kategoriích 8-10 let a 12-14 let. Respondentům byly prezentovány videoukázky 

útočných HSi po dobu trvání 20 s. Výsledky studie nenalezly rozdíly ve VMO mezi 

dovednými a méně dovednými hráči v obou sledovaných výzkumných souborech. 

McMorrison a Beazeley (1997) porovnávali VMO mezi elitními hráči fotbalu a 

nováčky (bez předchozí pohybové zkušenosti) studující vysokou školu. Respondenti 

byli dále rozděleni do dvou věkových kategorií 19 a 25 let. Útočné HSi byly 

prezentovány pomocí tachistoskopických snímků a úkolem respondentů bylo v co 

nejkratším čase provést pohybovou odpověď. Výsledky neprokázaly rozdíly ve VMO 

ve věkové kategorii 19 let. Na druhou stranu ve věkové kategorii 25 let byly nalezeny 

rozdíly ve VMO. Na základě výsledků se autoři domnívají, že délka předchozí 

pohybové zkušenosti resp. osvojené specifické fotbalové vědomosti a znalosti 

transformované do zkušeností jsou důležitým faktorem ovlivňující rychlost VMO. 

McMorris a Graydon (1996a) porovnávali VMO u dovedných a méně 

dovedných hráčů ve věkové kategorii 19 let. Testovou úlohou bylo provést v co 

nejkratším čase pohybovou odpověď po třech rozdílných modelech pohybového 

zatížení: pohybová inaktivita, pohybové zatížení na úrovni 70 % VO2max a pohybové 

zatížení na úrovni 100 % VO2max. Celkem bylo prezentováno 10 HSi pomocí 

tachistoskopických snímků a rychlost VMO byla měřena pomocí hlasem aktivovaného 

zařízení. Výsledky prokázaly, že u dovedných hráčů se zkracuje VMO po pohybové 

inaktivitě a po pohybovém zatížení na úrovni 70 % VO2max ve srovnání s pohybovým 

zatížením na úrovni 100 % VO2max. Překvapivým zjištěním ovšem bylo, že u méně 

dovedných ve srovnání s dovednými hráči se zkrátila VMO jak po pohybové inaktivitě 

a po pohybovém zatížení na úrovni 70 % VO2max tak také po pohybovém zatížení na 

úrovni 100 % VO2max. Podobně Chmura, Nazara a Kaciubiho-Uscilka (1994), 

Chmura, Nazara, Kaciubiho-Uscilka a Pilise (2002) a Davranche, Audifrena a 

Denjeana (2006) dospěli k závěru, že VMO se zkracuje až po intenzitu pohybového 

zatížení do 75 % VO2max a se vzrůstajícím pohybovým zatížením se VMO 

prodlužuje. 

Ve své druhé studii autoři McMorris a Graydon (1996b) nadále pokračovali ve 

výzkumu a porovnávali VMO opět mezi dovednými a méně dovednými hráči. V této 
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studii navíc respondentům administrovali pohybové zatížení na úrovni 40 % VO2max. 

Výsledky potvrdily zrychlení VMO u obou sledovaných skupin pouze po pohybovém 

zatížení na úrovni 40 % VO2max. Současně popřely výsledky z první studie, protože 

VMO ve srovnání s výsledky z předchozí studie u dovedných i méně dovedných hráčů 

byla delší jak po pohybovém zatížení na úrovni 70 % VO2max, pohybovém zatížení na 

úrovni 100 % VO2max tak také po pohybové inaktivitě. 

K odlišným výsledkům u dovedných hráčů dospěli Frýbort a Kokštejn (2013) u 

kterých se prokázalo statisticky významné zkrácení VMO (624 ± 38 ms, p < 0.01) po 

administraci pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního metabolismu 

(SF = SFANP + 6 %) ve srovnání s pohybovou inaktivitou (654 ± 73 ms), ale 

neprokázali statisticky významný rozdíl (p < 0.01) ve VMO mezi pohybovou 

inaktivitou a pohybovým zatížením s dominantním zapojením aerobního metabolismu 

(SF = SFANP - 6 %). Ke stejnému zjištění dospěli, Ando et al. (2005), kteří uvádí, že 

VMO se zkracuje po pohybovém zatížení nad SFANP a při pohybovém zatížení střední 

intenzity 50 % VO2max se VMO již významně nezkracuje. 

Na druhou stranu, Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado a Gallagher (2009) 

porovnávali VMO u dovedných a méně dovedných hráčů. Výsledky prokázali, že se 

statisticky významně (p < 0.05) zkracuje VMO po administraci pohybového zatížení 

na úrovni 60 % VO2max (1269 ms) a 80 % VO2max (1190 ms) v porovnání 

s pohybovou inaktivitou (1430 ms). Současně dovednější hráči dosáhli statisticky 

významně (p < 0.05) rychlejší průměrné VMO (1299 ms) nežli méně dovední hráči 

(1707 ms). Autoři tak nalezli statisticky významný rozdíl ve VMO mezi dovednými a 

méně dovednými hráči a stejně jako McMorrison a Beazeley (1997) se shodují, že 

specifické fotbalové vědomosti a znalosti jsou zásadním faktorem ovlivňující VMO. 

Naše výsledky kvaziexperimentu prokázaly věcně významný rozdíl ve VMO 

mezi MPZ-AE (SF = SFANP - 6 %) na straně jedné a MPZ-INTER (SF = SFANP - 6 % - 

SF = SFANP + 6 %) indikovaný koeficientem 0,60
† 

(středně velký rozdíl) a MPZ-

ANAE (SF = SFANP + 6 %) indikovaný koeficientem 0,67
†
 (středně velký rozdíl) na 

straně druhé (tabulka 20).  Z pohledu věcné významnosti respondenti tedy dosáhli 

rychlejší VMO po administraci MPZ-AE (897,02 ± 57,46 ms), v porovnání s MPZ-

INTER (930,11 ± 52,30 ms) a MPZ-ANAE (940,95 ± 71,14 ms). Současně jsme 

nalezli pomocí Post hoc analýzy Friedmanova testu statisticky významný rozdíl p < 

0.05 (0,0015) ve VMO po administraci MPZ-AE v porovnání s hodnotami VMO po 

administraci MPZ-ANAE. Mezi ostatními modely pohybového zatížení nebyl nalezen 
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statisticky významný (p < 0.05) rozdíl (tabulka 24). Z tohoto důvodu jsme zamítli H1, 

která předpokládala, že po administraci MPZ-AE (897,02 ± 57,46 ms) se signifikantně 

(p < 0.05) zlepší VMO v porovnání s MP-IN (918,21 ± 56,66 ms). Nicméně, Fontana, 

Mazzardo, Mokgothu, Furtado a Gallagher (2009) dospěli k odlišným výsledkům, 

které prokázaly, že u dovedných a méně dovedných fotbalistů se statisticky významně 

(p < 0.05) zkracuje VMO po administraci pohybového zatížení na úrovni 60 % 

VO2max a 80 % VO2max v porovnání s pohybovou inaktivitou. Toto je ve shodě s 

prací od McMorrise a Graydona (1996b) kteří zaznamenali rychlejší VMO 

pohybovém zatížení na úrovni 40 % VO2max ve srovnání s pohybovou inaktivitou. 

Vysvětlením našeho zjištění, že existuje statisticky významný rozdíl ve VMO 

mezi MPZ-AE a MPZ-ANAE může být, že MPZ-ANAE obsahoval jednorázový 

krátkodobý vysoce intenzivní pracovní interval běžecké lokomoce prováděný 

maximálním úsilím. Hlavním zdrojem energetického krytí v tomto modelu byla 

anaerobní glykolýza, která je charakterizovaná vzestupem metabolické acidózy a 

hromaděním draslíku v intersticiu svalů jako důsledek neoxidativního odbourávání 

svalového glykogenu event. glukózy.  Toto zjištění je v souladu s prací od Meussena 

et al. (2006), kteří zdůrazňují, že prostřednictvím metabolických místních svalových 

změn vzniká anaerobní rychle nastupující únava, která prodlužuje VMO. Navíc toto 

zpomalení VMO mohlo být dále ovlivněno tím, že MPZ-ANAE byl administrován po 

MP-IN,  MPZ-AE  a MPZ-INTER což je spojeno podle Bangsba, Nørregaarda a 

Thorsøe (1991) a Verheijena (1998) s pomale nastupující kumulativní únavou. Na 

tomto místě Wilmore a Costill (1999) a Rodas et al. (2000) podotýkají, že klíčovým 

aspektem je rychlost zotavných procesů jako ukazatele stupně adaptace organismu na 

pohybovou zátěž projevující se zejména v neurohumorálním a transportním systému. 

Výsledky naší studie týkající se VMO naznačují, že energetické krytí pro 

svalovou činnost v MPZ-IN,  MPZ-AE, MPZ-INTER bylo provázeno dostatečnou 

dodávkou O2 tzn., že nedocházelo k narušení homeostázy, poruchám metabolických 

funkcí a nervosvalového systému jako silného deformačního faktoru ovlivňující VMO, 

což je v souhlase se zjištěními od Meussena et al. (2006) a Máčka a Máčkové (2007). 

Fotbal patří mezi tzv. intermitentní sporty a fyziologické nároky lze 

charakterizovat modelem opakovaných krátkodobých intervalů pohybové činnosti 

vysoké až maximální intenzity, které se střídají s intervaly činnosti nižší intenzity nebo 

tělesného klidu, které mají ve vztahu k intenzivním pracovním intervalům zotavný 

charakter. Přesto jsme nenalezli po administraci MPZ-INTER statisticky významný (p 
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< 0.05) rozdíl ve VMO v porovnání s ostatními modely pohybového zatížení. 

Vysvětlení můžeme nalézt ve studiích od Gaitanose, Williamse, Boobise a Brookse 

(1993); Balsoma (1995) a Bogdanise, Nevilla, Boobise a Lakomy (1996) kteří 

prokázali, že dochází kromě setrvalé inhibice anaerobních glykolytických procesů a 

anaerobní rychle nastupující únavy taktéž k vyšší resyntéze a disponibilitě CP 

v intervalech odpočinku jako adaptační změny v důsledku dlouhodobého a 

systematického zatěžování. 

Výsledky VMO v našem šetření lze srovnávat s výsledky studií, které 

používaly jako diagnostický nástroj FiTRO Agility check., protože bylo použito stejné 

testovací prostředí, tzn. vzdálenost dolních končetin od ploten, resp. míče. Můžeme 

posuzovat rozdíly ve VMO v modelu pohybové inaktivity mezi dynamickým a 

statickým zobrazováním HSi, kdy respondenti reagují na náhodně objevující se podnět 

na monitoru. Hůlka a Tomajko (2006) uvádějí hodnoty VMO 425,830 ± 105,947 ms a 

Zemková a Hamar (1999) 364 ± 33,8 ms. Naše hodnoty VMO v dynamicky 

prezentovaných útočných videoukázkách činily 918,21 ± 56,66 ms. Z výše uvedeného 

činní rozdíl 524 ± 69,5 ms, který vypovídá o náročnějších podmínkách, které 

dynamické zobrazování herního děje doprovází. 

 

6.4 Správnost pohybové odpovědi a velikost pohybového zatížení 

 

Studie od McMorrisona a Graydona (1996a) zkoumající správnost pohybové 

odpovědi u hráčů fotbalu v závislosti na pohybovém zatížení byla založena na 

předkládání tachistoskopických snímků útočných HSi. Nicméně již dříve, Helsen a 

Pauwels (1988) kritizovali používání tachistoskopických snímků pro hodnocení 

správnosti pohybové odpovědi. Místo toho doporučují administraci videozáznamu HSi 

umožňující dynamické zobrazení herního děje. Ve studiích zabývající se 

problematikou správnosti pohybové odpovědi byli výzkumným souborem dovední 

(experti) a méně dovední (začátečníci) hráči fotbalu ve věkovém rozmezí 8 – 24 let 

Campos (1993), McMorris a Graydon (1996a; 1996b), McMorrison a Beazeley 

(1997), Fontana, Mazzardo, Mokgothu, Furtado a Gallagher (2009) a Casanova, 

Garganta, Silva, Alves, Oliveira a Williams (2013). 

Výzkum Campose (1993) sledoval správnost pohybové odpovědi v modelu 

pohybové inaktivity u dovedných a méně dovedných hráčů fotbalu ve dvou věkových 
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kategoriích (8-10 let a 12-14 let). Výsledky ukázaly, že dovední hráči vykonávají více 

správných pohybových odpovědí než méně dovední hráči, bez ohledu na to o jakou 

věkovou kategorii se jednalo. Dále zjistil, že méně dovední hráči (12-14 let) dělají 

taktéž více správných pohybových odpovědí než méně dovední hráči (8-10 let). Druhá 

část výzkumu hodnotila správnost pohybové odpovědi mezi elitními hráči fotbalu a 

nováčky v průběhu modelovaného utkání po dobu 25 min. Autor dospěl k závěru, že 

elitní hráči realizují více správných pohybových odpovědí než nováčci. Tento závěr 

podpořili McMorrison a Beazeley (1997), kteří porovnávali správnost pohybové 

odpovědi v modelu pohybové inaktivity mezi elitními hráči fotbalu a nováčky z řad 

vysokoškoláků. Výsledky i zde prokázaly, že elitní hráči provádějí více správných 

pohybových odpovědí nežli nováčci. 

Experiment od autorů Fontana, Mazzarda, Mokgothu, Furtada a Gallaghera 

(2009) porovnával správnost pohybové odpovědi v různých modelech pohybového 

zatížení u dovedných a méně dovedených hráčů fotbalu ve věkové kategorii 19 let. 

Pro každou videoukázku útočných HSi bylo určeno pořadí správnosti pohybové 

odpovědi od nejefektivnější (vyjádřené hodnotou 1) po neefektivní (vyjádřeno 

hodnotou 4). Výsledky jednoznačně potvrdily, že dovednější hráči realizují 

efektivnější pohybovou odpověď ve všech modelech pohybového zatížení. V modelu 

pohybového zatížení na úrovni 40 % VO2max (1.5 vs. 2.6), na úrovni 60 % VO2max 

(2.1 vs. 2) a na úrovni 80 % VO2max (1.7 vs. 2.9) a v modelu pohybové inaktivity (2.5 

vs. 2.8), přesto tento rozdíl nebyl statisticky významný (p < 0.05). Na straně druhé 

autoři McMorris a Graydon (1996a) dospěli k jiným výsledkům, kdy se u dovedených 

hráčů nepotvrdila efektivnější pohybová odpověď na úrovni pohybového zatížení 70 

% VO2max a pohybové inaktivity. 

Casanova, Garganta, Silva, Alves, Oliveira a Williams (2013) porovnávali 

správnost pohybové odpovědi v průběhu 90 min. modelovaného utkání u 8 elitních a 8 

amatérských hráčů fotbalu ve věkové kategorii 24 let. Čtyři opakovaná měření 

správnosti pohybové odpovědi vždy po 20 min. utkání prokázala, že elitní hráči 

statisticky významně (p < 0.05, 57 % vs. 43 %) dosahují vyššího počtu efektivnějších 

pohybových odpovědí než amatéři, při podobné úrovni krevního LA a hodnotách SF. 

Velmi zajímavým zjištěním opakovaných měření bylo, že s postupující dobou utkání 

se u obou sledovaných skupin projevovala tendence k méně efektivní pohybové 

odpovědi (tabulka 4). Vysvětlením může být podle Bangsba, Nørregaarda a Thorsøe 

(1991) a Verheijena (1998) pomalu nastupující kumulativní únava v důsledku poklesu 
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resyntézy makroergních fosfátů v průběhu dlouhodobého pohybového zatížení. Podle 

jiných autorů např. Newsholmeho, Acwortha a Blomstranda (1987) narůstá akumulace 

amoniaku v mozku a společně se změnami mozkové koncentrace serotoninu nastává 

nerovnováha excitačně inhibičních dějů v CNS, které se projeví změnami vzruchové 

aktivity. Tento sled událostí negativně ovlivňuje funkční celek zahrnující vizuální 

dovednosti, vybavování a rozpoznávání specifických vzorců hry a anticipaci a 

společně se znalostmi spolurozhodují o efektivitě volby pohybové odpovědi 

(Marteniuk, 1976; Tenenbauma, 2003; Williams & Ford, 2008). 

Závěry výsledků studií Campose (1993), McMorrisona a Beazeley (1997), 

Fontany, Mazzarda, Mokgothu, Furtada a Gallaghera (2009) a Casanova, Garganta, 

Silva, Alves, Oliveira a Williams (2013) nasvědčují, že faktor zkušenosti 

reprezentovaný a) délkou předchozí pohybové zkušenosti a b) uchováním a 

uspořádáním osvojením vědomostí (znalostí, informací) transformovaných do 

specifických fotbalových zkušeností významně ovlivňují volbu pohybové odpovědi. 

Chase a Simon (1973a) a Ericsson, Krampe a Tesch-Römer (1993) popisují, že vyšší 

úroveň deklarativního znalostního základu „vědět co dělat“ určuje rychlost 

vyhledávání informací v paměti a umožňuje dovedným hráčům se adaptovat na 

proměnlivé podmínky HSi. V praxi to znamená, že takový hráč prostřednictvím 

efektivní vizuální vyhledávací strategie získané informace z herního prostředí 

ukládá na hlubší, více pojmové úrovni Williams (2000), které seskupuje je do 

větších a smysluplných jednotek - vzorců hry. Vybavení relevantních informací 

z paměti ve velmi krátkém časovém úseku, resp. rozpoznávání specifického vzorce 

hry, je spojeno anticipací vzorce hry ještě před jeho zahájením (Abernethy, Wood, 

& Parks, 1999; Williams, 2000). 

Naše výsledky šetření týkající se správnosti pohybové odpovědi prokázaly 

prostřednictvím analýzy rozptylu a následně vypočítaného testového kritéria Chí-

kvadrát = 6,94, že mezi jednotlivými modely pohybového zatížení nebyla prokázána 

statisticky významná (p < 0.05, p = 0,0897) rozdílnost v efektivitě volby pohybové 

odpovědi (tabulka 19). Současně se tak potvrdila H2, která předpokládala, že po 

administraci MPZ-AE (M e 2,5), MPZ-INTER (M e 2,5) a MPZ-ANAE (M e 2,5) se u 

probandů signifikantně (p < 0.05) nezlepší správnost pohybové odpovědi ve srovnání 

s MP-IN (M e 2,75). 

Na základě expertního posouzení bylo u každé HSi určeno pořadí nabízených 

alternativ pohybové odpovědi: hodnota 1 – nejefektivnější pohybová odpověď, 
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hodnota 2 – velmi dobrá pohybová odpověď, hodnota 3 – dobrá pohybová odpověď, 

hodnota 4 – nevhodná pohybová odpověď a hodnota 5 – neefektivní pohybová 

odpověď. Ke každému modelu pohybového zatížení byla přiřazena předem určená 

skupina obsahující videoukázky útočných HSi1-HSi4, prezentovaných po ukončení 

daného modelu pohybového zatížení. Konečné celkové průměrné skupinové skóre 

bylo vyjádřeno z hodnot dosažených v jednotlivých HSi1, HSi2, HSi3 a HSi4. 

Po administraci MP-IN činilo celkové průměrné skóre pro 1. skupinu útočných 

videoukázek (M e 2,75). Znamená to, že respondenti inklinovali k pohybové odpovědi 

vyjádřené hodnotou 3 „dobrá pohybová odpověď“. Nejhoršího skóre respondenti 

dosáhli v HSi3 (3,02 ± 1,56) reprezentované alternativou pohybové odpovědi - 

přihrávka šikmo vpřed vpravo, naopak nejefektivnější alternativa pohybové odpovědi 

v HSi3 byla přihrávka vpřed. Vysvětlením může být snaha omezit následné riziko 

ztráty míče přihrávkou vpřed na hráče, který je obsazený soupeřem. Nejlepšího skóre 

bylo dosaženo v HSi1 (2,21 ± 1,15) reprezentované alternativou pohybové odpovědi - 

přihrávka vpravo. I zde se u respondentů projevila snaha maximálně omezit riziko 

ztráty míče přihrávkou vpravo, i když nejefektivnější alternativa pohybové odpovědi 

podle expertního posouzení bylo obcházení soupeře (tabulka 15). 

Ve 2. skupině útočných videoukázek celkové průměrného skóre z HSi1-HSi4 

po administraci MPZ-AE (tabulka 16) činilo (M e 2,5). Respondenti nejčastěji vybírali 

„velmi dobrá pohybová odpověď“ vyjádřená hodnotou 2 a „dobrá pohybová odpověď“ 

vyjádřená hodnotou 3. Vhledem k charakteru HSi1-HSi3 lze z výsledků usuzovat, že 

respondenti inklinovali k alternativám pohybové odpovědi, jejichž obsahem je herní 

dovednost přihrávání (šikmo vpřed vlevo nebo vpravo), avšak nejefektivnějšími 

alternativami pohybové odpovědi bylo vedení míče v HSi1 a HSi3 a v HSi2 obcházení 

soupeře. 

K velmi podobným výsledkům jsme dospěli i u 3. skupiny útočných 

videoukázek, kdy celkové průměrného skóre z HSi1-HSi4 po administraci MPZ-

INTER (tabulka 17) činilo (M e 2,5). Respondenti nejčastěji vybírali „velmi dobrá 

pohybová odpověď“ vyjádřená hodnotou 2 a „dobrá pohybová odpověď“ vyjádřená 

hodnotou 3. Zejména pohybové odpovědi u HSi3 a HSi4 opět vykazují, že respondenti 

měli tendenci k výběru alternativy pohybové odpovědi týkající se herní dovednosti 

přihrávání, ačkoliv nejefektivnější alternativami bylo v HSi3 obcházení soupeře a 

v HSi4 vedení míče. 
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Nejefektivnější alternativou pohybové odpovědi ve 4. skupině útočných 

videoukázek v HSi1, HSi3 a HSi4 byla přihrávka vpřed. Znamená to, že vzniklé 

podmínky v těchto HSi jednoznačně navozovaly překonání soupeře tzv. průnikovou, 

resp. kolmou přihrávkou do „meziprostoru“ na nabíhajícího spoluhráče z předních 

pozic. I přes tuto skutečnost respondenti v těchto HSi spíše vybírali alternativy 

pohybové odpovědi obsahující herní dovednosti vedení míče nebo obcházení soupeře, 

které byly vyjádřeny hodnotou 2 „velmi dobrá pohybová odpověď“ a „dobrá 

pohybová odpověď“ vyjádřená hodnotou 3. I z tohoto důvodu celkové průměrné skóre 

z HSi1-HSi4 po administraci MPZ-ANAE činilo (M e 2,5). Podobné zjištění jsme 

nalezli i u 1. skupiny u HSi2-HSi4, kdy respondenti místo přihrávky vpřed, která byla 

nejefektivnější, zvolili přihrávku do strany. Tímto taktickým jednáním míč zůstává i 

nadále v držení mužstva v herním prostoru, ale nedochází k efektivní adaptaci na 

rychle se měnící podněty HSi v dynamicky proměnlivém herním prostředí. 

 

6.5 Korelace vizuálně motorické odpovědi a volby pohybové 

 odpovědi po administraci jednotlivých modelů pohybového 

 zatížení 

 

Z výsledků celkového průměrného skóre (M e 2,75) u 1. skupiny videoukázek 

útočných HSi1-HSi4 po administraci MP-IN je zřetelná tendence respondentů vybírat 

na škále 1-5 alternativu pohybové odpovědi „dobrá pohybová odpověď“, hodnocená 

hodnotou 3. Současně celková hodnota průměru VMO z HSi1-HSi4 byla (M = 918,21 

± 56,66 ms), jak vyplývá z tabulky 24. Dále, mezi jednotlivými položkami (HSi1-

HSi4) nebyl neprokázán statisticky významný (p < 0.05) a věcně významný rozdíl, 

z toho lze usuzovat, že HSi1-HSi4 pro respondenty vykazovaly stejně obtížné testové 

úlohy. Ve stanovené hladině statistické významnosti (p < 0.05, -0.09) nebyl nalezen 

vztah mezi VMO a správností pohybové odpovědi. 

Ve 2., 3. a 4. skupině útočných videoukázek činilo celkové průměrného skóre z 

HSi1-HSi4 po administraci MPZ-AE (M e 2,5), MPZ-INTER (M e 2,5) a MPZ-ANAE 

(M e 2,5). Respondenti tak nejčastěji vybírali v pořadí druhou nejefektivnější 

pohybovou odpověď „velmi dobrá pohybová odpověď“ vyjádřená hodnotou 2 a třetí 

nejefektivnější pohybovou odpověď „dobrá pohybová odpověď“ vyjádřená hodnotou 

3. Průměrné hodnoty VMO po administraci MPZ-AE (897,02 ± 57,46 ms), MPZ-

INTER (930,11 ± 52,30 ms) a MPZ-ANAE (940,95 ± 71,14 ms). Nálezy týkající se 
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vztahu mezi VMO a správností pohybové odpovědi nebyly statisticky významné po 

administraci MPZ-AE (p < 0.05, -0.23), MPZ-INTER (p < 0.05, -0.04) a MPZ-ANAE 

(p < 0.05, -0.07). Lze tedy konstatovat, že vztah mezi korelovanými veličinami 

nabýval u všech modelů pohybového zatížení charakteru nepřímé úměrnosti, což 

značí, že s rostoucí intenzitou pohybového zatížení se správnost pohybové odpovědi 

zlepšovala a doba VMO se prodlužovala. Ze zjištěných výsledků vyplývá, že korelace 

mezi ukazateli VMO a správností pohybové odpovědi u všech čtyř modelů 

pohybového zatížení však nebyla věcně a statisticky významná. Tyto výsledky 

demonstrují fakt, že různé modely pohybového zatížení neovlivňují významně 

zlepšení správnosti pohybové odpovědi za současného zkrácení či udržení hodnot 

VMO. 
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7 ZÁVĚR 

 

Cílem práce bylo zjištění vztahu mezi velikostí pohybového zatížení a VMO a 

správností pohybové odpovědi u juniorských hráčů fotbalu. 

Primárním úkolem práce bylo zkonstruovat vhodný diagnostický nástroj, podle 

kterého bychom mohli u hráčů hodnotit kognitivní procesy indikované VMO a 

správností pohybové odpovědi v závislosti na velikosti pohybového zatížení. Tento 

úkol se nám podařilo splnit, protože diagnostický nástroj umožnil dynamické 

zobrazování HSi v náhodně proměnlivých podmínkách herního děje na straně jedné a 

na straně druhé byly jednotlivé HSi na sobě statisticky nezávislé a síla vztahu mezi 

nimi byla zanedbatelná. Hráči tak z předcházející HSi nemohli s dostatečnou přesností 

predikovat pohybovou odpověď aktuálně prezentované HSi. 

Za důležitý nález považujeme zjištění, že u výzkumného souboru, který byl 

složen z hráčů hrajících I. dorosteneckou ligu v Praze a středočeském kraji, nebyl 

shledán statisticky významný vztah mezi velikostí pohybového zatížení a správností 

pohybové odpovědi. Současně se tak potvrdila H2, která předpokládala, že po 

administraci MPZ-AE, MPZ-INTER a MPZ-ANAE, vyžadující vyšší zapojení 

metabolismu, se signifikantně nezlepší správnost pohybové odpovědi ve srovnání 

s MP-IN. Jistou analogii výsledků můžeme sledovat i v hodnotách VMO (kromě 

vztahu VMO mezi MPZ-AE a MPZ-ANAE). Mezi MP-IN, MPZ-AE, MPZ-INTER, 

MPZ-ANAE nebyly shledány statisticky významné rozdíly v hodnotách VMO a 

nebyla tak potvrzena H1, která předpokládala, že po administraci MPZ-AE se u 

probandů signifikantně zlepší VMO ve srovnání s MP-IN. Nicméně, statisticky a 

věcně signifikantní vztah ve VMO byl nalezen mezi MPZ-AE a MPZ-ANAE a věcně 

významný rozdíl mezi MPZ-AE a MPZ-INTER.  

Výsledky našeho výzkumu tak naznačují, že anaerobní vysoce intenzivní 

pohybové zatížení negativně ovlivňuje rychlost percepčních a kognitivních 

dovedností, např. anticipaci, délku trvání vizuální fixace, vybavování a rozpoznávání 

vzorců hry (rychlost vyhledávání informací v paměti, založených na specifických 

procedurálních a deklarativních znalostech). Velmi zajímavým zjištěním je, že i přes 

tyto změny, týkající se rychlosti, nedochází ke snižování efektivity pohybové 

odpovědi. Jedním z důvodů, může být, že u zkoumaného souboru převládá vysoká 
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disponibilní zásoba mentálních reprezentací, které lze restrukturalizovat, reorganizovat 

a zdokonalovat v podmínkách herního děje v dlouhodobé pracovní paměti. 

Nepotvrdily se předpoklady, že na správnost pohybové odpovědi může 

negativně působit faktor mentální únavy prostřednictvím akumulace amoniaku a 

serotoninu v mozku. Správnost pohybové odpovědi se totiž významně nezhoršovala se 

zvyšující se intenzitou pohybového zatížení. Navíc hodnota správnosti pohybové 

odpovědi (2.5-2.75 = velmi dobrá až dobrá pohybová odpověď) byla shodná po 

administraci všech modelů pohybového zatížení. V souladu s tímto zjištěním se 

domníváme, že nebyla významně narušena homeostáza organismu, způsobená 

snížením regulační efektivity organismu. 

Z výše uvedeného usuzujeme, že celková doba trvání jednotlivých modelů 

pohybového zatížení mohla být limitním faktorem, jenž pro organismus 

nepředstavovala zásadní vychýlení z rovnovážného stavu projevujícího se selháváním 

neurohumorálních funkcí. V případě dalšího zkoumání této problematiky 

doporučujeme prodloužit celkovou dobu trvání jednotlivých modelů pohybového 

zatížení, které by více respektovaly specifičnost pohybového zatížení v průběhu 

fotbalového utkání. Takto nastavený design výzkumu může poté relevantně ověřit 

vztah mezi velikostí pohybového zatížení a efektivitou pohybové odpovědi. 
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Příloha 1  Informovaný souhlas 

 

Vážený respondente, 

 

do výzkumného šetření jste byl vybrán z důvodu absolvování dlouhodobé a 

systematické sportovní přípravy v oblasti fotbalu a Vaše sportovní výkonnost 

dosahuje nejvyšší výkonnostní úrovně v dorostenecké kategorii. 

 

Cílem výzkumu je analýza vztahu mezi velikostí pohybového zatížení a 

rychlostí provedení a správností pohybové odpovědi u juniorských hráčů 

fotbalu. Realizace studie je podpořena Grantovou agenturou České republiky a 

Fotbalovou asociací České republiky. Doba trvání testování (vyšetření) je cca 

20min. V průběhu modelovaného pohybového zatížení budeme sledovat 

pohybový a kognitivní výkon. V průběhu výzkumného šetření nebudou užity 

žádné invazivní metody a techniky a samozřejmostí je absence bolestivých 

podnětů.  

 

Výstupem je individualizace tréninkového procesu a praktická doporučení, která 

přispějí ke zkvalitnění herního výkonu v oblasti taktických dovedností a 

pohybových dovedností. 

 

Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl dostačujícím způsobem informován o 

významu a rozsahu výzkumné studie. Obdržel a porozuměl jsem veškerým 

informacím, které mi poskytl informovaný souhlas. Beru na vědomí, že moje 

data budou zpracována anonymně a údaje týkající se mé osoby budou důvěrně 

uchovány. Současně si vyhrazuji právo zrušit svůj souhlas, aniž by mi z toho 

vznikly jakékoli postihy. 

 

...................................                   ………………………….  

Jméno a příjmení respondenta                   Podpis řešitel 
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157 

 

Příloha 2 Souhlas etické komise 

 

 

 

 



158 

 

Příloha 3 Seznam tabulek 

Tabulka 1 Počet a doba trvání vizuální fixace u expertů a nováčků při sledování 

ofenzivních herních situací ve fotbalu (Helsen & Pauwels, 1993)... s. 35 

Tabulka 2 Doba trvání a počet fixací u skupiny dovedných a méně dovedných 

hráčů při fotbalových herních situacích 1:1, 3:3 a 11:11 (Williams, 

Davids, & Williams, 1999)………………………………….…..….s. 37 

Tabulka 3 Průměrná doba trvání vizuální fixace, počet vizuálních fixací a počet 

vizuálních fixací ve zrakovém poli u elitních a amatérských hráčů 

fotbalu po intermitentním pohybovém zatížení (Casanova, Garganta, 

Silva, Alves, Oliveira, & Williams, 2013)…………………….…..s. 38 

Tabulka 4 Hladina krevního laktátu, srdeční frekvence a % podíl správnosti 

pohybové odpovědi u elitních a amatérských hráčů po intermitentním 

pohybovém zatížení (Casanova, Garganta, Silva, Alves, Oliveira, & 

Williams, 2013)..…………………………………………………...s. 59 

Tabulka 5 Celková vzdálenost překonaná v utkání v profi-fotbalu…………....s. 61 

Tabulka 6 Komparace hodnot průměrného EV..……………………….…..….s. 61 

Tabulka 7 Komparace hodnot průměrné SF a % SFmax v utkání………….…...s. 64 

Tabulka 8 Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) u amatérských a profesionálních 

hráčů fotbalu………………………………………………………..s. 64 

Tabulka 9 Míra shody posuzovatelů (Lawshe, 1975)………………………….s. 89 

Tabulka 10  Korelace lokální nezávislosti u modelu pohybové inaktivity…….s. 105 

 

Tabulka 11  Korelace lokální nezávislosti u modelu pohybového zatížení 

                     s dominantním zapojením aerobního metabolismu……………….s. 105 

 

Tabulka 12  Korelace lokální nezávislosti u modelu pohybového zatížení 

                     intermitentního charakteru………………………………………..s. 105 

 

Tabulka 13  Korelace lokální nezávislosti u modelu pohybového zatížení  

                      s dominantním zapojením anaerobního metabolismu………….…s. 106 

 

Tabulka 14  Výsledky skóre 1. skupiny videoukázek útočných HSi po administraci 

                        modelu pohybové inaktivity…………………………….………...s. 107 

 

Tabulka 15  Výsledky skóre 2. skupiny videoukázek útočných HSi po administraci 

                      modelu pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního  

                       metabolismu………………………………………………………s. 107 

 

Tabulka 16  Výsledky skóre 3. skupiny videoukázek útočných HSi po administraci 

                     modelu pohybového zatížení intermitentního charakteru…………s. 108 

 



159 

 

Tabulka 17  Výsledky skóre 4. skupiny videoukázek útočných HSi po administraci 

                      modelu pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního 

                      metabolismu……………………………………………………….s. 108 

 

Tabulka 18  Výsledky hodnot z celkového skóre HSi1-HSi4 v každém ze čtyř  

  modelů pohybového zatížení………………………………………s. 109 

 

Tabulka 19  Výsledky hodnot VMO mezi jednotlivými modely pohybového  

  zatížení, vyjádřené pomocí Cohenova koeficientu účinku………..s. 110 

 

Tabulka 20  Výsledky hodnot VMO u 1.skupiny útočných videoukázek HSi1-HSi4 

                      po administraci modelu pohybové inaktivity……………………...s. 110 

 

Tabulka 21  Výsledky hodnot VMO u 2. skupiny videoukázek útočných HSi1- 

  HSi4 po administraci modelu pohybového zatížení s dominantním 

  zapojením aerobního metabolismu…………………………….….s. 111 

 

Tabulka 22  Výsledky hodnot VMO u 3. skupiny videoukázek útočných HSi1- 

  HSi4 po administraci modelu pohybového zatížení intermitentního 

  charakteru………………………………………………………….s. 111 

 

Tabulka 23  Výsledky hodnot VMO u 4. skupiny videoukázek útočných HSi1- 

  HSi4 po administraci modelu pohybového zatížení s dominantním 

  zapojením anaerobního metabolismu……………………………...s. 112 

 

Tabulka 24  Celkové hodnoty VMO po administraci čtyř modelů pohybového 

                     zatížení…………………………………………………………….s. 112 

 

Tabulka 25  Výsledky korelace mezi VMO a správností pohybové odpovědi po 

                     administraci čtyř modelů pohybového zatížení……………………s. 114 

 

Příloha 4 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Zaměření vizuální vyhledávací strategie prostřednictvím očních pohybů 

(Tyldesley, Bootsma, & Bomhoff, 1982)……………………….…..s. 35 

 

Obrázek 2 Vizuální vyhledávací strategie pravého středního stopera v herní situaci 

11:11. Červená linie zaznamenává vizuální vyhledávací strategii u 

dovedných hráčů. Žlutá linie zaznamenává vizuální vyhledávací 

strategii u méně dovedných hráčů (Williams & Davids, 1994)…….s. 37 

 

Obrázek 3  Schéma VMO tzn. DR a akční pohybovou rychlost na příkladu odpalu 

  v baseballu (Bressan, 2000)……………………………………… . s. 51 

 

Obrázek 4 Sedm alternativ pohybové odpovědi………………………………..s. 92 

 

 

Obrázek 5  Videozáznam výběru pohybové odpovědi a VMO na  

  videokameru………………………………………………………..s. 93 



160 

 

Obrázek 6  Administrace modelu pohybového zatížení na běhacím koberci….s. 93 

 

 

Příloha 5 Seznam grafů  
 

Graf 1  Hodnoty průměrů VMO po administraci čtyř modelů pohybového 

zatížení………………………………………………………….….s. 61 

 

Graf 2  Hodnoty průměrů VMO po administraci čtyř modelů pohybového 

 

 zatížení……………………………………………………………s. 113 

 

 

Příloha 6 Seznam schémat 
 

Schéma 1  Identifikace typu designu (Trochim, 2001)…………………..……s. 81 

 

Schéma 2  Vstupní proměnné kvaziexperimentu…………………….………..s. 82 

 

Schéma 3  Výstupní proměnné kvaziexperimentu……………………….…....s. 83 

 

Schéma 4  Strategie výběru a přirazení herních situací do skupin……….....… s. 90 

 

Schéma 5  Intenzitní pásma pohybového zatížení (Psotta, 2003; Psotta a kol., 

  2006)………………………………………………………......……s. 94 

 

 

 

 


