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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. 
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