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Fyzická zátěž organismu jako faktor ovlivňující percepčně kognitivní funkce 

 

Posuzovaná disertační práce se zabývá problematikou vlivu fyzické zátěže na percepčně 

kognitivní funkce ve fotbale. Řešení problematiky je založené na zajímavém a aktuálním 

využití diagnostického nástroje umožňujícího sledovat souvislosti mezi, vizuální pohybovou 

odpovědi a správnosti pohybové odpovědi v závislosti na pohybovém zatížení. Téma 

disertační práce je možno považovat v oblasti invazivních pohybových her za velmi aktuální. 

Disertant řeší zvolenou problematiku na 112 stranách textu, doplněného tabulkami, a 

rozsáhlým referenčním seznamem využívajících jak české, tak i zahraniční odborné prameny. 

Struktura práce je poněkud nevyvážená, neboť syntéza poznatků tvoří 59 stran, zatímco 

výzkumnou část tvoří jen 18 stran (výsledky 9 s., diskuse 9 s. a závěry 2 s.). Zpracování 

teoretických východisek je poměrně rozsáhlé (59 stran). Po krátkém úvodu je zaměřeno na 

současný stav poznání v této oblasti zkoumání a základní charakteristice fotbalu. 

V jednotlivých podkapitolách se autor postupně věnuje kognitivním procesům, jejich 

taxonomií, které slouží v průběhu utkání potřebám řízení a orientaci herních činností, 

rozhodování při herních činnostech a kontrole pohybového provedení herních činností, jejich 

důležitou součástí je pozornost. Domnívám se, že podkapitola 2.5 „Kognitivní procesy a 

neuropsychologie“ příliš nesouvisí s tématem práce. Velmi zdařile je zpracována část, která se 

věnuje výzkumům vizuálně pohybové odpovědi bez předchozího pohybového zatížení a 

volby po pohybovém zatížení ve fotbalu. 

Z hlediska postupu řešení je práce rozdělena na vědeckou otázku, hlavní cíl, hypotézy a úkoly 

práce. Připomínku mám k formulaci hypotéz. Hypotéza není předpoklad, ale výrok, tvrzení, 

který přijmeme nebo zamítneme.  

Velmi podrobně je rozpracována kapitola „Metodika výzkumu“. Autor však zbytečně široce 

popisuje jednotlivé statistické techniky. Dále se domnívám, že hladina významnosti se 

označuje α a ne p (p je výpočet pravděpodobnosti). Také pojmenování testu je Kolmogorov-

Smirnovův test a ne Kolmogorov-Smirnův test. 

Ve výsledkové části (9 stran) se autor věnuje plnění stanovených úkolů práce. V části 5.1 

zabývající se vztahem závislosti mezi jednotlivými herními situacemi ve čtyřech modelech 



pohybového zatížení byla vhodně použitá polychorická korelační matice. Výsledky potvrdily 

nezávislost vztahu mezi jednotlivými položkami herních situací. V části 5.2 autor analyzuje 

výsledky správnosti pohybové odpovědi v jednotlivých herních situacích po administraci čtyř 

modelů pohybového zatížení. Z výsledků vyplývá, že mezi jednotlivými modely pohybového 

zatížení nebyl prokázán významný rozdíl v efektivitě volby pohybové odpovědi. 

V podkapitole 5.3 autor zjistil významný věcný rozdíl ve vizuálně pohybové odpovědi mezi 

modelem pohybového zatížení se zapojením aerobního metabolismu a modelem pohybového 

zatížení intermitentního charakteru. Dále zjistil statisticky významný rozdíl v průměrných 

hodnotách vizuálně pohybové odpovědi a modelem pohybového zatížení se zapojením 

aerobního metabolismu a modelem pohybového zapojení anaerobního metabolismu. V části 

5.4 autor analyzuje výsledky hodnot vizuálně pohybové odpovědi v jednotlivých herních 

situacích po administraci čtyř modelů pohybového zatížení. Z výsledků vyplývá, že průměrné 

hodnoty vizuálně pohybové odpovědi neprokázaly statisticky významné rozdíly ve všech 

čtyřech videoukázkách. V poslední části 5.5 autor nezjistil žádné významné závislosti mezi 

hodnotami vizuálně motorické odpovědi a správnosti pohybové odpovědi. 

V diskuzi srovnává výsledky svého experimentu s výsledky jiných autorů zkoumajících tuto 

problematiku. Některé výsledky korespondují s experimenty jiných autorů, některé se odlišují. 

Podle mého názoru je Diskuze příliš rozsáhlá. Začíná znovu výzkumy jiných autorů, které 

jsou už  v teoretických východiscích (str. 116 – 118) a až poslední odstavec na str. 118 začíná 

„Naše výsledky…“, kde srovnává svoje výsledky s jinými autory. 

V závěru disertační práce stručně shrnuje zjištěné výsledky a odpovídá na stanovené hypotézy 

práce. 

Otázky k obhajobě: 

- Na základě čeho konstatujete v závěrech, že anaerobní intenzivní pohybové zatížení 

ovlivňuje anticipaci, rychlost percepčně kognitivních vzorců? 

- Které faktory mohou ovlivnit percepčně kognitivní procesy v utkání ve fotbalu? 

- Je možné předpokládat z výsledků experimentu transfer zjištěných poznatků do herní 

praxe v utkání? 

 

 



Celkový závěr: 

Z celkového pohledu lze hovořit o zajímavém výzkumném záměru, při jehož řešení prokázal 

autor dobrý vhled do zkoumané problematiky, přestože úroveň některých částí je poněkud 

nevyvážená. I přes výše uvedené výhrady, lze konstatovat, že Mgr. Pavel Frýbort předložil 

vědeckou práci, která odpovídá požadovaným kritériím. Doporučuji práci k obhajobě a jsem 

přesvědčen, Mgr. Pavel Frýbort je vhodným kandidátem pro udělení titulu Ph.D. v oboru 

kinantropologie.  
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