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Abstrakt 

Název práce:  Rozdíly v reakční rychlosti vnitřních a vnějších  polařů v softbalu. 

Cíl práce: Cílem práce je zjištění reakční rychlosti odlišných typů hráčů. 

Hypotéza: Vnitřní polaři dosahují vyšší výběrové reakční rychlosti než polaři 

vnější.  

Metody práce: měření reakční rychlosti pomocí zařízení „fitronic“(reaktometrie), 

statistická analýza  

Výsledky: Vyhodnocením všech naměřených hodnot jsme došli k závěru, že 

hráčky vnitřního a vnějšího pole dosahují nevýznamných rozdílů. 

Důležitým výsledkem měření pro náš výzkum byla hodnota 

rozdílu celkových aritmetických  průměrů skupin hráček vnitřního 

a vnějšího pole z testování výběrové  reakční rychlosti. Hráčkám 

vnitřního pole byla naměřena kratší reakční doba než u hráček 

vnějšího pole, avšak tato hodnota činila pouhých 18 ms, což je 

pro výkon hráčky v obraně z pohledu věcné významnosti 

zanedbatelná hodnota. Po testování a vyhodnocení jednoduché 

rychlosti reakce výsledky měly následující charakter: u hráček 

vnějšího pole byla naměřena kratší reakční doba než u hráček 

vnitřního pole, rozdíl naměřených dob však odpovídá 20,1 ms. I 

v tomto případě výsledek nevypovídá o významném  rozdílu. 

Klí čová slova: reaktometrie, softbal, polaři, rychlost reakce    

 

  



  

Abstract 

Title:  Reaction rate difference between outfielders and infielders in softball 

Objective: The goals to compare reaction rate of outfielders and infielders in softball 

Hypothesis: Infielders are able to react faster than outfielders 

Methods: reactometer measurement, statistical methods 

Results: The evaluation of all measured values, we conclude that the players of 

infield and outfield have approximately the same values. An important 

outcome measure for our study was the difference between the total 

arithmetic average value of infielders and outfielders, testing selective 

reaction rate. Infielders were measured shorter reaction time than the 

outfielders, but this value was only 18 ms, which is for performance of 

defenders very negligible value. After testing and evaluation of a simple 

reaction rate results were the following character: outfielders have been 

measured in a shorter reaction time than the players in the infield, the 

difference of the measured times, however, corresponds to 20.1 ms. In 

this case, the result does not reflect a noticeable difference. 

Keywords: reactometer, measurement, softball, fieldplayers, reactiontime
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1 Úvod 

 

Softbal je rozmanitá a dynamická sportovní hra, ve které je dobrý výsledek týmu 

podmíněn perfektní souhrou spoluhráčů a zároveň individuálními specifickými 

dovednostmi a schopnostmi hráčů v obraně a útoku. 

Hlavním cílem útoku je dosažení bodu prostřednictvím odpalů, a to především 

dlouhých odpalů, přičemž má pálkař možnost obsadit 1. až 3. metu, případně přímo 

skórovat. Hra obránců závisí na pozici, na které polař hraje. Rozdílné pozice v obraně 

rovněž znamenají odlišné požadavky na individuální výkon hráče. Hráče hrající 

v obraně dělíme na vnitřní a vnější polaře. Mezi hlavní požadavky pro kvalitní výkony 

těchto hráčů řadíme psychickou, taktickou, technickou a kondiční připravenost. 

Klíčovými hráči při utkání jsou nadhazovač a zadák, kteří z velké části udávají průběh 

zápasu. Nadhazovač provádí nadhazovací pohyb, při kterém spodním obloukem hází 

míč na zadáka. Nadhazovač má za úkol obtížnými nadhozy znemožnit pálkaři dobrý 

odpal, a případný posun po metách. 

 V této mé bakalářské práci se zaměřuji na rychlost reakce obránců v softbalu. 

Ráda bych demonstrovala rozdíl reakčních schopností mezi hráči vnitřního a vnějšího 

pole v softbalu. 

V první části, teoretické, popisuji problematiku rychlostních a koordinačních 

schopností a to zejména rychlost reakce a reakci jako součást koordinačních schopností. 

Dále se věnuji stručné charakteristice softbalu, jeho pravidel, historii a herní činnosti 

hráčů v obraně.  

V druhé části, výzkumné, demonstruji měření na čtrnácti softbalových hráčkách, 

které má za úkol zjistit rychlost reakce vnitřních a vnějších polařek. Výsledky testování 

jsou porovnávány a vyhodnoceny pomocí statistické analýzy. Hypotéza hlavního cíle 

mé práce zní: „Vnitřní polaři dosahují vyšší výběrové reakční rychlosti než polaři 

vnější.“ Hypotéza vyplývá ze vzdálenosti polařů od pálkařského území, ve kterém se 

střídají pálkaři. Vnitřní polaři jsou od pálkaře v přibližné vzdálenosti 11 m - 20 m a 

vnější polaři se pohybují v rozmezí 30 m – 60 m (ženy), 70 m (muži).  
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Odpálený míč tudíž k vnitřním polařům doletí dříve než k polařům vnějším, z 

čehož vyplývá, že obránci vnějšího pole mají více času na reakci na odpálený míč než 

obránci vnitřního pole. Cílem práce z praktického hlediska je zjistit, zda má dlouholetý 

softbalový trénink vnitřního pole vliv na rozvoj reakční rychlosti, případně o kolik 

časových jednotek se naměřené hodnoty budou lišit. K potvrzení či vyvrácení hypotézy 

využiji měření reaktoměrem a naměřené hodnoty budou statisticky vyhodnoceny. 
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2 Teoretická část 

 

Hráčky softbalu by měly mít dokonale osvojené specifické dovednosti, mezi 

které řadíme především přesný hod vrchním obloukem, odpálení nadhozeného míče a 

chycení míče po zemi i ze vzduchu. Další oblastí důležitou pro rozvoj hráček softbalu 

jsou pohybové schopnosti neboli kondiční faktory. Tyto schopnosti lze rozdělit na 

silové, rychlostní, vytrvalostní a koordinační (Dovalil, 2009). Důležitým faktorem pro 

hráčky v obraně je schopnost reagovat na odpálený míč. Tuto schopnost podmiňuje 

rychlost reakce.  

Na polařky hrající ve vnitřním poli se kladou vyšší nároky na schopnost rychle 

reagovat než na polařky vnější. Ve vnitřním poli mají polařky jen velmi krátký čas 

zareagovat na rychle odpálený míč. Po zaznamenání směru letu odpáleného míče 

následuje rychlý start a následný běh pro odpálený míč. Cílem hráčky v obraně je 

zachycení míče po zemi nebo ze vzduchu do rukavice a případně další rozehra v podobě 

příhozu míče na příslušnou metu. V případě, že odpálený míč letí přímo na polaře nebo 

v jeho blízkosti, pokus o zachycení míče probíhá bez startu na míč. Další možnou 

variantou startu na odpálený míč je tzv. „rybička“ – jedná se o skok odrazem snožmo ve 

směru vpřed nebo do strany s cílem zachycení míče po zemi nebo ze vzduchu.  

Rychlost reakce v obraně řadíme mezi reakční schopnosti složité, neboli 

výběrové. Důvodem je, že hráčky v obraně před odpálením míče protihráčkou nevědí, 

kam bude odpálený míč směřovat.  

 

2.1 Pohybové schopnosti 

 

Pohybové schopnosti jsou podle Dovalila (2009) definovány jako relativně 

samostatné soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti. 

Dále výrazně podmiňují metabolické procesy, související hlavně se získáváním a 

využíváním energie pro vykonávání pohybu.  

Měkota a Novosad (2005) rozdělují motorické schopnosti na dvě velké skupiny 

– kondiční a koordinační.  
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Kondiční schopnosti jsou determinovány převážně faktory a procesy 

energetickými. Řadí se sem schopnosti vytrvalostní, silové a z části i rychlostní. 

Koordinační schopnosti jsou podmíněny funkcemi a procesy pohybové koordinace a 

jsou spjaty především s řízením a regulací pohybové činnosti. Sem se řadí schopnosti 

orientační, diferenciační, reakční, rytmické, aj. (Měkota a Novosad, 2005) 

Dovalil (2009) rozděluje pohybové schopnosti podle fyzikálních charakteristik, 

které v pohybovém projevu převažují, tedy síly, svalové kontrakce, rychlosti pohybu a 

trvání, na kondiční pohybové schopnosti silové, rychlostní a vytrvalostní. Kromě 

kondičních schopností se na výkonu podílejí schopnosti vázané na řízení a regulaci 

pohybu, zjednodušeně vyjádřeno pohybové schopnosti rázu “informačního“. Takto jsou 

charakterizovány dle Dovalila (2009) schopnosti koordinační.  

Profesor psychologie na Kalifornské univerzitě Schmidt (1991) stručně definuje 

schopnost jako trvalý převážně geneticky určený rys, který předpokládá nebo podporuje 

různé druhy motorických a kognitivních aktivit.  

Silové schopnosti rozdělujeme na sílu absolutní, sílu rychlou a výbušnou, sílu 

vytrvalostní (Dovalil, 2009). Nejčastěji využívanou skupinou silových schopností je 

v softbalu síla rychlá a výbušná, neboli explozivní. Především nadhazovačky provádějí 

v průběhu nadhazovacího pohybu výbušný odraz z dolních končetin, rychlé provedení 

otočky před vyhození míče a samotné vypuštění míče podpořené flexí zápěstí. Ostatní 

polařky využívají častých odrazů z dolních končetin z důvodu zachycení odpáleného či 

nepřesně přihozeného míče a rychlý švihový pohyb horní končetiny při odhodu míče 

vrchním obloukem. Pálkařský švih je prováděn dynamickým pohybem paží při 

současné rotaci trupu.  

Energetický výdej u žen softbalistek během tréninkové či zápasové jednotky se 

pohybuje okolo 17 kJ.min-1 (Havlíčková, 2003). 

V oblasti rychlostních schopností mnohé sportovní výkony charakterizuje 

z fyzikálního pohledu vysoká až maximální rychlost pohybu. Tato činnost je prováděna 

maximálním volním úsilím, maximální intenzitou, kterou energeticky zajišťuje ATP-CP 

systém. Nemůže tudíž trvat dlouho – bez přerušení do 10-15 sec, v zásadě bez odporu 

nebo s malým odporem. (Dovalil, 2009) 
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 Rychlostní schopnosti se jako relativně nezávislé rozlišují podle Dovalila 

(2009) na: 

• rychlost reakční, spojenou se zahájením pohybu 

• rychlost acyklickou, tj. co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů 

• rychlost cyklickou, danou vysokou frekvencí opakujících se stejných 

pohybů 

• rychlost komplexní, danou kombinací cyklických i acyklických pohybů 

včetně reakce. Nejčastěji se vyskytuje jako rychlost lokomoce, 

přemisťování v prostoru. 

 

Rychlost je podmíněna: 

• morfologicky 

1. systémově – somatotypem (meso- a ektomorfní komponentou), 

výraznější muskulaturou u běžců (sprinterů), 

2. buněčně – hypertrofií FG a FOG vláken, zejména na DK. 

• funkčně 

• biochemicky. Bartůňková (2010) 

 

Softbal využívá všechny druhy rychlosti. V této práci se přednostně zabývám 

rychlostí reakční, kterou uplatňují hráčky v útoku i obraně.  

 

Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující význam energetické 

zabezpečení odpovídající pohybové činnosti. Vytrvalostní schopnosti rozdělujeme na 

dlouhodobé, střednědobé, krátkodobé a rychlostní (Dovalil, 2009). Tabulka 1 udává, 

jakým způsobem jsou druhy vytrvalosti převážně energeticky zajišťovány a dobu trvání 

pohybových činností charakteristickou pro dané typy vytrvalosti.  
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Tabulka 1: Vymezení vytrvalostních schopností podle převážné aktivace energetických 

systémů  

 

 

Vytrvalost 

Převážná aktivace 

energetického systému 

Doba trvání pohybové 

činnosti 

Dlouhodobá O2 přes 10 min 

Střednědobá LA - O2   do 8 – 10 min 

Krátkodobá LA  do 2 – 3 min 

Rychlostní ATP – CP  do 20 – 30 sec 

 

(Dovalil, 2009) 

 

2.1.1 Struktura koordina čních schopností 

 

Koordinační schopnosti jsou podle Dovalila (2009) stručně definovány jako 

dispozice lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se 

podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby.  

Primární funkci u koordinačních schopností má centrální nervový systém a nižší 

řídicí centra. Tyto předpoklady k plnění koordinačních požadavků lze považovat za 

projevy relativně zpevněných generalizovaných procesů řízení pohybu a shrnují se pod 

pojem koordinační pohybové schopnosti. (Dovalil, 2009) 

Všeobecně přijímaná taxonomie koordinačních schopností neexistuje, setkáváme 

se s rozlišováním 5 až 15 jednotlivých schopností. Při klasifikaci koordinačních 

schopností je nutné brát v úvahu: 

• řízení a regulaci známých přesných, kontinuálních pohybových činností 

s postačujícími zpětnými vazbami, tj. přesnost regulace, 

• řízení a regulaci známých krátkodobých, přesných a rychlých 

pohybových činností, tj. koordinaci pod časovým tlakem 

• řízení a regulaci neznámých, variabilních, rychlých a přesných 

pohybových činností, tj. přestavbu a přizpůsobování činností (Dovalil, 

2009) 
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Rozdělení koordinačních schopností dle Dovalila (2009): 

• diferenciační schopnost 

• orientační schopnost 

• schopnost rovnováhy 

• schopnost reakce (rychlost, ale i vhodnost a správnost) 

• schopnost rytmu 

• schopnost spojovací (spojování pohybů a jejich částí) 

• schopnost přizpůsobování. 

 

Měkota a Novosad (2005) dělí motorické schopnosti na kondiční, hybridní 

(kondičně – koordinační) a koordinační. Koordinační schopnosti dále rozdělují na 

reakční, rovnováhové, rytmické, orientační a diferenciační. Reakční schopnost definují 

jako schopnost zahájit (účelný) pohyb na daný jednoduchý nebo složitý podnět v co 

nejkratším čase. Indikátorem je reakční doba, která uplyne od vyslání signálu (podnětu) 

k zahájení pohybu. Reakční doba se vyjadřuje v milisekundách. Typická hodnota pro 

jednoduchou pohybovou reakci je u dospělého asi 200 ms, u dětí delší (500ms).  

Čelikovský (1979) vymezuje pojem obratnost (pojem koordinace se ve stejném 

smyslu v minulých letech užívala pod pojmem obratnost – obratnostní schopnost, 

v současnosti se prosazuje spíše označení koordinační schopnosti). Obratností 

rozumíme schopnost přesně realizovat složité časoprostorové struktury pohybu. Dále 

uvádí, že jde o plnění relativně samostatného komplexu pohybových úkolů, které jsou 

charakterizovány převážně acyklickou strukturou pohybu. Komplex motorické 

schopnosti obratnost se rozpadá do tří okruhů. Nejsou na stejné úrovni a jejich úloha je 

dána postavením v regulačním obvodu. Prvky systému obratnostních schopností (tj. 

oblast 1. a 2., které jsou samy složitými subsystémy) se integrálně projevují v oblasti 3., 

kterou chápeme jako vlastní projev obratnosti: 

1. Oblast vlastností regulátorů – senzomotorické vlastnosti 

• kinestetická diferenciační schopnost 

• rovnováhová schopnost 

• rytmická schopnost 

• orientační schopnost 
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• eventuálně další schopnosti 

2. Oblast vlastností regulované soustavy – vlastnosti pohybové soustavy 

(např. pohyblivost aj.) 

3. Oblast regulovaného pohybu – obratnost  

• schopnost řešit prostorovou strukturu pohybu 

• schopnost řešit časovou strukturu pohybu 

 

2.1.2 Struktura rychlostních schopností 

 

Pod pojmem rychlostní schopnost rozumíme schopnost provést motorickou 

činnost nebo realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku. Přitom se 

předpokládá, že činnost je spíše jen krátkodobého charakteru, není příliš složitá a 

koordinačně náročná a nevyžaduje překonávání většího odporu. (Čelikovský, 1979) 

Co se týče charakteru a struktury činnosti, v úvahu přicházejí jak jednoduché 

elementární pohyby (např. švihy, hmity, úhybné pohyby hlavy, končetin, trupu, apod.), 

tak i složité činnosti lokomoční (běhy, jízda na kole) i nelokomoční (např. různé točivé 

pohyby okolo svislé osy těla), případně jejich kombinace (nejčastěji uplatňované ve 

sportovních hrách). Dále pak všechny případy, kdy výsledek pohybové činnosti 

podmiňuje současně rychlost reakce (příkladem jsou opět sportovní hry, šerm, box, 

zápas apod.). (Čelikovský, 1979) 

 

Dělení rychlostních schopností dle Čelikovského (1979):  

• Reakční rychlostní schopnost 

• Akční (realizační) schopnost 

 

Reakční rychlostní schopnost definuje jako schopnost odpovídat na daný podnět či 

zahájit pohyb v co nejkratším časovém úseku. Akční rychlostní schopnost je definována 

jako schopnost provést určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku od 

započetí pohybu, popřípadě maximální frekvencí. (Čelikovský, 1979) 
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Dovalil (2009) definuje rozdělení rychlostních schopností, relativně nezávislých, na: 

• Rychlost reakční 

• Rychlost acyklickou 

• Rychlost cyklickou 

• Rychlost komplexní 

 

Další odlišné rozdělení rychlostních schopností dle autorů Grosser&Zintl (1994)  

rozděluje tyto schopnosti do dvou velkých tříd. Jde o rychlostní schopnost či schopnosti 

základní (elementární) a komplexní. 

Základní rychlost je podmíněna výhradně rychlostními psychofyzickými 

předpoklady a nemá přímou vazbu na ostatní výkonnostní předpoklady (na jiné 

schopnosti). Komplexní rychlost se vždy vyznačuje vazbou na ostatní výkonové 

předpoklady a samozřejmě se vždy projevuje v činnostech, jež musí být realizovány ve 

velmi krátkém čase. Komplexní rychlostní schopnosti se uplatňují v pohybové činnosti 

vyžadující přemáhání jistého (nevelkého) odporu a při činnostech, kdy pokles výkonu 

nastává v důsledku nastupující únavy. Mají pak formu silové rychlosti, vytrvalostní 

rychlosti, případně i koordinační rychlosti. (Měkota, Novosad, 2005) 

 

Druhy rychlosti z fyziologického hlediska podle Bartůňkové (2010) : 

 

• Dle délky trvání a čerpání energetických zdrojů 

1. Klasická rychlost (10-15 sec) – fosfagenový (ATP, CP) systém, 

výkonnostní vrchol je dosahován dříve 

2. Rychlostní vytrvalost (30-120 sec) – laktátový systém. 

• Dle nástupu a charakteru kontrakce 

1. Reakčně rychlostní schopnost – krátkodobá kontrakce při startu 

2. Realizačně rychlostní schopnost – rychlý pohyb při sprintu (po 

zpracování). 

 

2.2 Reakční rychlost 
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2.2.1 Charakteristika reak ční rychlosti 

 

Začátek vlastní akce (započetí vlastního pohybu) je zpožděn o tzv. reakční dobu 

(dobu latence), která udává trvání přenosu signálu od receptoru k efektoru. Tento 

časový interval slouží také často jako kritérium pro posouzení a nepřímý odhad úrovně 

reakční rychlostní schopnosti. (Čelikovský, 1979) 

Reakční rychlostní schopnost je závislá především na druhu podnětu a typu 

požadované odpovědi. Co se týče druhu podnětu, v úvahu přicházejí podněty taktilní 

(dotykové), audiální (zvukové) a vizuální (zrakové). Nejkratší doba vedení vzruchu je u 

taktilních podnětů (0,15-0,14 s), nejdelší u vizuálních podnětů (0,21-0,19 s), středních 

hodnot dosahují podněty sluchové (0,16-0,15 s). Dalším významným činitelem je typ 

požadované odpovědi. V případě jednoduché reakce, obvykle také na jednoduchý 

podnět, jsou signál i vlastní odpověď již předem známy, a tudíž také čas pohybové 

reakce bývá krátký. Naopak při složitých typech odpovědi a výběrových situacích (např. 

při sportovních hrách, v motoristickém sportu, apod., kdy musíme vybrat nejvhodnější 

řešení z více možností) je reakční doba podstatně delší a také odpovídající reakční 

rychlostní schopnost má poněkud odlišný a specifický charakter. (Čelikovský, 1979) 

 

Dovalil (2009) definuje reakční rychlost jako schopnost reagovat pohybem na 

určitý podnět. Vyjadřuje se dobou reakce mezi počátkem působení podnětu a zahájením 

pohybu, a podle této doby se schopnost hodnotí. 

Délka reakční doby do jisté míry ovlivňuje výslednou rychlost provedení 

pohybu (fakticky celkové trvání pohybů). To je důvod, proč se reakční rychlost tradičně 

ve sportu přiřazuje ke schopnostem rychlostním, i když v některých přístupech se 

považuje za součást komplexu koordinačních schopností. Vzhledem k tomu, že reakce 

představuje komplexní projev, v němž se spojuje rychlost nervových vzruchů 

s intenzivní psychickou činností (hlavně vnímání a v případě složité reakce i výběrem 

řešení) při zahájení pohybové realizace úkolu prostřednictvím svalové činnosti, bývá 

klasifikována také jako schopnost psychická. (Dovalil, 2009) 

Schopnost reakce je popsána v publikaci Měkoty a Novosada (2005) jako 

psychofyzický výkonnostní předpoklad, který jedinci umožňuje na podráždění 
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(znamení, signál) reagovat s určitou rychlostí. Podle druhu podnětu a zapojení 

analyzátoru obvykle reaguje sportovec na signál akustický (sportovní výstřel), optický 

(let míče), taktilní (zápas judo) a kinestetický (skoky na lyžích). V tréninkové praxi je 

nezbytné rozlišit jednoduchou a výběrovou (složitou, komplexní) reakci. 

Jednoduchá reakce je definována jako reakce na neměnný, přesně určený podnět 

(signál), následuje přesně stanovená neměnící se pohybová odpověď (plavecký či 

sprinterský start na výstřel). Doba jednoduché reakce je silně podmíněna geneticky, a 

proto její zlepšení pomocí tréninku je možné v poměrně malém rozsahu (Měkota, 

Novosad, 2005). Potvrzují se rozdíly mezi delší dobou jednoduché reakce u nesportovců 

a kratší dobou u sportovců (0,25-0,10 s), (Grosser, 1991). Výběrová, komplexní reakce 

je reakcí na rozličné očekávané nebo nečekané podněty – signály (pohyb soupeře, let 

míče, změna vnějších podmínek apod.), na které sportovec reaguje některou ze 

zvládnutých a známých pohybových činností. Rozhodnutí pro výběr určité vhodné 

pohybové odpovědi na podnět je ovlivněno zásobou pohybových dovedností 

(sportovních a herních činností), které byly získány soustavným učením a tréninkem. 

(Měkota, Novosad, 2005) 

Rozhodnutí o způsobu pohybové odpovědi a rychlost jejího provedení jsou úzce 

spojeny s anticipací. Sportovní výkony spojené s rychlostí výběrové reakce jsou 

ovlivněny individuálními zkušenostmi, které umožňují předvídat další průběh 

pohybových činností zaměřených k dosažení maximálního sportovního výkonu. 

Náležitý rozvoj anticipace sportovce umožňuje zvolit pohybovou činnost dle analýzy 

situace (situační anticipace) a vlastního rozhodnutí (anticipace pohybového jednání). 

(Měkota, Novosad, 2005) 

Havlíčková (2003) udává, že reakční rychlost lze charakterizovat reakčním 

časem, který zahrnuje dobu převodu podráždění z receptoru na efektor. Konkrétně je to 

doba pohybové odpovědi na podnět různé kvality. Jednoduchá reakční doba, stereotypní 

pohybová reakce na určitý podnět, je podstatně kratší než složitá disjunkční reakční 

doba (složitější pohybové reakce vybrané z několika možností podle aktuální situace). 

Dle skupiny autorů Čelikovský, Měkota, Kasa, Belej (1985) je reakční rychlost 

rozdělena na jednoduchou a složitou reakční rychlost, kdy pod jednoduchou reakční 

rychlostí rozumíme systém, který ovlivňuje velikost doby od signálu až po zahájení 

motorické činnosti. Jednoduchá rychlostní reakční schopnost je do značné míry 
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homogenní. Dále uvádějí výsledky měření reakční schopnosti mezi sportujícím a 

nesportujícím jedincem. U nesportujících je tato hodnota 0,25 – 0,35 s. U sportovců byl 

naměřen interval 0,15 – 0,20 s. Reakční schopnost do značné míry závisí také na stavu 

svalového napětí, na délce doby než je dán signál (optimální doba se jeví 1,5 s), rovněž 

také na tom, zda jde o motorický typ reakce nebo senzorický. 

Složitou reakční schopnost Čelikovský, Měkota, Kasa, Belej (1985) vysvětlují 

jako systém, který ovlivňuje splnění zadané pohybové úlohy od vydání pohybujícího se 

signálu. Sportovec musí nejprve pohybující se signál spatřit, pak určit jeho směr a 

rychlost, rozhodnout se pro způsob motorického řešení a vlastní činnost zahájit. To jsou 

zpravidla složky složité reakce na pohybující se signál. Její trvání je v intervalu 0,25 – 

1,0 s. 

Největší část této doby připadá na fixaci pohybujícího se předmětu – signálu. 

Základní význam se přikládá schopnosti uvidět pohybující se signál (např. puk v 

hokeji). Tuto schopnost lze rozvíjet výcvikem (Čelikovský, Měkota, Kasa, Belej, 1985). 

Pro tělesnou výchovu a sport má značný význam také výběrová složitá reakční 

rychlost. Tento druh schopnosti je spojen s výběrem potřebné odpovědi z řady možností 

ve smyslu zadané pohybové úlohy. 

 

2.2.2 Stimulace reakční rychlosti 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, doba jednoduché reakce je značně 

geneticky ovlivněna a proto její rozvoj dosahuje minimálních výsledků. U reakce 

výběrové může nastat zlepšení dosahující hodnot setin sekundy (Dovalil, 2009). Reakce 

výběrová může méně či více ovlivnit výkon ve sportovních hrách, včetně softbalu.  

Doba reakce závisí na mnoha okolnostech a činitelích: na věku, rozcvičení, 

zácviku, vnější teplotě, druhu podnětu, ovlivňuje ji i kvalita nervových drah, citlivost 

receptorů aj. V časových mikrointervalech (0,50 – 0,30 s) probíhá vnímání, přenos 

vzruchů do CNS, rozhodování, přenos vzruchů do svalů a zahájení pohybu. Časově 

nejdelší je průchod vzruchů nervovými drahami a procesy v CNS, proto rezervy a 

možnosti zkrácení doby reakce jsou největší právě zde. I když se nedá očekávat 
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enormní zlepšení – u jednotlivých druhů reakce lze počítat s několikaprocentním 

zlepšením, což činí setiny sekundy – v případě nutnosti to pro některé typy sportovních 

výkonů může mít nezanedbatelný význam. Ovlivnění reakční rychlosti, zejména u 

složité reakce, patří k obtížnějším tréninkovým úkolům a trvá delší dobu. (Dovalil, 

2009) 

 Zásadní možností stimulace metodou opakování je záměrné navozování situací, 

v nichž se požaduje co nejrychlejší reagování na určitý signál. Konkrétní reakce může 

být: 

• Jednoduchá na očekávaný nebo nečekaný signál 

• Výběrová, spojená s rozhodováním a následnou volbou řešení ze dvou nebo 

více řešení (Dovalil, 2009) 

 

Pokud nejde o vyhraněné potřeby specializace (kdy je třeba se více zamýšlet nad 

specifičností „spouštěcího“ podnětu, např. v podobě objevení se míče, výstřelu), lze 

obecný záměr tréninku reakční rychlosti postavit na střídání druhů podnětů a reakcí, 

včetně reagování různých částí těla (paže, nohy, trup). Reakce různých částí těla lze 

zařadit do tréninku dle charakteru sportovní specializace. Je dobré postupovat od 

jednoduššího ke složitějšímu (očekávaný – nečekaný signál, jednoduchá – výběrová 

reakce, zvyšování počtu možných řešení). (Dovalil, 2009) 

Méně se setkáváme s metodou analytickou a metodou senzorickou. První z nich 

předpokládá rozdělení struktury pohybu, jímž se reaguje, na dílčí části a ty stimuluje 

odděleně. Metoda senzorická se pokouší využít vztahu rychlosti reakce ke schopnosti 

vědomě rozlišovat časové mikrointervaly: 

 

1. Při zadání maximálně rychle reagovat oznamuje trenér dosažený 

čas. 

2. Ve stejné situaci se trenér dotazuje sportovce na právě dosažený čas 

a ten se porovnává s časem skutečným. 

3. Pro každý následující pokus se předem stanoví doba reakce a cílem je 

zadaného času dosáhnout. Požadovaná reakce se obměňuje. (Dovalil, 

2009) 

Dle Browna (2000) musí být dodržovány následující podmínky: 
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1. Všechna cvičení by měla být prováděna jen v případě, kdy je tělo 

kompletně zotaveno z předchozího zatížení. Rychlostní schopnosti jsou 

ovlivněny, pokud je jedinec unavený, přetrénovaný nebo pociťuje bolest.  

2. Musí být dokonale zvládnuta technika cvičení, u kterého chceme docílit 

vyšší rychlosti provedení.  

3. Všechny typy rychlostních cvičení musí být kompenzovány dostatečným 

časovým intervalem pro odpočinek. Tepová frekvence jedinců se musí 

před dalším cvičením vrátit do normálu. Většina cvičení trvá mezi šesti a 

osmi vteřinami tak, aby se využívalo výhradně ATP-CP systému, a 

především proto, aby nedocházelo k přetížení CNS. Oba systémy 

potřebují dostatečný čas na plnou regeneraci. Proto Brown doporučuje 

poměr práce a odpočinku 1:4 - 6.  

4. Plánování tréninků na rozvoj rychlosti pak musí být rozděleno 

systematicky mezi lehké, středně obtížné a obtížné dny. Což v praxi 

znamená, že po předchozím těžkém tréninku nemůže přijít trénink 

rychlostních schopností.  

5. Po celou dobu cvičení musí být dosahováno maximální možné rychlosti.  

6. Aby bylo možné dosahovat maximálních rychlostí, musí být pohyb 

prováděn uvolněně v takzvaně „relaxačním módu“. .  

 

Ke zkrácení centrální části doby reakce přispívají v řadě sportů zkušenosti a 

vědomosti (především taktické). Na podkladě signální činnosti se formuje anticipace, tj. 

racionální předvídání vývoje situace, dovolující reagovat s předstihem. (Dovalil, 2009) 

Stimulace reakční rychlosti je velmi limitována. Obecně se předpokládá, že 

zlepšení reakce jednoduché je okolo 10 – 15 % a reakce výběrové 15 – 30 %. Mnoho 

cvičení na zlepšení reakce optickými, akustickými nebo taktilními podněty je možných 

aplikovat v mládežnickém věku tréninkem zaměřeným na zlepšení rychlosti jednoduché 

reakce. Trénink by měl probíhat nejprve za jednoduchých podmínek a postupně by se 

podmínky měly upravovat tak, aby pro trénované jedince byly složitější. (Elliott, 1999) 

Dle Grossera (1991) vede konstantní opakování stejného signálu ke stagnaci 

reakčního času. Doba odpočinku by měla činit 2 – 3 minuty mezi jednotlivými 
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cvičeními. Maximální počet cvičení na rychlost reakce je deset. Hry s chytáním různých 

předmětů, štafetové a míčové hry se také považují za vhodné pro zvýšení reakční 

rychlosti. 

 

Hlavní prostředky pro stimulaci reakční rychlosti dle Periče (2005): 

 

• cvičení ve dvojicích (s tyčemi, s malými míčky), 

• zrcadlová cvičení, 

• cvičení s dodatečnými informacemi, 

• cvičení reakční (změna polohy těla), 

• starty z různých poloh, 

• drobné reakční hry (vyvolávání čísel, zvířat, apod.), 

• využití speciálních pomůcek (reakční míče – viz Obr. 1, reakční stěny, 

apod.). 

 

Obr. 1 - Reakční míč 

 

2.2.3 Diagnostika reakční rychlost 

 

Měření reakční doby je dle Čelikovského (1979) definováno jako měření 

časového intervalu, který uplyne mezi signálem k činnosti a jejím skutečným 

započetím. Přesné měření je možné jen ve standardních podmínkách pomocí přístroje, 

tzv. reaktometru. Doporučuje při měření rychlosti reakce provádět větší počet 

opakovaných měření a dostatečný počet pokusů pro zácvik. Jako hodnotící výsledek se 
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bere obvykle aritmetický průměr ze všech získaných údajů, popřípadě z výčtu údajů, ze 

kterého byly vyloučeny vysoké a nízké hodnoty. 

Měření reaktometrem vyžaduje laboratorní měření. Používané reaktometry jsou 

obvykle konstruovány na principu měření velmi krátkých časových dějů (řádově 

několik milisekund) za pomocí elektrického chronoskopu (stopek) či elektrického 

pulsního čítače ovládaného spínacím zařízením. Podle zvoleného typu podnětu a 

požadované odpovědi (reakce) mohou být reaktometry různě složité. Od jednoduchých 

pro měření prosté reakce na jednoduchý podnět (např. stisk tlačítka v okamžiku 

rozsvícení žárovky) až po složité s naprogramovanou indikací různých signálů a výčtem 

různých výběrových odpovědí. (Čelikovský, 1979) 

Diagnostika reakční rychlosti se dle Měkoty a Novosada (2005) zakládá na 

měření reaktometrem. Motorické laboratoře bývají vybaveny přístroji, které mohou 

změřit dobu latence při kombinování různých alternativ podnětů i pohybových 

odpovědí. Terénní testy založené na měření dráhy volně padajícího předmětu (tyče), 

který testovaná osoba zastavuje zachycením (sevřením ruky), umožňují jen přibližné 

odhady. 

Další testovací technikou jsou programy měřící reakční dobu na akustický nebo 

vizuální podnět. Tento typ testování se používá na měření jednoduché reakce. K 

testování je zapotřebí počítač s daným programem a příslušenstvím. Testování je 

zahájeno stiskem tlačítka, dále testovaná osoba stiskne tlačítko pokaždé, když se na 

obrazovce objeví libovolný znak v případě testování reakce na vizuální podnět, nebo 

zaslechne krátký zvukový signál v případě testování na akustický podnět. 

Testování reakční rychlosti horních končetin lze pomocí Brustmanova 

(tappingového) testu, ke kterému je zapotřebí počítač s daným programem a 

příslušenstvím a tappingová souprava. Testování je prováděno v sedu, testovaný jedinec 

provádí dotyky pomocí elektrizované tužky na měděnou destičku na stole. Měření 

probíhá 60 vteřin a je rozděleno na šest desetivteřinových intervalů. Testovaná osoba se 

snaží provádět dotyky horní končetinou co nejrychleji. 

Reaktometrem použitým při mém výzkumu rychlosti reakce softbalových hráček 

byl program zvaný Fitronic. K měření reakční rychlosti tímto reaktometrem je potřeba 

počítač s daným programem a příslušné reakční desky. Program zaznamenává rychlost 
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reakce horních i dolních končetin. Tímto programem lze měřit reakční rychlost 

jednoduchou i výběrovou. 

Měkota, Čelikovský, Belej, Kasa (1985) uvádějí zjednodušené testovací 

prostředky, použitelné v praxi tělovýchovného pedagoga, které nevyžadují mimořádná 

laboratorní opatření. Můžeme je nazývat testy pro terénní měření. Testování rychlosti 

reakce spočívá v zachycení padajícího předmětu, který do jisté míry nahrazuje 

reaktometr, jehož spolehlivost je ovšem vyšší. Padajícím předmětem bývá tyč nebo 

ploché pravítko. Testovaná osoba zachycuje předmět před jeho spadnutím na zem.  

 

2.3 Softbal 

 

Softbal je týmový sport pálkovacího typu. Softbal hrají dva týmy o devíti hráčích, 

kteří se střídají v obraně a útoku. Útočnici – pálkaři se snaží odpálit nadhozený míč 

takovým způsobem, aby mohli dosáhnout 1. – 3., případně domácí mety. Dosažení 

domácí mety v softbale znamená bod pro útočící družstvo. Obránci – polaři mají za úkol 

vyřadit – „vyoutovat“ pálkaře, po třech „outech“ se týmy vystřídají. Klíčovými polaři 

v obraně jsou nadhazovač se zadákem, kteří výrazným dílem přispívají k ději hry. 

Nadhazovač nadhazuje míče takovým způsobem, aby pálkaři neumožnil tvrdý odpal. 

Softbal se hraje na sedm směn, což znamená, že každé družstvo je sedmkrát na pálce a 

sedmkrát v poli. Výjimkou je pouze případ, kdy domácí družstvo vede a tudíž 

nenastupuje do poslední sedmé směny do útoku. Mimořádnou situací v softbalu je tzv. 

„tie-break“, což znamená prodloužení hry v případě stejného počtu bodů po odehrání 

sedmi směn. „Tie-break“, tedy směna navíc začíná s běžcem na druhé metě. V případě 

shody bodů po „tie-breaku“ se pokračuje ve hře dalším „tie-breakem“. 

 

2.3.1 Softbal ve světě a u nás 

 

Softbal vznikl v USA roku 1920, jeho předchůdcem byla hra zvaná kittenball. 

Společně s baseballem je tato hra národním sportem Spojených státu amerických, kde je 

velice populární. Softbal se v USA hraje zejména na středních a vysokých školách. 
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Sportovní programy pro hráčky na universitách jsou finančně podporovány, což 

umožňuje značný komfort pro hráčky i realizační týmy. Nejvyšší americkou ligou 

vysokých škol je NCAA, zápasy „playoff“ jsou sledovány několika tisíci fanoušků a 

mediálně propagovány (Emma, 2005). Dospělé hráčky na nejvyšší úrovni softbalových 

dovedností hrají profesionální softbalovou ligu žen.  

 Česká softbalová asociace spravuje Extraligu žen a mužů, 2. a 3. ligu žen a mužů 

a oblastní soutěže. Reprezentační celky českého softbalu se drží na předních příčkách 

v Evropě. Nejúspěšnější kategorií softbalu jsou v současné době muži, kteří v roce 2012 

vybojovali titul mistrů Evropy. České softbalistky na posledním mistrovství Evropy 

(2013) skončily třetí a kvalifikovaly se tak na mistrovství světa, které se uskuteční letos 

v Nizozemsku. (ČSA) 

Dominantními státy na mistrovstvích světa žen jsou Spojené státy americké a 

Japonsko, kteří se v posledních letech střídají o prvenství. Současnými mistryněmi světa 

jsou japonské hráčky. Evropský titul na loňském mistrovství po několikáté obhájily 

hráčky Nizozemska. Na mistrovství světa v roce 2012 se umístily na 5. – 6. místě, což 

je pro evropský softbal žen velký úspěch. České softbalistky se na stejném mistrovství 

světa umístily na 9. místě. (ISF) 

 

 

2.3.2 Historie softbalu v Čechách 

 

Na konci 19. století byly v Čechách pálkovací hry mezi mládeží velmi oblíbené 

– např. velký pasák. Kromě pasáka se hrály drobné pálkovací hry jako barborky, 

špaček, apod. S rozvojem sportovních her začátkem 20. století (fotbal, házená, 

basketbal) nastává na území ČR pozvolný úpadek pálkovacích her, ačkoliv se objevuje 

playgroundball a organizace YMCA vydává v roce 1926 v Praze jeho první pravidla. 

Ve 30. letech se v Brně hraje Brněnská liga baseballu. Z této doby pochází též knížka 

Janouška a Chudoby: Voleyball a baseball vydaná v Brně roku 1931. Okupace ČSR 

omezila rozvoj softbalu na minimum, ale přesto se trvale hraje v Brně a v „dolech“ 

v Modřanech. (Süss, 2003) 
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Novodobá historie baseballu a softballu začíná v roce 1963, kdy byla vytvořena 

sekce softballu při OV ČSTV v Praze. V roce 1965 byl ustaven Svaz softballu a 

baseballu MV ČSTV Praha. Po mnoha složitých náležitostech, které vznik nového 

svazu provázely, bylo ustaveno plénum ČÚV ČSTV, do jehož čela byl zvolen Aleš 

Hrabě. V lednu 1990 se koná v Brně ustavující konference Federálního svazu softballu 

a baseballu a v tomto roce se stává ČSFR členem Evropské softbalové asociace (ESF) a 

Evropské baseballové asociace (CEBA). Reprezentační družstva se pravidelně 

zúčastňují ME a MS. Po rozpadu Československa zaniká v prosinci 1992 na valné 

hromadě Federální svaz softballu a baseballu a vznikají dva nové české svazy – Česká 

softballová asociace (ČSA) a Česká baseballová asociace (ČBA). (Süss,2003)  

 

2.3.3 Pravidla pro fastpitch a slowpitch softbal 

 

 Softbal se dělí na dva různé typy a to na fastpitch a slowpitch. Základní rozdíl, 

jak vypovídá název, je ve stylu nadhozu. Fastpitch znamená v překladu rychlý nadhoz, 

zatímco slowpitch nadhoz pomalý. Nadhoz ve slowpitch softbalu musí mít převýšení 

1,8 – 3,6 m, kdežto nadhozený míč ve fastpitch softbalu má přímou trajektorii bez 

výrazného převýšení a dosahuje větší rychlosti. Nadhazovač ve slowpitch softbalu má 

možnost většího počtu špatných nadhozů a až po šestém „ballu“ získává pálkař metu 

zdarma.  

Dalším rozdílným pravidlem je vyřazování pálkařů po třetím dobrém nadhozu. 

Ve slowpitch softbalu je pálkař po třetím dobrém nadhozu „strike – out“ (vyřazen) 

nehledě na to, zda zadák chytí nadhoz či nechytí. Ve fastpich softbalu po třetím dobrém 

nechyceném nadhozu pálkař může usilovat o první metu. V případě, že zadák hodí míč 

na první metu a první metař míč zachytí dříve, než na ni doběhne pálkař, je pálkař aut. 

V případě, že je pálkař na metě dříve, než první metař chytí příhoz od zadáka, je pálkař 

„safe“. Další rozdílné pravidlo je při odpálení do zázemí za stavu nadhozu – dva dobré 

nadhozy a libovolný počet špatných nadhozů (0 – 5 „ballů“ ve slowpitch softbalu a 0 – 

3 „bally“ ve fastpitch softbalu). Ve fastpitch softbalu má pálkař možnost neomezeného 

množství odpálených „foulbalů“, ve slowpitch softbalu je pálkař po odpálení do zázemí 

za pálkařského stavu dva dobré nadhozy vždy aut. 
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Herní činnost pálkaře a běžců se výrazně liší. Slowpitch softbal omezuje běžce na 

metách následujícím způsobem:  

• běžec nesmí „krást“ mety, tzn. běžec smí postoupit na další metu až po odpalu 

spoluhráče 

• běžec se nesmí posunout na další metu po nechyceném nadhozu zadákem, či 

nechytatelném nadhozu 

• pálkař smí nadhozený míč pouze odpalovat, nesmí „ulejvat“ nebo nadhoz 

úmyslně srazit k zemi 

 Počet hráčů, hrajících v obraně ve fastpitch softbalu je 9, zatímco ve slowpitch 

softbalu brání 10 hráčů, desátý hráč je v zadním poli společně s dalšími třemi obránci. 

Pálkařské pořadí ve fastpitch softbalu je libovolné a určuje jej kouč, pálkařské pořadí ve 

slowpitch softbalu musí být tvořeno střídavě mužem a ženou. Posledním rozdílným 

pravidlem je výstroj zadáka, která je povinná pro fastpitch softbal, ve slowpitch softbalu 

je výstroj nepovinná. (Süss,2003) 

 Slowpitch hrají smíšená družstva žen i mužů, což ve fastpitch softbalu není 

možné. Obecně je slowpitchový softbal považován spíše za rekreační sport a fastpitch 

za sport závodní, výkonnostní. V této práci se zaměřuji na softbal s nadhozem 

fastpitchovým. 

Softbalové hřiště má být volná plocha tvaru pravoúhlé výseče (viz Obr. 2). 

Hřiště se dělí na pole a zázemí. Pole je část hřiště mezi pomezními čarami protínajícími 

se v pravém úhlu ve vrcholu domácí mety a dlouhými minimálně 68,58 m pro muže a 

60,96 m pro ženy a ostatní kategorie. Vnitřní pole je čtverec omezený metovými čarami 

dlouhými 18,29 m. Bližší okraj nadhazovací mety je od vrcholu domácí mety vzdálen 

14,02 m pro muže a 13,49 pro ženy. (Česká softbalová asociace, 2001) 
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Obr. 2 - Softbalové hřiště 

 

 

2.3.4 Charakteristika softbalu 

 

Softball je sportovní hra pálkovacího typu. V základních principech se softball 

shoduje s baseballem, softball je však méně náročný na prostor a vybavení, je vhodnější 

pro začátečníky a rekreační sportovce, protože je bezpečnější. Jeho další výhodou 

v porovnání s baseballem je, že jej mohou hrát muži i ženy. Softball i baseball jsou 

týmové sportovní hry, ve kterých však na výsledek utkání mohou mít větší vliv 

individuální výkony hráčů, než týmový herní výkon. Dominance individuálního výkonu 

v obraně se může týkat nadhazovače a zadáka, ale i oni musí spolupracovat s ostatními 

hráči, aby mohlo dojít ke správnému vyřešení herních situací, k zisku bodů a k vítězství 

v utkání. Stejně jako u jiných týmových sportovních her nelze podceňovat vztahy 

v týmu a celkový přístup všech hráčů. (Süss, 2003) 

V této práci se přednostně zabývám dovednostmi a schopnostmi využívanými 

v obraně. Jednou z důležitých herních schopností, využívaných v obraně, je rychlost 

reakce na podnět, kterým je odpálený míč. Hráčky vnitřního pole mají méně času na 

případný start pro míč a zachycení míče než polařky vnější. Vnitřní polařky můžeme 

rozdělit dle pozic na 1. metu a 3. metu, hráčky ve vzdálenosti přibližně 11 m – 18 m. 
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Dále hráčky hrající na pozicích 2. mety a spojky – short stop, které mají základní 

postavení v rozmezí cca 15 m – 25 m. Uvedená postavení hráčů jsou orientační a 

nevztahují se na mimořádné situace jako například tzv. slapová obrana, postavení proti 

bodu či jiná speciální postavení. Postavení omezené pravidly se týká nadhazovače a 

zadáka. Nadhazovačka v ženském softbalu nadhazuje z prkna vzdáleného 13,11 m od 

domácí mety (v mužském softbalu je nadhazovací prkno vzdáleno 14,02 m od domácí 

mety), po provedení nadhozu se vzdálenost mezi nadhazovačem a pálkařem zkracuje o 

vzdálenost provedeného skoku nadhazovačem. Nadhazovací pohyb se je vymezen 

pravidly a dělí se na 3 fáze: 

1. Příprava na nadhazovací pohyb – nadhazovač je čelem k pálkaři, 

nadhazovacího prkna se dotýká patou přední nohy a špičkou zadní nohy, 

ruce má spojené, házecí ruka drží míč a je položena v rukavici 

2. Provedení pohybu a vypuštění míče – nadhazovač provádí odraz 

z pokrčené přední nohy vpřed a vzhůru, házecí ruka se pohybuje vpřed a 

vzhůru po kruhové dráze, a dochází k přetočení boků a ramen o 90°. 

Pohyb je zakončen doskokem a vypuštěním míče 

3. Zaujetí střehového postoje – příprava na zachycení odpáleného míče 

(Potter, Johnson, 2007) 

Zadák chytá nadhozy a příhozy od polařů, jeho postavení je za domácí metou 

v pálkařském území. 

 

 

2.3.4.1 Charakteristika softballu z fyziologického hlediska 

 

Průběh utkání je velmi různorodý, tudíž dochází k výrazným výkyvům intenzity 

zatížení. Jednorázová zatížení mají submaximální až maximální charakter a trvají 

přibližně 5 sec – 20 sec (přičemž celková doba utkání se pohybuje v rozmezí 1,5 hod – 

3 hod). Nepravidelnost v průběhu hry se odráží v proměnlivé intenzitě metabolismu 

hráčů. Při zatížení submaximální či maximální intenzity podíl anaerobního způsobu 

energetického krytí energetických požadavků dosahuje 77 % - 90 % a aerobní 



30 
 

metabolismus se podílí pouze z 10 % - 23 %. Tato zatížení jsou však krátkodobá a 

střídají se s úseky relativního klidu. Větší část zápasu probíhá v oblasti střední intenzity 

zatížení, kde převažuje aerobní způsob energetického krytí. Zdroje energie pro 

anaerobní krytí činí pouze 10 %.  Poměrně velká část zápasu probíhá v oblasti nízké 

intenzity zatížení nebo dokonce v podmínkách pasivního odpočinku. (Havlíčková, 

1993)  

Střídající intenzitou zatížení jsou kladeny vysoké nároky na organismus a jeho 

schopnosti rychlé reakce v případě situace tuto schopnost vyžadující.  

 

 

2.3.5 Výklad pravidel softbalu pro hráče v obraně 

 

Pravidly je předepsáno postavení pouze u dvou hráčů – nadhazovač se musí 

v okamžiku zahájení nadhozu dotýkat oběma nohama nadhazovací mety a zadák musí 

být v okamžiku zahájení nadhozu ve svém území. Pro polaře platí pouze pravidlo, že 

musí být při zahájení nadhozu v poli. (Süss, 2003) 

Pravidla pro vyautování útočníků 

Vyautování pálkaře:  

1. Neodpálení třetího dobrého nadhozu – strike-out. 

2. Chycením odpalu v letu. Chytí-li kterýkoliv polař odpal dříve než se poprvé dotkne 

země, je pálkař vyřazen. Nerozhoduje, zda byl při chycení v poli nebo v zázemí. Před 

chycením odpalu se musí polař dotýkat země na hřišti. Může se ze země odrazit, chytit 

míč a pak dopadnout mimo hřiště. 

3. Zašlápnutím první mety s míčem dříve, než tam běžící pálkař doběhne. Po správném 

odpalu, který dopadne na zem a polař jej chytí, mohou polaři vyautovat běžícího pálkaře 

tím, že polař, který chytil odpal, přihraje míč svému spoluhráči, který se dotýká první 

mety. Rozhodčí posoudí, zda byl míč chycen na metě dříve, než se jí dotkl běžící pálkař, 

nebo tomu bylo naopak. 
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4. Dotykem – tečováním. Pokud polař správný odpal chytí po dopadu na zem a dotkne 

se jím běžícího pálkaře před první metou, je běžící pálkař vyautován. Dotek musí být 

proveden míčem drženým v ruce nebo rukavici. Dotek jinou částí těla neplatí. (Süss, 

2003) 

 

2.3.6 Obranné herní dovednosti 

 

Obránci jsou v poli rozmístěni dle různých pozic, každá pozice vyžaduje 

speciální herní činnosti, jež hráč musí ovládat. Herní dovednost nadhazovače se výrazně 

liší od ostatních polařů, nadhazovač by měl ovládat nejen techniku nadhazovacího 

pohybu, ale také umisťování míče do „strike – zóny“, případně točené nadhozy, kam 

patří např. stoupavý, padavý nadhoz nebo zatáčka. Pozice nadhazovače klade větší 

nároky na přípravu než je to u ostatních obranných pozic. Kromě nadhazovacích 

dovedností by měl nadhazovač ovládat také polařské dovednosti, především chytání 

míčů po zemi a ze vzduchu a házení na polaře na metě dle situace. Dalším důležitým 

článkem obrany je zadák, který chytá nadhozy nadhazovače a příhozy od polařů na 

domácí metu. V některých týmech zadák vymýšlí nadhozy, které navrhuje nadhazovači 

pomocí signálů. Signály má každý tým vymyšlené vlastní, aby soupeř nemohl předem 

čekat typ a umístění následujícího nadhozu. V ligových a reprezentačních týmech 

signály může dávat nadhazovací trenér, který zná nadhazovače a zároveň by měl mít 

nastudované slabiny soupeřících pálkařů. Základní herní dovednosti vnitřních a vnějších 

polařů jsou chytání a házení. Mezi obecné herní dovednosti polařů patří střeh, chytání, 

hod a zabíhání.  

Střeh je obranná herní dovednost, kterou začíná každá rozehra v obraně. Jejím 

cílem je připravit polaři co nejvýhodnější podmínky pro chycení odpalu, příhozu nebo 

jiných činností souvisejících s řešením dané situace (Süss, 2003). Polaři před zahájením 

nadhozu zaujímají střehový postoj. Vnitřní polaři zaujímají střehový postoj níže, 

s koleny více pokrčenými než polaři vnější. Po zahájení nadhozu, v případě, že pálkař 

odpálí do pole, polaři startují ze střehového postoje. Starty obránců jsou dle Süsse 

(2003) následujícího charakteru:   

• Start vpřed  
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• Start vpravo 

• Start vlevo 

• Start vzad 

 

Chytání míče je herní dovednost, která se dále rozlišuje podle situace a cíle, se 

kterým polař míč chytá, na chytání příhozu, chytání odpalu po zemi a chytání odpalu 

v letu (Süss, 2003). 

Postavení při chytání míčů po zemi u vnitřních polařů je podobné jako při 

střehovém postoji, rukavice je položena před tělem na zemi nebo těsně nad ní. Vnější 

polaři jsou připraveni hrát buď proti bodu tzv. „do ordie“, kdy v běhu chytají míč a 

přihazují do vnitřního pole (tato hra se považuje za riskantní). Nebo polaři hrají na 

jistotu, což znamená, že si před chycením míče po zemi kleknou na jedno koleno čelem 

ke směru odpáleného míče a míč chytí do rukavice (Noel, 2004).  

Před chycením míče ze vzduchu tzv. „luft“ se hráč snaží přiblížit za padající 

míč, po chycení je jeho postavení ve směru případné další rozehry. Hráči by měli před 

chycením vykřiknout „já“ nebo jiné heslo, které dává ostatním hráčům najevo, že daný 

polař má chycení míče pod kontrolou. Tím se předchází možné srážce polařů. (Noel, 

2004) 

S chytáním odpálených míčů či příhozů mohou mít hráči, zejména začínající, 

značné problémy. Smith (2004) uvádí ve své knize následující pomocné rady pro 

bezchybné chytání míčů: 

 

• hráči by měli pozorovat míč až do rukavice 

• míč se chytá do koše v rukavici mezi palcem a ukazovákem, ne 

do dlaně 

• paže s rukavicí by měla být lehce pokrčena v loketním kloubu 

• nohy jsou také mírně pokrčeny v kolenním kloubu 

• polaři by měli být vždy připraveni na špatný příhoz, čímž na něj 

reagují rychleji 

• v případě, že polař musí běžet pro odpálený míč, paži s rukavicí 

má u těla pokrčenou v loketním kloubu a pravidelně pohybuje 

pažemi v předozadním směru, paži s rukavicí natahuje v poslední 

chvíli, těsně před chycením míče odpáleného do vzduchu 
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Noren (2005) rozebírá ve své publikaci, zda je prospěšnější chytání jednou či 

oběma rukama. Ve starších literaturách je navrhováno chytání míče vždy oběma 

rukama, Noren tuto myšlenku ale vyvrací a přiklání se k tezi chytat míče ze vzduchu 

pouze jednou rukou. Jako hlavní důvod uvádí, že při chytání jednou rukou má polař 

větší rozsah do výšky i do stran. Za výhodu při chytání oběma rukama se považuje 

především to, že tolik nedochází k vypadnutí míče a hráč si může přidržet míč házecí 

rukou. V dnešní době je softbalové vybavení na lepší úrovni a rukavice mají také lepší 

pevnost, tudíž z nich míče nevypadávají tolik, jako tomu bylo dříve. Dále Noren (2005) 

apeluje na to, aby se hráči nenechali rozptýlit následující situací. Jako příklad uvádí 

okamžik, kdy první metař chytá příhoz od třetí mety a periferně vidí, že běžec z druhé 

mety, který není v nuceném postupu, vybíhá současně s příhozem a usiluje o třetí metu. 

První metař při správném postupu musí nejprve chytit příhoz a vyřadit pálkaře, než 

začne další akci. Mohlo by se totiž stát, že rukavici zavře předčasně a míč mu vypadne, 

což by znamenalo “safe“ na první metě. 

 

Další specifickou dovedností v softbalu je tečování. To se používá ve chvíli, kdy 

běžec nestojí a polař je u něho v blíyké vydálenosti s míčem v rukavici. Polař se dotýká 

běžce rukavicí s míčem nebo samotným míčem. Tečovat by se mělo oběma rukama, aby 

míč nevypadl, což by znamenal „safe“ pro útočící družstvo. 

 

Házení v softbalu můžeme rozdělit na základní dvě skupiny – házením vrchním 

obloukem a házení spodním obloukem – nadhazování. Házení horním obloukem je dle 

Süsse (2003) základním hodem, ze kterého se ostatní hody odvozují. Správný hod se 

vyznačuje vysokou rychlostí hozeného míče, přesností hodu a správným technickým 

provedením. Z hlediska provedení lze rozeznat tři fáze hodu: 

 

• Výkrok a nápřah – výkrok začíná po chycení míče přenesením hmotnosti těla na 

pravou (levou) nohu se současným uchopením míče spočívajícího v rukavici. 

Poté hráč vykročí levou (pravou) nohou směrem ke spoluhráči. Obě spojené 

ruce pokračují v pohybu směrem k pravému (levému) rameni, kde se rozdělí. 

Pravá (levá) paže pokračuje do zapažení pokrčmo tak, aby zůstala pokrčena 

v lokti téměř v pravém úhlu a ruka s míčem směřovala opačným směrem než je 

směr hodu. Levá (pravá) paže vykonává „protipohyb“ do předpažení, rukavice 
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směřuje na cíl hodu. Kontrolní bod: loket pravé (levé) paže v nápřahu je výš než 

rameno. 

• Švih paže (silová fáze) – tato fáze začíná pohybem boků, které rotují vpřed 

k cíli. Ihned po zahájení rotace boků pokračuje pohyb rotací ramen se 

současným pohybem pravé (levé) paže. V prvním okamžiku zahájení švihového 

pohybu je paže vedena loktem vpřed a později pokračuje švihem předloktí vpřed 

na úrovni hlavy. Celý pohyb pravé (levé) paže je zakončen těsně před 

vypuštěním míče maximálním švihem zápěstí. Levá (pravá) paže vykonává 

protipohyb, který slouží jednak k udržení rovnováhy během pohybu, ale také 

jako impuls k rotaci trupu. Paže při švihu je vedena těsně kolem hlavy. Rotace 

míče po vypuštění je zpětná. 

• Dokončení hodu – po vypuštění míče pokračuje paže v pohybu vpřed a dolů. 

Pohyb se zastavuje u levého kolene. Boky, trup a ramena dokončují rotační 

pohyb pomalým brzděním. Pohyb po hodu není okamžitě zastaven, pravá (levá) 

ruka jej dokončí u levého (pravého) kolene (Süss, 2003). 

 

Doporučené rady pro přesné házení vrchním obloukem zní následovně: 

 

• uchopení míče je prsty přes švy 

• hráči by měli využívat nedominantní stranu těla k „protirotaci“, čímž se 

generuje větší rychlost odhozeného míče 

• při hodu dochází k rotaci ramen a trupu, z boční do čelní pozice 

• při hodu dochází k velkému výkroku přední nohy, zadní noha se vytáčí o 

90° v kolenním a hlezenním kloubu 

• hráči zadního pole by měli před odhodem využít vysokého podskoku 

nohou, kdy se ve výskoku předsouvá zadní noha před přední  

• při hodu na kratší vzdálenost by polaři měli použít kratší nápřah, „soft 

toss“ nebo „backhand flip“, což jsou druhy hodu bez většího nápřahu 

paží, zásadní je pro ně odhod flexí zápěstím a následné pokrčení 

v loketním kloubu 

• paže s míče se během nápřahu nesmí dostat za hlavu, dále míč nesmí být 

vypuštěn tahem, jako při vrhu koulí, ale švihovou prácí paže (Smith, 

2005) 
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3 Cíle, úkoly a hypotézy 

 

3.1 Cíle a úkoly 

 

Cílem je diagnostikovat rychlost reakce u vnitřních a vnějších polařek a 

porovnat rozdíly mezi naměřenými hodnotami.  

 K získání odpovědi na danou otázku, a tím také splnění cíle bakalářské práce, 

bylo nutné provést měření rychlosti reakce reaktoměrem na softbalových hráčkách. 

Použitý reaktometr – systém Fitronic (s vybavením v podobě čtyř reakčních desek 

připojených k počítači) diagnostikoval reakční rychlost dolních končetin jednoduchou a 

výběrovou. Měření se zúčastnilo 14 hráček softbalové extraligy žen, z čehož 8 hráček 

hraje primárně vnitřní pole a 6 hráček hrající primárně vnější pole. Všechny testované 

hráčky působí v softbalové lize déle než 5 let. Naměřená data byla zapsána a 

vyhodnocena v programu Microsoft Office  Excel.  

 

Postupné kroky pro dosažení cíle: 

1. Zpracování teoretických dat z odborné literatury  

2. Zajištění programu a příslušného vybavení pro testování reakční 

rychlosti (jednoduché, složité) dolních končetin v laboratoři sportovní 

motoriky 

3. Výběr vhodných softbalových hráček pro diagnostiku reakční rychlosti 

4. Vlastní měření reakční rychlosti softbalových hráček pomocí programu 

Fitronic s příslušným vybavením a zaznamenání naměřených hodnot 

5.  Vyhodnocení naměřených výsledků    

6. Diskuze a závěry z vyhodnocených výsledků provedeného testování  
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3.2  Hypotéza 

 

H1: „Vnitřní polaři dosahují vyšší reakční rychlosti než polaři vnější.“  

Zdůvodnění hypotézy: Tato hypotéza je založena na dlouhodobé adaptaci reakční 

schopnosti na odpálený míč na pozicích vnitřního a vnějšího pole v tréninkovém i 

závodním procesu. Hráčky musí nejprve pohybující se signál (míč) spatřit, pak určit 

jeho směr a rychlost, rozhodnout se pro způsob motorického řešení a vlastní činnost 

zahájit. Vnitřní polaři mají na zareagování na odpálený míč podstatně kratší čas než 

polaři vnější. Avšak reakční rychlost je z velké části dědičná (Dovalil, 2009), tudíž její 

stimulace může zaznamenat zlepšení jen několika setin sekundy. Z toho lze vyvodit, že 

rozdíly v reakční rychlosti mezi skupinami hráček vnitřního a vnějšího pole mohou být 

jen nepatrně znatelné. 
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4 Metodika práce 

 

K procesu testování byly pozvány hráčky softbalové extraligy žen. Vybrané hráčky 

musely splnit jedinou podmínku testování a to: aktivní účast v tréninkovém a závodním 

procesu po dobu minimálně pěti let, bez závažnějšího zranění či jiného problému, který 

by znemožňoval jejich působení v oddíle. 

Všechny hráčky se zúčastnily měření zcela dobrovolně. 

 

4.1 Použité metody testování 

 

K měření rychlosti reakce byl použit program Fitronic s příslušnými reakčními 

deskami. Čtyři reakční desky byly rozmístěny na zemi do tvaru čtverce, přičemž 

testovaná osoba stála uprostřed tohoto čtverce. Na vizuální podnět na monitoru, 

v podobě červeného kolečka umístěného v levém nebo pravém, horním či dolním rohu, 

měly hráčky co nejrychleji provést dotyk dolní končetinou na desku simulující stejnou 

polohu jako na monitoru (viz Obr. 3).  

 

Obr. 3 – Měření rychlosti reakce systémem Fitronic 

 



39 
 

Měření pomocí programu Fitronic diagnostikuje rychlost jednoduché a složité 

reakce provedené dolními končetinami. Tento způsob testování je vhodný pro softbal 

z důvodu zahájení pohybu dolní končetinou do stran, vpřed a vzad. Stejným způsobem 

je zahájen pohyb polaře v případě, že odpálený míč letí jeho směrem.  

Naměřená data byla zaznamenána a vyhodnocena pomocí statistických metod – 

aritmetický průměr a směrodatná odchylka.  

 Dále bylo do projektu výzkumné části zařazeno osobní dotazování pro získání 

pomocných informací o hráčkách softbalu. Dotazník obsahuje údaje:  

1. Věk 

2. Počet odehraných let softbalu 

3.  P/L dominantní končetina (kterou hráčka provádí hod) 

4. Preferovaná pozice v obraně 

5. Další pozice v obraně, kterou hráčka hraje 

6. Poměr tréninku na pozicích v obraně (v tréninku i zápase) mezi preferovanou a 

méně preferovanou pozicí v obraně 

 

Především údaje o preferovaném postu jsou klíčové pro zadaný cíl mé bakalářské 

práce. Skutečnost, že hráčky mají zadanou více než jednu pozici v obraně, může značně 

ovlivnit výsledky výzkumu. Předpoklad pro splnění cíle bakalářské práce vyplývá 

z hypotézy, že hráčky vnitřního pole se za dlouholetý trénink adaptovaly na kratší čas 

možného zareagování na odpálený míč, kdežto hráčky vnějšího pole mají tento čas 

značně delší. V případě, že hráčky primárně vnějšího pole trénují také na pozicích 

vnitřního pole, je u nich rozvíjena schopnost rychlosti reakce, stejně tak jako u hráček 

primárně na pozicích vnitřního pole. Tento fakt může zapříčinit, že se hráčky vnějšího 

pole budou přibližovat rychlostí reakce hráčkám vnitřního pole. Otázkou je, v jakém 

poměru hráčky vnějšího pole trénují i na pozicích vnitřního pole. Tato otázka je také 

zařazena do obsahu dotazníku. 
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4.2 Testování 

 

Testování se konalo v laboratoři sportovní motoriky na FTVS. Jak již bylo 

zmíněno, měření se zúčastnilo 14 hráček softbalu na úrovni herního projevu 

odpovídající nejvyšší softbalové lize žen. Hráčky byly v dobrém zdravotním stavu, 

neutrpěly v posledních pěti měsících žádná závažná zranění. Všechny hráčky v období, 

kdy byl test provozován, měly ve svých klubech intenzivní tréninkovou přípravu, které 

se aktivně účastnily. Hráček zaměřujících přípravu primárně na vnitřní pole bylo 8, 

z čehož 4 hráčky trénují přednostně na pozicích blíže domácí metě. Do této skupiny 

obránců patří nadhazovač, zadák, 1. metař a 3. metař. Hráčky, které trénují primárně na 

pozicích vzdálenějších, tedy 2. metař a “short – stop“, se zúčastnily 4. Hráček 

trénujících zejména na pozicích vnějšího pole bylo testováno 6.  

 U všech testovaných hráček byla testována rychlost reakce jednoduché a rychlost 

reakce výběrové. Hráčky absolvovaly každý test jednou. Měření rychlosti reakce bylo 

prováděno dolními končetinami. V případě testování jednoduché reakce hráčky 

opakovaně stoupaly na reakční podložku dominantní dolní končetinou, při testování 

výběrové reakce hráčky měly za úkol rozpoznat podnět a odpovědět na něj provedením 

pohybu dolní končetiny vpřed nebo vzad s dotykem na reakční podložku.  

Všechny hráčky byly testovány ve stejný den v odpoledních hodinách.  

 

4.2.1 Popis testů 

 

Veškeré testování bylo prováděno nainstalovaným programem Fitronic. 

FiTRO test reakce a agility (Reaction and Agility Check) je diagnostický systém, 

skládající se ze čtyř dotykových desek připojených k počítači. Tento systém generuje 

stimulaci a měří reakční čas. Reakční test diagnostikuje jednoduchou i výběrovou 

reakci, formu testovacího prostředku si můžeme zvolit ze zásobníku několika různých 

typů testu. (Fitronic) 

 



41 
 

Test č. 1 

Cíl: První test byl zaměřen na měření jednoduché reakce dominantní dolní 

končetinou na vizuální podnět. 

Popis: Výchozí postavení pro testování jednoduché reakce je stoj rozkročný, na 

monitoru se v nepravidelných intervalech objevuje vizuální podnět v podobě červeného 

kolečka, umístěný v levém nebo pravém (dle dominantní končetiny) předním rohu. Na 

tento podnět jedinec reaguje co nejrychlejším dotykem dominantní dolní končetiny 

reakční desky. Testovaný jedinec opakovaně vykračuje na stejnou reakční desku po 

rozsvícení červeného kolečka na obrazovce monitoru. Délka testu byla stanovena na 2 

minuty. 

 

Test č. 2 

Cíl: Druhý test byl zaměřen na měření výběrové reakce dolními končetinami na 

vizuální podnět.  

Popis: Výchozí poloha pro testování výběrové reakce je stoj rozkročný, 

testovaný jedinec stojí uprostřed čtverce vyznačeného čtyřmi reakčními podložkami, 

v každém rohu pomyslného čtverce je položena jedna reakční deska. Proband reaguje 

pohybem dolní končetiny do strany a vpřed nebo vzad na reakční podložku. Vizuálním 

podnětem pro zahájení reakce je červené kolečko, které se rozsvěcuje na monitoru 

v nepravidelném časovém intervalu. Tento test diagnostikuje selektivní reakci, z tohoto 

důvodu se umístění červeného kolečka střídá na pozicích levý horní roh, levý dolní roh, 

pravý horní roh a pravý dolní roh. Proband musí rozpoznat na jakou reakční podložku 

stoupnout dle umístění červeného kolečka a co nejrychleji na ni stoupnout. Na podložku 

stoupá levou nohou na podložky na levé straně a pravou nohou na podložky na pravé 

straně.  Délka testu byla nastavena na 2 minuty.  
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5 Výsledky 

 

V této části se budeme zabývat srovnáváním naměřených hodnot mezi skupinami 

hráček vnitřního a vnějšího pole. V první části porovnáme výsledky testů zaměřených 

na jednoduchou reakční dobu dolních končetin. Ve druhé části budeme srovnávat 

výsledky hodnot zaměřených na výběrovou reakční dobu dolních končetin, která je 

klíčová pro hráčky obrany v softbale.  

Ke srovnávání naměřených výsledků byly použity statistické metody -

aritmetický průměr a směrodatná odchylka. Užitím aritmetického průměru jsme měli 

možnost porovnat průměrné výsledné hodnoty skupin vnitřních a vnějších polařů. 

Směrodatná odchylka byla použita ke zjištění homogenity konkrétního testovaného 

souboru. 

 Výsledky výzkumu jsou zveřejněny v tabulkách níže.  

 

Tabulka 2 – Jednoduchá rychlost reakce, vnitřní polařky 
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Tabulka 3 – Jednoduchá rychlost reakce, vnější polařky 

 

V tabulkách 2 a 3 jsou uvedeny výsledné hodnoty jednoduché reakční doby 

dolních končetin u hráček vnitřního a vnějšího pole. Ze srovnání výsledných hodnot 

aritmetických průměrů u vnitřních a vnějších polařek vyplývá, že vnější polařky 

dosahují vyšší jednoduché reakční rychlosti než polařky vnitřního pole, rozdíl 

výsledných hodnot však vykazuje jen velmi nepatrný rozdíl řádově v setinách sekundy. 

Celkový aritmetický průměr hráček vnějšího pole je 523,5 ms a hráček vnitřního pole je 

543,6 ms, z čehož plyne, že hráčky vnějšího pole mají v průměru kratší reakční dobu o 

pouhých 20,1 ms. Směrodatná odchylka hráček vnitřního pole činí hodnotu 124,5 ms, u 

hráček vnějšího pole je tato hodnota 58,1 ms. 

os/pokus [ms] [ms]

1 527 488

2 531 573

7 442 447

10 527 538

12 508 536

14 679 545

celkem 524 58 679 430

596 62 679 498671 652 602 498 547 572

502 498 23 536 461

499 27 538 452

477 511 477 461 514

511 512 479 452 473 502

521 480 36 522 430

572 35 616 520

522 489 430 518 470

615 565 552 616 520 607

529 496 33 541 435

průměr [ms] SD[ms] max [ms] min [ms]

541 467 489 435 490

[ms] [ms] [ms] [ms] [ms] [ms]

vější polařky vnější polařky
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Tabulka 4 – Výběrová rychlost reakce, vnitřní polařky 
 

 

 

Tabulka 5 – Výběrová rychlost reakce, vnější polařky 

 

Tabulky 4 a 5 obsahují výsledné hodnoty výběrové reakční doby dolních 

končetin u hráček vnitřního a vnějšího pole. Ze srovnání výsledných hodnot 

aritmetických průměrů u vnitřních a vnějších polařek vyplývá závěr, že vnitřní polařky 

dosahují vyšší výběrové reakční rychlosti než polařky vnějšího pole, ovšem i v tomto 

případě je celkový rozdíl minimální. Celkový aritmetický průměr u hráček vnitřního 

pole je 741 ms a u hráček vnějšího pole je 759 ms, z čehož můžeme vyvodit, že hráčky 

vnitřního pole mají v průměru kratší reakční dobu jen o 18 ms. Hodnota směrodatné 

odchylky hráček vnitřního pole je 148 ms. U hráček vnějšího pole tato hodnota vychází 

148 ms. 

 Zhodnocení výsledků měření nám udává, že jednoduchá reakční rychlost je vyšší 

u hráček vnějšího pole a naopak výběrová reakční rychlost je větší u hráček vnitřního 

pole. Rozdíly mezi srovnávanými výslednými hodnotami byly tak nepatrné, že jsme 

dospěli k názoru, že reakční rychlost vnitřních a vnějších polařů je na podobné úrovni.  
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Obecně tedy můžeme říci, že hráčky vnitřního pole, které se aktivně účastní 

tréninkové přípravy zahrnující chytání odpálených míčů, nedosahují výrazně kratší 

reakční doby na odpálený míč než hráčky vnějšího pole. 
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6 Diskuze 

 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda hráčky vnitřního pole dosahují vyšší 

reakční rychlostí než hráčky pole vnějšího. Hlavním důvodem stanovení hypotézy byla 

skutečnost, že se hráčky vnitřního pole adaptují na kratší možný čas zachycení 

odpáleného míče, zatímco vnější polařky mají tento čas výrazně delší. Tréninkový 

proces, který hráčky absolvují, má trvání minimálně pěti let. Otázkou tedy je, zda je 

neřízená stimulace reakční rychlosti výběrové natolik účinná, že se hodnoty reakční 

doby hráček vnitřního a vnějšího pole budou značně odlišovat.  

V softbalových oddílech je rozvoj reakční schopnosti zahrnut zejména ve cvičeních 

zaměřených na chytání odpálených míčů. Hráčky při těchto cvičeních mají za úkol 

rozpoznat podnět, určit směr letu a trajektorii odpáleného míče a odpovědět na podnět 

zahájením pohybu. Stimulace reakční rychlosti v těchto cvičeních nemá primární 

význam.  

Doba jednoduché reakce je značně geneticky ovlivněna a proto její rozvoj dosahuje 

minimálních výsledků. U reakce výběrové může nastat zlepšení dosahující hodnot setin 

sekund (Dovalil, 2009). Výraznější zlepšení může však významně ovlivnit výkon 

hráčky v obraně v softbalu. Jediná chyba v podobě nechyceného míče může změnit 

chod průběhu zápasu, či dokonce zapříčinit prohru týmu.   

Rychlost reakce značně ovlivňuje výkon hráček v obraně, avšak hráčky také musí 

perfektně ovládat techniku chytání a házení, aby byly v obraně úspěšné. Schopnost 

rychle zaznamenat dráhu odpáleného míče a zahájit pohyb takovým způsobem, aby se 

co nejrychleji přiblížily k míči, je jen první fáze. Druhou fází je zachycení míče ze 

vzduchu či ze země do rukavice. Poslední fáze je hod či tečování soupeře. K uvedeným 

herních dovednostem v obraně lze dále přičíst faktory taktické a psychologické, které 

mají významný vliv na výkon hráček softbalu v obraně. 

K daným výsledkům je nutné přičíst skutečnost, že existují faktory ovlivňující 

reakční rychlost. Faktor, který mohl negativně ovlivnit výkon hráček při testování, je 

únava. Testování se konalo v odpoledních hodinách, což mohlo mít za důsledek výskyt 

přirozené fyziologické únavy testovaných hráček. Dalším z faktorů ovlivňující reakční 
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rychlost je věk. Hráčky se pohybovaly ve věkovém rozmezí 20 – 39 let, přičemž hráčky 

nad věkovou hranici 30 let byly 2 z celkového počtu testovaných (u těchto dvou hráček 

nebyly výrazné odchylky ve výsledcích testů). Reakční doba se zkracuje od dětství do 

20. roku života, poté následně pomalu roste do 50 – 60 let (Dovalil, 2009). Faktory 

ovlivňující reakční dobu jako léky, alkohol, apod. byly vyloučeny po konzultaci na toto 

téma s testovanými hráčkami.  

Významný činitel vykazující validní výzkum je poměr tréninku na pozicích 

v obraně (v tréninku i zápase) mezi preferovanou a méně preferovanou pozicí v obraně. 

Pro přesnost zhodnocení výzkumu by hráčky nejméně z osmdesáti procent měly 

trénovat na své preferované pozici. Toto tvrzení se týká zejména hráček vnějšího pole, 

které v případě trénování na pozicích vnitřního pole zároveň také stimulují rychlost 

výběrové reakce, čímž se svými hodnotami reakční doby přibližují hráčkám primárně 

hrajícím vnitřní pole. Všechny hráčky hrající primárně ve vnějším poli při osobním 

dotazování uvedly, že své přednostní pozice, tedy pozice v zadním poli, trénují a jsou 

nasazovány do zápasů z více než osmdesáti procent. 
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7 Závěr 

 

Vyhodnocením všech naměřených hodnot jsme došli k závěru, že hráčky vnitřního 

a vnějšího pole dosahují nevýznamných rozdílů. Klíčovým výsledkem pro náš výzkum 

byla hodnota rozdílu celkových aritmetických průměrů skupin hráček vnitřního a 

vnějšího pole z testování výběrové reakční rychlosti. U hráček vnitřního pole byla 

naměřena kratší reakční doba než u hráček vnějšího pole, avšak tato hodnota byla 

pouhých 18 ms, což je pro hráčku v obraně velmi zanedbatelná hodnota. Po testování a 

vyhodnocení jednoduché rychlosti reakce výsledky byly následující: u hráček vnějšího 

pole byla naměřena kratší reakční doba než u hráček vnitřního pole, rozdíl naměřených 

dob však činil 20,1 ms. Tento výsledek taktéž nevypovídá o významném rozdílu. 

Přesto, že stimulací reakční rychlosti výběrové se dají očekávat zlepšení v podobě 

několika setin sekundy (Dovalil, 2009), naše výsledky zaznamenávají příliš nízké 

rozdílové hodnoty nevyužitelné pro softbalový trénink.  

Reakční rychlost výběrová je pro výkon v softbalu velmi důležitým kritériem. 

Vzhledem k tomu, že charakter hry v obraně neumožňuje předem předpokládat, kam 

odpálený míč poletí, polařky využívají selektivní reakční rychlost. Hráčky musí nejprve 

spatřit odpálený míč, určit jeho směr a rychlost, rozhodnout se pro způsob motorického 

řešení a vlastní činnost zahájit. Schopnost rychlé reakce využijí hráčky v obraně při 

chytání odpáleného míče a zároveň v útoku na pozici pálkaře, pro kterého je podnětem 

nadhozený míč a odpovědí na podnět je rozpoznání směru a rychlosti míče a následné 

zahájení jedné z pálkařských dovedností, přičemž nejčastějším útočným prvkem 

v softbalu je pálkařský odpal.  

Tato schopnost je jedna z mnoha složek ovlivňujících výkon hráčů v softbalu, 

přesto si myslím, že by rychlost výběrové reakce měla být záměrně stimulována 

v tréninkových jednotkách zaměřených na obranné herní dovednosti všech klubů. 

Důvodem nepotvrzení hypotézy může být skutečnost, že u hráček není rychlost reakce 

stimulována záměrně. V případě, že by do programu klubů v rámci celoroční přípravy 

byla zařazena cvičení na stimulaci reakční rychlosti, výsledné hodnoty by mohly mít 

jiný charakter.   
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Příloha 3 

Informace/ 

Hráčky 

Věk Počet 

odehraných 

let softbalu 

P/L 

dominantní 

končetina 

Preferovaná 

pozice v 

obraně 

2. pozice 

hráčky 

v obraně 

Poměr 

tréninku 

mezi 1. a 

2. pozicí 

v obraně  

1 23 15 P vnější pole Zadák 80% 

2 20 6 P nadhazovač 1. meta 90% 

3 22 8 P 2. meta short-stop 60% 

4 23 8 P 3. meta 1. meta 80% 

5 23 16 P 2. meta Zadák 90% 

6 22 10 L 1. meta Nadhazovač 60% 

7 21 7 P vnější pole 3. meta 95% 

8 31 10 P 2. meta short-stop 70% 

9 39 20 P vnější pole 3. meta 95% 

10 23 16 P 1. meta       - 100% 

11 22 6 P 2. meta vnější pole 80% 

12 23 8 P vnější pole 2. meta 80% 

13 23 7 P vnější pole short-stop 95% 

14 22 9 P 3. meta       - 100% 

 

 

 

 



  

 


