
 
 

UNIVERZITA KARLOVA  

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

 

 

 

 

 

 

Efekt věku na výběrovou reakční rychlost hráčů fotbalu po různých 

typech pohybového zatížení  

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

      Vedoucí bakalářské práce:                     Vypracoval:  

       Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.                           Marek Budil 

 

Praha, duben 2017 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem závěrečnou bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl 

všechny použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu. 

 

V Praze, dne                                                

……………………………  

                                                                                                               podpis autora                

 

 



 
 

 

Evidenční list 

Souhlasím se zapůjčením své diplomové práce ke studijním účelům. Uživatel svým 

podpisem stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede 

mezi použitými prameny. 

 

Jméno a příjmení:           Fakulta / katedra:           Datum vypůjčení:               Podpis: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych chtěl poděkovat panu Mgr. Pavlovi Frýbortovi Ph.D. za zadání mé práce a 

její počáteční konzultaci. Ale hlavně bych chtěl poděkovat panu Mgr. Jakubovi 

Kokštejnovi Ph.D., který mou práci převzal a pomohl mi jí s celou řadou cenných rad a 

doporučení dokončit. 



 
 

Abstrakt 

 

Název:  Efekt věku na výběrovou reakční rychlost hráčů fotbalu po různých typech 

pohybového zatížení.  

Autor:     Marek Budil 

Vedoucí práce:  Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 

 

Cíle:  Zjistit efekt věku na výběrovou reakční rychlost po různých typech 

předchozího pohybového zatížení u mládežnických hráčů fotbalu. 

  

Metody:   Hráči v této práci jsou z klubu FC Písek. Výzkumný soubor tvořilo 21 hráčů 

ve třech věkových kategoriích: U19 (průměrný věk: 18 ± 1,2 roku), U15 

(průměrný věk: 14 ± 0,8 roku) a U9 (průměrný věk: 7 ± 1,4 roku) po sedmi 

hráčích v každé kategorii. Výběrová reakční rychlost byla hodnocena pomocí 

videoprojekce promítající reálné herní situace a následně vyhodnocena 

v programu Darthfish. 

 

Výsledky: Efekt věku byl zjištěn mezi všemi věkovými kategoriemi z hlediska věcné 

významnosti. S rostoucím věkem se rychlost výběrové reakce významně 

zkracovala. Z hlediska statistické významnosti rozdílů byly rozdíly 

potvrzeny pouze mezi kategoriemi U19 a U9 ve všech typech pohybového 

zatížení a mezi U19 a U15 po aerobním typu zatížení. Výsledky tak 

naznačují, že věk a zřejmě délka pohybové zkušenosti významně zkracuje 

reakční rychlost na specifické herní podněty. 

 

Klíčová slova: výběrová rekční rychlost, percepce, věková kategorie, fotbal, statistika, 

Darthfish, kognitivní dovednosti 

 



 
 

Abstract 

 

Title: The effect of age on selective reaction time of young soccer players after 

different types of previous physical load. 

Author:      Marek Budil  

Head of work: Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.         

 

Objectives: To find out the effect of age on selective reaction time after different types 

of previous physical load in youth soccer players. 

 

Methods:  Participants of our research were soccer players from FC Písek team. Our 

research set was composed of 21 players in three age brackets: U19 

(average age: 18± 1,2 years), U15 (average age: 14 ± 0,8 years) and U9 (7 

± 1,4 years) with seven players in each age category. The selective reaction 

time was assessed using video projection of real game situations and 

afterwards evaluated using Darthfish software.    

 

Results:     With respect to Effect Size, we revealed the effect of age on players 

selective reaction time in all age categories. The selective reaction time 

became significantly shorter with higher age. However, statistically 

significant difference was proved only between U19 and U9 categories 

after all types of physical load and between U19 and U15 categories after 

aerobic type of physical load. Our results suggested that the age of players 

and probably the length of their game experience shorten significantly the 

selective reaction time on specific playing stimuli. 

 

Keywords:  selective reaction speed, perception, age bracket, football, statistics, 

Darthfish, cognitive skill 
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1 Úvod 

 

Kognitivní procesy úzce související s herním výkonem hráčů fotbalu jsou oblastí 

výzkumu, kterou je třeba dále vědecky ověřovat. Technicko-taktické dovednosti 

v individuálním či týmovém pojetí musí hráči fotbalu realizovat ve vysoce proměnlivém 

prostředí utkání (časoprostorové vývoj hry – pohyb spoluhráčů a protihráčů). 

V takovémto prostředí je rychlost reakce důležitým faktorem úspěchu, respektive 

úrovně herního výkonu každého hráče. Včasná reakce na vývoj situace se odehrává do 

1-2 sekund a hráč na ni okamžitě navazuje pohybovou odpovědí s nebo bez míče.   

Cílem naší práce bude zjistit efekt věku na výběrovou reakční rychlost u hráčů 

fotbalu. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Fotbal 

 

Fotbal zaujímá první místo mezi sporty co do počtu účastníků (hráčů) a diváků 

na světě. FIFA odhaduje, že na světě je 265 milionů aktivních hráčů (FIFA, 2006), 

zatímco v součtu sledovalo finálový turnaj mistrovství světa 2006 v Německu 32 

miliard diváků (FIFA, 2006). Tudíž, vzhledem k rostoucí popularitě, stejně jako 

množství peněz ve fotbale, je fotbal jedním z nejvíce studovaných přerušovaných 

týmových sportů. Ve skutečnosti, je mnoho oblastí (přírodní a fyzikální vědy, lékařství 

a sociální vědy), které využívají vědecké znalosti získané ze studia fotbalu (Reilly, 

1996). 

 

2.2 Herní výkon 

 

Fotbal je střídavou pohybovou činností, která osahuje velmi krátké, obvykle 1-5 

sekund trvající zatížení vysoké až maximální intenzity, které se střídají s intervaly 

zatížení nižší intenzity nebo tělesného klidu trvající 5-10 sekund. Fotbal je tedy sportem 

se střídavým zatížením. V zahraniční terminologii tak bývá někdy označován jako 

„sport s mnohonásobnými sprinty“ (Psotta a kol., 2006). 

Svými fyziologickými požadavky se fotbal liší: 

1. Na straně jedné od vytrvalostních sportů, které se vyznačují souvislým 

déletrvajícím pohybovým zatížením relativně konstantní intenzity a převažují 

rovnovážným metabolickým stavem. 

2. Na straně druhé od rychlostně vytrvalostních sportů, které spočívají 

v krátkodobém „epizodním“ pohybovém výkonu.  
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Složky fotbalového herního výkonu v obrázku 1. 

 

Obrázek 1 Sportovní výkon a jeho složky z hlediska sportovní praxe – upraveno dle 

(Grossera, 1991)  

 

2.2.1 Dispoziční a situační faktory 

Výkon hráče i týmu je dán určitým souborem faktorů, které jej podmiňují. Tyto 

můžeme dělit podle různých kritérií. Proto tyto faktory dělíme podle různých kritérií. 

(Votík, 2005) uvádí, že je lze rozdělit do dvou skupin a to na dispoziční a situační.  

Dispoziční faktory – jsou podmíněny předpoklady hráče k hernímu výkonu, 

kterými rozumíme úroveň jeho pohybových schopností a herních dovedností, kvalitu 

řídící činností CNS, psychických procesů a osobností i somatické charakteristiky. 

Situační faktory – jsou dány vnějšími podmínkami, ve kterých probíhá herní 

výkon, jejích složitosti a proměnlivosti. Tyto dvě skupiny představují velké množství 

různých faktorů, které se mohou navzájem ovlivňovat, doplňovat i do určité míry 

zastupovat a tak se různou měrou podílet se na konečném herním výkonu. 
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2.2.2 Taktika v herním výkonu 

Taktikou rozumíme proces osvojování a zdokonalování vědomostí, dovedností, 

schopností a postupů, které umožňují sportovci vybírat v každé sportovní situaci 

optimální řešení a toto řešení prakticky realizovat (Dovalil a kol., 2009). 

 

Předpoklady pro optimální taktické jednání: hráč musí mít na vysoké úrovni 

schopnost vnímání herní situace a její analýzu, rychle nalézt optimální řešení herní 

situace a následně provést adekvátní motorické chování (Fajfer, 2009). 

 

2.2.3 Psychika 

Smyslem psychologické přípravy je adaptovat hráče a jejich psychiku tak, aby 

dovedly v průběhu utkání co nejrychleji a nejproduktivněji využít svůj výkonnostní 

potenciál, který získaly během sportovního tréninku. Nároky na psychiku hráče fotbalu 

jsou značné. Dominují především požadavky na percepci, tvořivé myšlení, anticipaci a 

rychlé rozhodování při výběru optimálního řešení situace. Vyžaduje se také značná 

odolnost vůči nepříznivým vnějším i vnitřním vlivům (Buzek, 2007). 

 

2.2.3.1 Psychické determinanty individuálního herního výkonu 

Kognitivní procesy je souhrnný pojem zahrnující ty psychické procesy, které 

složí v průběhu utkání aktuálním potřebám řízení a orientace herních činností, regulaci 

podnětů a rozhodování při herních činnostech, regulaci a kontrole motorického 

provedení herních činností. Kognitivní procesy také vyúsťují do psychické regulace 

činnosti, kterou chápeme jako způsobilost hráče kontrolovat a řídit cíleně, tj. v souladu 

s požadavky, a samostatně vlastní jednání v konkrétní herní situaci s k přihlédnutí 

k vytyčeným cílům činností a osobním podmínkám (Dobrý, 1988). 
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2.2.3.1 Poznávací procesy  

Jsou základní psychické procesy, kterými člověk odráží dění kolem sebe. Patří k 

nim počitky, vjemy, představy, pozornost, paměť a nejvyšším poznávacím procesem je 

myšlení (Dovalil a kol., 2009). 

 Vzhledem k stále se měnícím herním situacím a stále se proměňujícímu 

psychickému zatížení velký význam pro úspěšnost herního výkonu. Slouží v průběhu 

utkání k činnostní regulaci chování hráče v konkrétní herní situaci (Buzek, 2007): 

Vnímání herních podnětů = komplexní proces, při němž člověk určuje svou polohu vůči 

objektům v okolí. 

Pozornost hráče = určuje nebo omezuje kapacitu vnímání sportovce. 

Procesy myšlení = výrazně se uplatňují taktiky. 

Anticipace = předvídání, reagování na podnět s předstihem. 

Rozhodovací činnost. 

Herní inteligence = dispozice jedince zpracovávat informace, vědomě orientovat vlastní 

myšlení na nové požadavky okolí. 

Paměť = předpoklad i výsledek procesu učení a uplatňuje se především v technické a 

taktické přípravě. 

Představy = mají značný význam zejména v počátečních stádiích motorického učení, při 

osvojování nových dovedností, uplatňují se i v tzv. ideomotorickém tréninku.  

Vzhledem ke stále se měnícím herní situaci a stále se proměňujícímu 

psychickému zatížení získávají velký význam pro úspěšnost herního výkonu kognitivní 

procesy a kognitivní složky. Slouží v průběhu utkání k činnostní regulaci a chování 

hráče v konkrétních herních situacích, s přihlédnutím ke stanoveným cílům, i osobním 

podmínkám (Dobrý, 1988). 
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2.2.3.2 Emoční procesy  

Stupeň prožívání, vztah k činnosti, postoj hráče k ostatním hráčům, k 

jednotlivým událostem. Silně působí na chování hráče, ovlivňují jeho činnost. 

Vyjadřují, zda sportovcem prováděná činnost probíhá úspěšně či neúspěšně, jak se mu 

daří realizovat vytýčené cíle. Emoce rovněž souvisí s inteligencí. Schopnost vnímat a 

rozumět emocím je novým rysem osobnosti a charakterizuje se jako emocionální 

inteligence. Je to cit pro vlastní emoce, schopnost regulace vlastního chování a chování 

k druhým lidem (Dovalil a kol., 2009). 

 

 

2.2.3.3 Motivační procesy 

  Motivace zvyšuje herní výkon. Lze ji chápat i jako průnik všech dynamických 

činitelů, jež určují iniciaci, směr, intenzitu i stabilitu chování sportovce. Motivace tak 

zahrnuje jak vnitřní potřeby, tak i vnější pobídky, cíle. Na základě potřeb vznikají 

motivy či tendence a ty vytvářejí motivační strukturu. Ta má u každého sportovce 

individuální povahu. (Dovalil a kol, 2009). 

 

2.2.3.4 Volní procesy  

Vůle, volní vlastnosti, volní úsilí, psychická odolnost, cílevědomost, 

sebevědomí. Vůle je komplex snah a tužeb, zahrnující jednání a vlastnosti sportovce, jež 

jsou aktivovány a zaměřeny na dosažení cíle (Dovalil a kol., 2009). 

 

2.3 Kognitivní procesy  

 

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, Wood a Parks, 1999), 

(Williams, 2000).  
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Schopnosti hráče reagovat ve velmi krátkém časovém úseku reflektuje 

dosaženou dovednost hráče rozpoznávat struktury nebo vzorce typické pro jejich druh 

sportu.  (Abernethly, 1987) také dále zjistil, že kvalita rozpoznávání specifických 

vzorců hry závisí na úrovni vizuální vyhledávací strategie hráče. 

 

2.3.1 Kognitivní procesy podílející se na orientaci herních činností 

Aktuální orientace na hřišti vyžaduje od hráče mnohostranné vnímání herní situace: 

- vnímání vlastních pohybů 

- vnímání cizích pohybů 

- vnímání pohybu míče 

- vnímání neměnících se objektů (označení prostoru hřiště, branky, síť…) 

Cílem je identifikace rozhodujícího faktoru nebo podnětu, který ovlivní další procesy 

rozhodování a programování odpovědi (Dobrý, 1988). 

 

2.3.2 Kognitivní procesy vedoucí k rozhodnutí o volbě určité herní činnosti 

Kvalita a rychlost operativních myšlenkových procesů v utkání je mimo jiné závislá na: 

- rychlosti a přesnosti přijmu informací a identifikaci rozhodujícího podnětu 

- aktivaci a správném nasazení různých vlastností pozornosti 

- taktických vědomostí, způsobilostech a zkušenostech 

- motivačních, emočních a volních vlastností hráče 

Rozhodnutí je určeno objektivními faktory (vnější herní situací) a objektivními faktory 

(činnostní motivací, dříve získanými zkušenostmi, osvojováním herních dovedností…) 

(Dobrý, 1988). 

 

 

 



17 
 

2.3.3 Kognitivní procesy, podílející se na regulaci a kontrole motorického 

provedení herních situací 

Regulační nároky na: 

- mnohotvárnost množství programů herních činností 

- variabilita provedení herních činností 

- rychlost provedení herních činností 

- přesnost provedení herních činností 

- schopnost reagovat na přímý nebo nepřímý tlak od soupeře 

- na schopnosti realizovat herní činnost při vysokém psychickém a fyzickém zatížení 

(Dobrý, 1988) 

 

2.3.4 Herní inteligence 

Produkt operačního myšlení je nástroj, pomocí něhož hráč vnímá herní realitu, 

hodnotí a realizuje svoje odpovědi. Vhodné reagování a vytváření alternativ řešení 

určuje hodnotu herní inteligence (Bukač, 2005). 

 

2.4 Vnímaní herních podnětů (percepce) 

 

Aktuální činností orientace vyžaduje od hráče mnohostranné vnímání herní 

situace. Jde o úspěšnou orientaci v herních situacích (vizuální sensibilita), o vnímání 

pohybu hráče, o vnímání pohybů spoluhráčů, protihráčů, vymezených herních prostorů, 

pevných objektů (území, branek). V neposlední řadě o vnímání vlastních pohybu 

(rozlišování poloh, svalového úsilí) o vlastní celkovou vnímavost (senzibilitu) hráče. 

Hráč musí přítomnost informací zjišťovat a následně třídit. Prostřednictvím vnímání 

vytvářet si herní představy o obrazu utkání, získávat poznatky a herní orientaci (Buzek, 

2007). 

V této souvislosti se u hráčů mluví o „umění vidět hřiště“. Myslí se tím nejen 

vlastní zrakové předpoklady, ale i schopnost vnímat dynamiku a předvídat činnost 
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spoluhráče i soupeře. Jde o komplexní percepční schopnost vnímání reality herního 

děje, pohyblivých i statických objektů s kognitivním pochopením (Buzek, 2007). 

Percepce je označována 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. 

(Abernethy, Wood a Parks, 1999). 

Percepce zajišťuje interakci hráče s vnějším prostředím prostřednictvím 

smyslových orgánů. 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. Sporty 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 (Hyllegard, 1991). 

Během fotbalu, kdy je hráč vystaven komplexnímu a rychle se měnícímu 

prostředí, jsou kognitivní a percepční schopnosti důležitými klíčovými faktory pro 

schopnost hrát (Williams, 2000).  

Hráči například musí rychle vyhodnotit informace o poloze míče v souvislosti 

s pozicí jejich spoluhráčů a protihráčů a svoji pozici na hřišti, předtím než se rozhodnou 

pro nejvhodnější akci vzhledem ke svým možnostem, instrukcím trenéra a aktuální 

situaci na hřišti (Willimas, 2000). Tudíž je pro hráče nezbytně nutné mít vhodnou 

úroveň kognitivních dovedností, aby byli schopni „číst hru“. 

Percepční dovednost je velice důležitá pro vývoj fotbalisty a je schopná odlišit 

mezi elitními a horšími hráči (Williams, 2000). Základním předpokladem tohoto typu 

testů je, že účastníci vidí určité akce nebo pohyby na displeji a pak reagují na stimuly za 

využití vzpomínek nebo předurčených pohybů.  

Percepční testy umožňují badatelům zkoumat různé procesy dělání rozhodnutí 

jak pro útočnou, tak obrannou hru. Některé z těchto testů mohou být kritizovány, že 

jsou příliš statické, příliš odloučené od skutečné hry nebo že se zabývají pouze 

izolovaným aspektem dovednosti. Nicméně, mnohé z těchto problémů mohou být 

zmírněny použitím dynamických ukázek videa. Navíc, čím komplikovanější test je, tím 
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se metodologie stává dražší a déle trvá test připravit (tj. nafotografování, natočení scén, 

určení správných možností výběru a vyhodnocení spolehlivosti). Kvůli limitacím časem 

a financemi je shromážděno omezené množství testovacích situací a při opakovaném 

testování si mohou testovaní hráči tyto situace pomatovat (Ajmol, 2011). 

 

2.5 Anticipace 

 

Zahrnuje kromě předvídání vývoje herní situace, programu herních jednání 

soupeře, spoluhráčů, pohybu míče i následnou anticipaci vlastního programu činnosti, 

včetně anticipace časově vzdálenějších cílů. Klíčovým bodem anticipace je nejen rychle 

dešifrovat aktuální stav, ale následně provést výkon, anticipovat reagovat. Rozhodovací 

činnost je schopnost správně se rozhodnout je důležitou složkou výkonu hráče v utkání. 

Rozhodování je zprostředkujícím článkem mezi myšlením a pohybovou činností. 

Některá pozorování potvrzují, že tendence přijímat riskantnější řešení závisí na mnoha 

faktorech, která např. souvisí s průběhem utkání, sebevědomím a zkušenostmi hráčů, se 

sociální pozicí v družstvu a v neposlední ředě i hráčskou funkcí (Buzek et al., 2007). 

 Rozdělení anticipace na dva základní typy. Typ první se nazývá, časová 

anticipace a jejím obsahem je, kdy v herním prostředí k události dojde. Typ druhý 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 (Mann et al., 2010). 

 

2.6 Pozornost jako zvláštní stránka všech psychických procesů 

 

Pozornost je aspekt vzájemného působení mezi člověkem a okolím, mezi 

osobností a prostředím ve kterém jedná. Vysoká míra synchronizace výkonů při 

vnímání, taktickém operativním myšlení a motorických činnostech vyžaduje rychlou 

změnu mezi distribuovanou pozorností (přehled o celkové herní situaci, o rozestavení 

hráčů, o činnostech hráčů bez míče …) a koncentrovanou pozorností (přesnost 

přihrávky…). Herní situaci se stále musí přizpůsobovat také intenzita pozornosti a 
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směry pozornosti. Pro praxi má značný význam to, že distribuce a koncentrace 

pozornosti jsou trénovatelné. Je – li hráč schopen věnovat pozornost aktuálně 

rozhodujícím podnětům, zlepšuje se u něj nejen výběr správné odpovědi, ale i její 

rychlost. Na rozdíl od laboratorních podmínek je podnět v herních situacích stále 

přítomen, což může poněkud zkrátit dobu odpovědi. Hráč omezuje postupně 

s přibývající zkušeností výběr podnětů a rozlišuje s vysokou účinností to, co je 

v jednotlivých herních situacích důležité. Je pravděpodobné, že i výběr odpovědi se 

bude zužovat (Dobrý, 1988). 

 

2.7 Rychlost provedení pohybové odpovědi ve fotbalu  

 

Rychlost hráče závisí na rychlé produkci svalové energie, percepci, anticipaci, 

volbě pohybové odpovědi a realizaci pohybového aktu, jež ovlivňuje úspěšnost 

pohybového jednání (Ivanka a kol., 2009). 

Další autoři, jako například (Magill, 1998) poukazují na to, že úspěšná realizace 

herního úkolu spočívá nejen na reakčním čase „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, která je ukazatelem rychlosti a 

efektivnosti rozhodování. Doba reakce je časový interval od vzniku smyslového 

podnětu, k zahájení volní reakce resp. svalové kontrakce. Doba reakce 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 (Schmidta, 1991; Süsse, 2006). 

Reakční čas nejvíce ovlivňuje doba trvání korových procesů. V tréninkové praxi 

je nezbytné rozlišit jednoduchou a výběrovou neboli disjunktivní dobu reakce 

(pohybová odpověď je vybírána z většího množství alternativ). Při výběrové době 

reakce hraje velkou úlohu pohybová zkušenost a z ní plynoucí anticipace – předjímání, 
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co se stane v nejbližších okamžicích. Doba reakce je tak důležitým indikátorem 

rychlosti zpracovávání informací (Miller & Low, 2001). 

Je-li podnět složitější, je nutno ho déle zpracovávat. Následně je třeba vybrat a 

provést odpovídající požadovanou pohybovou odpověď. Doba reakce se proto úměrně 

prodlužuje. Prodloužení doby reakce při zvýšení počtu podnětů zachycuje  Hickův 

zákon (Hick,1952). Samozřejmě, že i nutnost složitější pohybové odpovědi (přesněji 

výběru z většího množství pohybových odpovědí) také vyvolá delší reakční dobu.  

Do výsledné doby reakce se mohou promítnout i různé působící vlivy jako je 

věk, pohlaví, temperament, počet podnětů, výživa, typ pohybové aktivity, trénovanost a 

únava (Morehouse & Miller, 1976).  

 

2.8 Únava, činitel ovlivňující kognitivní procesy a pohybový výkon  

 

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). 

 Únava se posuzuje podle změn celkové reakce organismu a podle rychlosti 

zotavných procesů, směřujících k obnově rovnovážného stavu (Dovalil a kol., 2009). 

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 a Radvanský, 

2011).  

Uvažuje se, že prvotní příčinou únavy je svalová činnost. Tento jev můžeme 

definovat jako pokles výkonnosti a neschopnost pokračovat v další práci. Po skončení 

zátěže, během zotavení však příznaky únavy odezní. 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 a Radvanský, 

2011). 
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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). 

 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).  

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). 

 

2.9 Intervenční studie 

 

Při fotbale padne většina gólů ke konci zápasu (Jinshen et al., 1991). Zřejmě je 

to proto, že se zvyšující se únavou hráčů přibývá herních chyb a také vysilující vliv 

„mentální únavy“ vede k chybám v koncentraci, které jsou spojené špatným 

rozhodováním (Reilly, 1996). Navíc bylo prokázáno, že schopnost „číst hru“ odlišuje 

elitní hráče od těch neelitních (Williams and Davids, 1998, Williams, 2000).  

 (Williams and Davids, 1998) požadovali po účastnících, aby si sami sebe 

představili jako obránce nebo stopera, když se dívali na simulace útočné hry tři proti 

třem v životní velikosti. Video bylo ve specifické časy zastavováno a účastníci se 

museli rozhodnout pro nejvhodnější obranný zákrok vzhledem k okolnostem. Autoři 

usuzují, že zkušení hráči lépe předvídali, kterým směrem půjde nahrávka, a rychleji 

odpovídali; nezkušení hráči byli také schopni udělat správné rozhodnutí, ale trvalo jim 

déle, vyměnili rychlost za přesnost, (Fitts and Posner, 1967). Dále, (Williams and 

Davids, 1998) využili pohlcovací, absorpční techniku k maskování různých oblastí 
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obrazovky, aby viděli, kterou část displeje účastník využívá pro získání informací, na 

základě kterých dělá své rozhodnutí. Ukázali, že zkušení hráči byli lépe schopni 

získávat informace jak z pohlceného tak z plného obrazu a že se soustředili na místa jiná 

než hráč s míčem, když dělali rozhodnutí o řešení dané herní situace. 

 (Frýbort, 2014) ve své disertační práci zjistil, 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). 

Schopnost reagovat pohybem na určitý podnět je jedním z rozhodujících faktorů 

pro úspěšné řešení herních situací v podmínkách časoprostorového deficitu a zvýšených 

nároků na tělesnou výkonnost hráčů charakterizovanou kapacitou pro střídavý vysoce 

intenzivní výkon. K odlišným výsledkům u dovedných hráčů dospěli (Frýbort, 

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 

 

2.10 Tělesný, psychický a sociální vývoj mladší, starší školní věk a 

období adolescence 

 

2.10.1 Tělesný, psychický a sociální vývoj mladšího školního věku U9 

Mladší školní věk je charakterizován jako období, kdy je nejvýrazněji možné 

ovlivnit rozvoj dítěte jak v oblasti tělesného, tak pohybového a psychického 

zdokonalování. Nejvýznamnějším rysem je kvantitativní a kvalitativní změna 

organismu, jež charakterizuje růst a vývoj (Perič, 2012).  

V tomto věku jsou děti již psychicky i tělesně dostatečně vyvinuté k osvojování 

pohybových dovedností. Dokonce se tyto roky často označují za nejpříznivější období k 
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učení. Především z pohledu koordinačních schopností, pohyblivosti a také rychlostních 

schopností. Nicméně zde ještě nejsou vhodné podmínky pro koncentrovanější silový a 

vytrvalostní vývoj. Pohyb v tomto věku je pro děti hra a soutěží s chutí a nadšením. 

Základem jejich konání je hra. V tréninkové jednotce by měl dominovat především 

herní princip, z něhož vyplývá radostný charakter hry a příjemné zážitky (Dovalil, 

2009). 

Obtížná je na počátku tohoto období nervosvalová koordinace, zvláště u 

jemného svalstva. Mezi percepcí (vnímáním) a chtěným pohybem nedochází vždy 

k souladu. Cvičením se však dá dosáhnout značného zlepšení (Buzek, 2007). 

 

2.10.1.1 Tělesný vývoj  

 Vnitřní orgány (včetně krevního oběhu a plic) se mění úměrně zvyšování 

velikosti a hmotnosti (Dovalil a kol., 2009).  

Již počátku mladšího školního věku je mozek již dostatečně připraven pro 

zvládání složitějších a koordinovanějších pohybů (Kaplan, Válková, 2009).  

Dochází ke změně tělesných proporcí, prodlužují se dolní končetiny. Osifikace 

ještě není dokončená, kloubní spojení jsou proto měkká a pružná. Správným držením 

těla, rovnoměrným a postupným zatěžováním se předchází deformacím kostry, 

především páteře (Jansa a kol., 2012). 

 

2.10.1.2 Psychický vývoj  

Školní vyučování rozvíjí poznávací schopnosti dítěte, roste schopnost více 

diferencovat zrakové a sluchové podněty. Činnost, úspěchy i neúspěchy jsou citově 

silně prožívány. Nízká je sebekritičnost k vlastnímu chování (Vágnerová, 2012).  

Vývoj kognitivních funkcí v mladším školním věku je charakterizován podle 

(Zacharové, 2012):  

Pozornost - roste schopnost soustředění, rozsah pozornosti a aktivní úmyslná pozornost, 

i když koncentrace zůstává stále velmi krátká (4-5 minut).  

Paměť - převažující bezděčná paměť se začíná měnit v paměť úmyslnou a logickou.  
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Myšlení - nové informace získává díky nové schopnosti čtení, škole, televizi a počítači, 

stále více se zajímá o reálný svět. Školák již není závislý na svých fantaziích a přáních. 

Tento stav se nazývá střízlivý realismus. Neotřesitelná autorita rodičů je narušena.  

 Řeč - zdokonaluje se slovní projev a rozšiřuje slovní zásoba, délka vět a jejich skladba.  

 Učení - nejčastější metodou je metoda pokus - omyl, kdy se dítě učí bez pomoci jiné 

osoby. Další metodou je logické vyvozování na základě předchozích zkušeností a 

využívána i metoda nápodobou - napodobuje řešení, které se osvědčilo jiným dětem.  

 

2.10.1.3 Sociální vývoj  

Při nástupu do školy prožívá dítě proces postupné socializace, kdy se postavení 

rodičů mění a dítě se postupně začleňuje do kolektivu. Musí se přizpůsobovat novým 

pravidlům, přijmout autoritu učitele. Setkává se s mnoha novými vrstevníky, vytváří se 

síť vzájemných vztahů, kde se projevují různé míry sympatií a preferencí, které vedou k 

vytváření kamarádství. Na vytváření vztahů má vliv i soutěživost mezi vrstevníky, 

snaha vyniknout, udělat radost atd. Dítě si buduje i konkrétní postavení ve skupině 

spolužáků. Vznikají strukturované vztahy z původně chaotické skupiny. Autorita učitele 

postupně klesá, i když je jeho role nezastupitelná protože svým přístupem a osobním 

příkladem dětem předává systém hodnot, které sám dodržuje a prezentuje. Výrazně 

ovlivňuje žákovo sebevědomí v tom pozitivním smyslu, ale naopak může i negativně 

ovlivnit nevhodným a necitlivým přístupem (Zacharová, 2012).  

Proces sociálního vývoje má svoje zákonitosti, ale díky tomu, že každé dítě je 

jedinečné ve svých psychických vlastnostech i biologických předpokladech, tak probíhá 

různou rychlostí i s různým konečným efektem. V kolektivech dětí a tříd vznikají také 

negativní jevy, jako jsou neúspěch, pocit méněcennosti a pocity ohrožení, což vede k 

nárůstu negativních hodnocení a postojů, k poklesu autority dospělých a k hledání 

nových autorit. Důležitá je tedy již v tomto věku otevřená komunikace ve třídě, s rodiči 

i mezi rodiči a školou. To vytváří větší předpoklad vztahové i emoční pocity řešit 

(Rychtecký, Fialová, 2002).   

V mladším školním věku se projevují jemnější citové rozdíly - smysl pro čest, 

pravdu, spravedlnost, odvahu a dané slovo. Naopak slabě je vyvinuta vůle a dítě ještě 

nedokáže dlouhodobě sledovat cíl (Dovalil a kol 2009). 
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2.10.2 Tělesný, psychický a sociální vývoj staršího školního věku U15 

Starší školní věk charakterizován značnými biologickými a psychickými 

změnami. Vysoké tempo biologicko-psychosociálních změn i jejich výrazně 

individuální průběh je způsoben činností endokrinních žláz a rozdílností v produkci 

jejich hormonů. Jedná se o období velmi rovnoměrného vývoje, jak tělesného, tak i 

psychického a sociálního (Perič, 2012). 

Toto období lidského života je typické pro zvýšení svalové síly dětí a snížené 

úrovně pohybové koordinace. Toto se projevuje především u chlapců. Tyto změny se 

obvykle srovnávají až na konci období staršího školního věku. Všechny tyto proměny 

jsou důsledkem řady komplikovaných fyziologických pochodů souvisejících s rozvojem 

hormonální činnosti (Dovalil a kol., 2009). 

Mentální pokroky souvisí s dále se zdokonalující percepcí, jsou schopni řešit i 

velmi složité úkoly nejenom konkrétního charakteru, ale již i charakteru abstraktního. 

Vzrůstá preciznost myšlení, zvýrazňuje se podíl logické paměti na úkor paměti 

mechanické (Buzek, 2007). 

 

2.10.2.1 Tělesný vývoj 

V tomto poměrně krátkém časovém období žákovských kategorií dochází k 

zásadním změnám ve vnitřním prostředí organismu. V důsledku hormonálního působení 

se urychluje růst, výrazněji se mění hmotnost a výška těla (Pavliš, 2012). 

Tělesná výkonnost nedosahuje ještě maximálních výkonů, ale velmi dobře se 

přizpůsobuje a díky tomu vytváří nejlepší předpoklady pro tréninky. Dochází k 

výraznému výškovému růstu, proto při osifikaci kostí dochází k limitování výkonnosti a 

omezuje trénink, hlavně v oblasti síly. Motorické schopnosti jsou považovány za 

nejlepší v období „zlatého věku motoriky“, který se vymezuje do dvanáctého roku 

života (Pavliš, 2012).   

 

2.10.2.2 Psychický vývoj  

Období puberty tedy patří mezi klíčová období ve vývoji psychiky. Hormonální 

aktivita ovlivňuje emotivní vztahy a projevy dětí k sobě samým, k druhému pohlaví, ke 
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svému okolí a může působit (pozitivně i negativně) na jejich chování ve sportovní 

činnosti i v dalších oblastech lidského působení. Po stránce rozumové se dále rozšiřují 

obzory, objevují se znaky logického a abstraktního chápání, rozvíjí se paměť. Dítě 

začíná rozumět racionálnímu zdůvodňování i abstraktním pojmům. Má již vysoké 

předpoklady vyvíjet značnou duševní aktivitu, soustředění vydrží delší dobu. Tento 

rozvoj mění postupy a chování dětí v tréninkových situacích. Zvyšuje se rychlost učení 

a snižuje se počet potřebních opakování (Perič, 2012). 

Díky nestabilitě psychických procesů, především labilitě v emoční oblasti, 

dochází v tělesné aktivitě často k výkyvům aktivační úrovně, od přemotivování až po 

naprostý útlum (Jeřábek, 2008). 

 

2.10.2.3 Sociální vývoj 

V tomto období dochází díky změnám v organizmu k novým sociálním situacím. 

Tyto situace často vedou k pocitům odlišnosti od ostatních, uzavírání se do sebe a 

všímání si sebe. Dále v období staršího školního věku dochází k zapojení do 

společenského života a díky tomu vznikají i nové společenské vztahy. Děti více 

vyhledávají nové vzory a snaží se je co nejvíce napodobovat, bohužel se většinou jedná 

o vzory záporné (Pavliš, 2002).   

Změny v organismu vytvářejí i novou sociální situaci. Mohou vést až k pocitu 

odlišnosti od vrstevníků, všímání se více sama sebe, uzavírání se do sebe a vyhýbání se 

sociálním kontaktům. V extrémních případech mohou vést až k agresivnímu chování a 

opozici vůči ostatním. Před začátkem puberty se děti projevují spíše extrovertně, 

charakterizuje je jistá bezohlednost, opozice, násilí, touha po moci a ovládání skupiny, 

bojovnost, snaha o stálou změnu apod. V dalším období pak dochází většinou náhle ke 

změně v introvertní projevy. Výrazně se projevuje citová sféra, děti jsou vnímavější a 

citlivější (urážlivější), vyhledávají hluboké emoce. Současně však uzavírají přátelství, 

utvářejí si vztahy k opačnému pohlaví. Začínající účast na společenském životě 

znamená i nové společenské vztahy. Vznikají i pevnější struktury skupiny se svými 

vůdci a dalšími rolemi (Perič, 2012). 
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2.10.3 Tělesný, psychický a sociální vývoj v období adolescence U19 

Adolescence je období, kdy vlastní tělo, jeho vzhledová a sociální atraktivita 

jsou součástí identity jedince stejně jako potřeba výkonu. Biologický vývoj předchází 

vývoj psychický. Adolescent je fyzicky i psychicky připraven podávat výkony na horní 

hranici svých možností a tuto hranici posunovat (Slepička et al., 2006). 

Jedná se o období plného rozvoje mentálních funkcí. Dále se u nich rozvíjejí 

složitější mechanizmy myšlenkových operací, jako jsou například analýzy, syntézy, 

usuzování, zobecňování, abstrakce atd… (Buzek, 2007). 

 

2.10.3.1 Tělesný vývoj 

U chlapců ještě pokračuje růst do výšky, u dívek je již nepatrný. Trup roste vice 

než končetiny, tělo tedy nabyla finálních proporci, zlepšuje se motorika. Vývoj 

motoriky je výraznější než v předchozím období zlepšuji se dovednosti související s 

hbitosti, jemnou pohybovou koordinaci i smysl pro rovnováhu. Mužům nabývá svalstvo 

a tím chlapecká postava nadále mužní. Vlastní tělo je v adolescenci předmětem  

vlastního pozornosti a leckdy i předmětem sebekritiky, která muže nabýt až 

hypochondrické intenzity (Říčan, 2004). 

Růst v tomto období je již minimální, ale je možný, někdy pokračuje i po 20. 

roce Druhotné pohlavní znaky, genitál a tělesné tvary dostávají rozměry dospělého. 

Nastává také výraznější vývoj v pohybové oblasti. Pohyby jsou koordinované, 

harmonické a ladné. Vrchol fyzické výkonnosti a vědomí dobrého zdravotního stavu 

může vést k přeceňování vlastních sil, kdy hrozí nebezpečí úrazů (Langmeier, 1998). 

 

2.10.3.2 Psychický vývoj 

Na konci adolescence dochází k další diferenciaci v oblasti výkonového 

zaměření, v této době už často nevratné. Adolescenti ještě mají hodně otevřenou 

možnost seberealizace. Pokud nějaký limit existuje, je dán především jejich 

schopnostmi, motivací, někdy i negativní životní zkušeností a kumulací problémů. 

„Adolescentům chybí korekce zkušeností, tj. chybami, které ještě nestačili udělat. 

Nezkušenost se projevuje nadšením, s jakým se adolescenti snaží žádoucího cíle 
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dosáhnout. Nadšení vede ke zbrklosti a k různým chybným krokům, ale na druhé straně 

posiluje motivaci a dodává energii k překonávání problémů.“ (Vágnerová, 2005). 

(Vágnerová, 2012) také rozděluje z psychologického hlediska období 

adolescence na dvě fáze, přičemž nás bude hlavně zajímat fáze druhá, fáze pozdní 

adolescence: 

Pozdní adolescence je lokalizována přibližně mezi 15. - 20. rokem. Počátek 

tohoto období je vymezen pohlavním dozráním, v této době také dochází nejčastěji k 

prvnímu pohlavnímu styku. Adolescent prochází komplexnější psychosociální 

proměnou. Důležité pro něj je ukončení profesní přípravy a následné rozhodnutí o 

budoucnosti - nástup do zaměstnání či pokračování ve studiu. V období pozdní 

adolescence získává dospívající nové role, které bývají prestižnější než role dětské. 

Vztahy s rodiči se zklidňují a stabilizují, dále se rozvíjejí zejména partnerské vztahy. 

Častá je tendence odložit dospělost, charakteristickou závažnějším rozhodnutím. Této 

tendenci odpovídá termín adolescentní psychosociální moratorium. Je důležité v tomto 

období poskytnout dospívajícímu čas a možnost, aby porozuměl sám sobě a mohl si tak 

zvolit, čeho chce v budoucnu dosáhnout. 

 

2.10.3.3 Sociální vývoj  

Významnost tzv. „fotbalové rodiny“, která má výrazný vliv na fotbalovou 

kariéru mladého sportovce. Hlavním aspektem je generační přenos z otce na syna. V 

případě, že je otec fotbalista, tak je velká pravděpodobnost, že svého syna odmalička 

podporuje ve fotbale. Mladý fotbalista se tedy nachází v ideálním prostředí vhodném ke 

sportování a od dětství je potřebně motivován k vytváření vztahu k fotbalu (Votík, 

2005). 

První partnerské vztahy můžou výrazně ovlivnit kariéru mladého sportovce, v 

pozitivním i negativním hledisku. Souvisí partnerské vztahy velmi blízce s uvědoměním 

vlastní sexuality. Adolescent začíná vyhledávat blízkost a pocit bezpečí, které se snaží 

vyhledat u protějšího pohlaví. První schůzky jsou většinou krátkodobé, často jsou 

vyplňovány společenskými a kulturními akcemi. Adolescent chce zjistit jak je přitažlivý 

a jakou cenu může mít pro opačné pohlaví. Další fází společných schůzek je sdělování 

zážitků a společného poznávání intimity a vlastní sexuality (Macek, 1999). 
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3 Cíl, hypotézy a úkoly práce 

  

3.1 Cíl práce 

Zjistit efekt věku na výběrovou reakční rychlost po různých typech předchozího 

pohybového zatížení u mládežnických hráčů fotbalu.  

 

3.2 Hypotézy 

H1: Předpokládáme, že výběrová reakční rychlost v jednotlivých kategoriích  

U9, U15 a U19 po zapojení modelu inaktivity se bude se stoupajícím věkem zkracovat.  

 

H2: Předpokládáme, že výběrová reakční rychlost v jednotlivých kategoriích  

U9, U15 a U19 po zapojení modelu aerobního zatížení se bude se stoupajícím věkem 

zkracovat.  

 

H3: Předpokládáme, že výběrová reakční rychlost v jednotlivých kategoriích  

U9, U15 a U19 po zapojení modelu intermitentního zatížení se bude se stoupajícím 

věkem zkracovat.  

 

H4: Předpokládáme, že výběrová reakční rychlost v jednotlivých kategoriích  

U9, U15 a U19 po zapojení modelu anaerobního zatížení se bude se stoupajícím věkem 

zkracovat.  
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3.3 Úkoly výzkumu 

A. Práce s literaturou k danému tématu. Především s literaturou, jejíž tématika je 

fotbalová. 

B. Stanovení cílů a hypotéz závěrečně práce. 

C. Navrhnout jasnou a jednoduchou metodologii práce 

D.  Statistické zpracování výsledků do grafů a tabulek. 

E. Diskusní část a formulace závěrů. 
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4 Metodika práce 

 

4.1 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor je převzatý ze závěrečné práce Šáchy (2015). Převzetí a práce 

se souborem obsahujícím anonymizované data byl schválen etickou komisí FTVS UK 

(viz příloha 1). Hráči v této práci jsou z klubu FC Písek. Výzkumný soubor tvořilo 21 

hráčů dohromady ze třech věkových kategorií U19 (N=7; průměrný věk: 18 ± 1,2 roku), 

U15 (N=7; průměrný věk: 14 ± 0,8 roku) a U9 (N=7; průměrný věk: 7 ± 1,4 roku) po 

sedmi hráčích. Žádný z testovaných neuvedl skutečnosti, které by mohly ovlivnit 

průběh měření, či musel být vyloučen z 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. 

 

4.2 Charakteristika čtyř modelů pohybového zatížení 

 

4.2.1 Model pohybové inaktivity 

Charakteristika pohybové inaktivity je dána nečinností a hodnotami klidové 

srdeční frekvence po dobu trvání 1 min. Účastníci měření neabsolvovali žádné 

pohybové zatížení, které by mohlo jakkoli zvýšit klidovou tepovou frekvenci. Doba 

trvání modelu pohybové inaktivity  byla od 2 do 5 min, podle rychlosti dosažení klidové 

tepové frekvence u jednotlivých hráčů. 

4.2.2 Model pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního 

metabolismu 

Model pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního metabolismu 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. Hráči absolvovali jednorázové pohybové zatížení prostřednictvím 
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šlapacího ergometru. Doba trvání modelu pohybového zatížení s dominantním 

zapojením aerobního metabolismu byla 4 min. s hraničními hodnotami srdeční 

frekvence = 130 – 150 u jednotlivých respondentů. Po dosažení srdeční frekvence = 130 

– 150 byl u jednotlivých respondentů udržován kontinuální odpor šlapacího ergometru. 

 

4.2.3 Model pohybového zatížení intermitentního charakteru 

Model pohybového zatížení intermitentního charakteru je metabolicky určen 

schopností organismu produkovat energii aerobními procesy i anaerobními procesy. 

Model pohybového zatížení intermitentního charakteru byl charakterizován 

opakovanými krátkodobými až střednědobými pracovními intervaly téměř maximálním 

úsilím v době trvání 15 – 40 s, které byly ohraničeny hodnotou srdeční frekvence = 180 

reflektující dosažení aktivace anaerobní glykolýzy. Po dosažení této hodnoty 180 tepů 

za minutu, hráči vystřídali tento pracovní interval se zotavným intervalem 

reprezentovaný tělesným klidem. Doba trvání zotavného intervalu byla 15 – 40 s a byla 

ohraničena hodnotami srdeční frekvence = 155 – 160. Další začátek pracovního 

intervalu byl indikován stejnou hodnotou srdeční tepové frekvence. Vhledem k rozdílné 

schopnosti jednotlivých hráčů se zotavit. Model pohybového zatížení intermitentního 

charakteru zahrnoval čtyři pracovní intervaly a tři nebo čtyři zotavné intervaly. Celková 

doba modelu byla 4 min.  

 

4.2.4 Model pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního 

metabolismu 

Model pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního metabolismu 

je metabolicky určen schopností organismu produkovat energii pro svalovou činnost 

neoxidativními procesy. Hráči absolvovali jednorázové pohybové zatížení na šlapacím 

ergometru. Doba trvání modelu pohybového zatížení s dominantním zapojením 

anaerobního metabolismu byla 30s s hodnotami srdeční frekvence = 175 – 190 u 

jednotlivých měřených. Po dosažení 175 – 190 tepů za minutu byl udržován kontinuální 

odpor šlapacího ergometru. 
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4.3 Metody sběru dat  

1. Přehrání a vizualizace videoukázek herních situací na velkoplošnou projekci. 

Doba trvání jednotlivého videozáznamu útočné herní situace byla 3 s. Doba 

trvání, ve které hráč musel vybrat nejefektivnější alternativu pohybové odpovědi, byla 

max. 2 s. Celková doba trvání prezentace jedné skupiny videozáznamu byla od 16 do 20 

s. Takto byla dosažena dominantní převaha zapojení energetického metabolismu právě 

absolvovaného modelu pohybového zatížení. Tato tvrzení jsou v souladu s tvrzeními od 

autorů (Ostojic et al.,  2010) jejichž výsledky potvrdily, že průměrná SF ve 20 s po 

ukončení vysoce intenzivní činnosti dosahuje hodnot 94.5 ± 2.9 % maximální srdeční 

tepové frekvence. 

 

2. Videozáznam výběru pohybové odpovědi. 

Videozáznam byl pořízen videokamerou SONY HDR PJ220E. Videokamera 

byla za zády testované osoby ve vzdálenosti 5 m a v úhlu 45° od střední osy měřeného. 

Pro další možnost práce s výsledky měření bylo třeba zachytit v objektivu videokamery 

současně okamžik, kdy se videoukázka útočné herní situace zastavila a moment doteku 

dolní končetiny a míče (obrázek 2). Takto pořízený videozáznam byl z paměťové karty 

SDHC 16GB importován do programu Windows Media Player, s kterým bylo možné 

nadále pracovat.  

 

 

Obrázek 2 Videozáznam výběru pohybové odpovědi  
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3. Měření výběrové reakční rychlosti pomocí programu Darthfish 

 

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; Put, Wagemans, Jaspers, & Helsen,). Proto jsem si 

program Darthfihs vybral jako vhodný prostředek pro analyzování naměřených dat. 

Digitalizace videoklipů herních situací z videokamery SONY HDR PJ220E umožňuje 

prostřednictvím tohoto programu současně hodnocení výběrové motorické odpovědi s 

přesností 0.04. 

Kvalita záznamu je nedílnou a velmi důležitou součástí, pro zpracování dat 

v tomto programu. Ukázka pracovního prostředí Darthfish zastavení videosekvence a 

dotyk hráče míče (obrázek 3). 

 

Obrázek 3 Výběr pohybové odpovědi v prostředí programu Darthfish  

 

4.4 Proces sběru dat 

 Hráč byl podroben danému typu pohybového zatížení na běžícím pásu, poté se 

krátce přemístil k videoprojekci, na které byly promítány herní situace. Jednotlivé herní 

situace byly po určitém čase zastaveny a hráč měl za úkol se co nejrychleji rozhodnout 

pro ideální volbu řešení a tu naznačit dotykem míče. Takto hráč opakoval souvisle celý 

proces pro jednotlivé typy pohybového zatížení (inaktivity, aerobní, intermitentní a 

anaerobní pohybové zatížení).  
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4.4.1 Plán postupu získání dat 

a) Osvojení si práce s programem Darthfish. 

b) Naměření časů výběrové reakce u jednotlivých typů zatížení ve čtyřech herních 

situacích u každého jedince v kategorie U9.  

c) Naměření časů výběrové reakce u jednotlivých typů zatížení ve čtyřech herních 

situacích u každého jedince v kategorie U15.  

d) Naměření časů výběrové reakce u jednotlivých typů zatížení ve čtyřech herních 

situacích u každého jedince v kategorie U19 . 

 

4.4.2  Treadmill  

Šlapací ergometr, který byl použit k zatížení u jednotlivých věkových kategorií 

sloužil tak, že byli zatěžováni dynamicky pouze svaly dolních končetin. Velikost 

pohybové zátěže byla měněna odporem a frekvencí šlapání. 

 

4.4.3 Proces zpracování dat v programu Darthfish 

Naměřená data byla importována v již zmiňovaném Windows Media Playeru do 

programu Darthfish. Byla měřená výběrová rekční doba od zastavení videoprojekce po 

dobu dotyku hráče s míčem. Časový údaj 0.000 (na milisekundy) byl vkládán v době 

zastavení videoprojekce a byla měřená doba mezi tímto zastavením a dotykem hráče 

míče, která byla např. 0.940milisekund.  

 

4.5 Statistická analýza 

Data byla analyzována v programu Microsoft Excel 2007 a statistickém softwaru 

IBM SPSS verze 22.  

Pro potřeby práce jsme použili statistické metody: 

a) aritmetický průměr a směrodatná odchylka  

b) jednofaktorová analýza rozptylu (ANOVA) pro hodnocení rozdílů průměru 

mezi více než dvěmi skupinami dat. Hladina významnosti byla stanovena p < 0.05.  
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c) Věcná významnost pomocí Cohenova koeficientu d (ES = effect off size – 

velikost účinku), ES < 0,2 malý vliv, ES 0,5 – 0.8 střední vliv a ES > 0,8 velký vliv.  

d) veškeré výsledky dále byly zpracovány do přehledných grafů a tabulek 
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5 Výsledková část 

5.1 Základní charakteristika dat 

V tabulce 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty výběrové reakční rychlosti 

jednotlivých skupin hráčů po jednotlivých typech pohybového zatížení. Z hodnot je 

zřejmé, že hodnoty reakční rychlosti se snižují s rostoucím věkem u všech typů 

pohybového zatížení. 

Tabulka 1:  Průměrné hodnoty výběrových rekčních časů u jednotlivých věkových 

kategorií pro jednotlivé typy zatížení 

Věková 

kategorie 

Inaktivita 

M ± SD 

(s) 

Aerobní 

M ± SD 

(s) 

Intermitentní 

M ± SD 

(s) 

Anaerobní 

M ± SD 

(s) 

U9 2,217±1.48 1,766±0.57 1,850±0.67 1,765±1.32 

U15 1,634±0.62 1,510±0.42 1,409±0.35 1,436±0.49 

U19 1,198±0.28 0,974±0.23 1,142±0.25 1,077±0.20 

Legenda.: - (s) – sekundy, M ± SD – aritmetický průměr ± směrodatná odchylka 
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5.2 Statistická významnost rozdílů 

 Při hodnocení efektu věku na rychlost reakce byly zjištěny statisticky významné 

rozdíly u všech typů pohybového zatížení (tabulka 2). Při bližší analýze jsem zjistil 

významně kratší rychlost reakce u kategorie U19 v porovnání s U9 po všech typech 

pohybového zatížení (tabulka 3). Po aerobním zatížení jsem zjistil také významně 

kratší čas reakce hráčů U19 v porovnání s U15. Kromě tohoto typu zatížení jsme však 

nezjistili významné rozdíly mezi U19 a U15 a taktéž nebyl zjištěn rozdíl v rychlosti 

reakce mezi U15 a U9 v kterémkoliv typu pohybového zatížení. 

 

Tabulka 2: Statistická významnost rozdílů v jednotlivých věkových kategoriích u 

jednotlivých typů zatížení 

Typ zatížení P - hodnota 

Model pohybové inaktivity 0.006* 

Model aerobního zatížení 0.001* 

Model intermitentního zatížení 0.012* 

Model anaerobního zatížení 0.008* 

Legenda.: * p < 0.05 (statisticky významný rozdíl) 

  

 

Tabulka 3: Zjištěné hodnoty statistické významnosti mezi jednotlivými věkovými 

kategoriemi 

Typ zatížení Skupiny P - hodnota 

Model pohybové inaktivity U19 – U9 0.005* 

Model aerobního zatížení 
U19 – U9 

U19 – U15 

0.023* 

0.001* 

Model intermitentního zatížení U19 – U9 0.009* 

Model anaerobního zatížení U19 – U9 0.007* 

Legenda.: * p < 0.05 (statisticky významný rozdíl) 
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Zlepšující se výběrové reakční časy, je možno vidět také v grafickém zpracování 

u grafů čísel 1-4, pro jednotlivé typy zatížení a spojené hodnoty, které vypovídají o 

statistické významnosti mezi jednotlivými věkovými skupinami v jednotlivých typech 

zatížení. 

Graf 1: Průměrné hodnoty výběrových rekčních časů u jednotlivých věkových 

kategorií pro model pohybové inaktivit 

 

Legenda.: * p < 0.05(statisticky významný rozdíl) 

Graf 2: Průměrné hodnoty výběrových rekčních časů u jednotlivých věkových 

kategorií model pohybového zatížení s dominantním zapojením aerobního metabolismu 

 

Legenda.: * p < 0.05(statisticky významný rozdíl) 

 

2,217 

1,634 

1,198 

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

Inaktivita

průměr U9

průměr U15

průměr U19

* 

1,766 

1,510 

0,974 

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Aerobní zatížení

průměr U9

průměr U15

průměr U19

* 
* 



41 
 

Graf 3: Průměrné hodnoty výběrových rekčních časů u jednotlivých věkových 

kategorií pro model pohybové zatížení intermitentního charakteru 

 

Legenda.: * p < 0.05 (statisticky významný rozdíl) 

Graf 4: Průměrné hodnoty výběrových rekčních časů u jednotlivých věkových 

kategorií pro model pohybového zatížení s dominantním zapojením anaerobního 

metabolismu 

 

Legenda.: * p < 0.05 (statisticky významný rozdíl) 
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5.3 Určení věcné významnosti rozdílů 

V tabulce 4 jsou výsledky věcné významnosti rozdílů mezi jednotlivými 

věkovými kategoriemi u jednotlivých pohybových zatížení. Ve všech případech byla 

zjištěna významně kratší doba reakce u starších hráčů v porovnání s mladší kategorií. 

Výsledky tak jasně poukazují, že rozdíly ve výběrové reakční rychlosti jsou hlediska 

praktické (věcné) významnosti jsou významné. 

Tabulka 4: Zjištěné hodnoty věcné významnosti mezi jednotlivými věkovými 

skupinami v různých typech pohybového zatížení 

Typ zatížení Skupiny ES 

Model pohybové inaktivity 

U19 – U9 

U19 – U15 

U15- U9 

2.07*** 

1.44*** 

0.93*** 

Model aerobního zatížení 

U19 – U9 

U19 – U15 

U15- U9 

2.85*** 

2.95*** 

0.90*** 

Model intermitentního 

zatížení 

U19 – U9 

U19 – U15 

U15- U9 

1.83*** 

1.13*** 

1.11*** 

Model anaerobního zatížení 

U19 – U9 

U19 – U15 

U15- U9 

1.77*** 

1.40*** 

0.69** 

Legenda: ES (effect off size – velikost účinku), ES < 0,2 malý vliv*, ES 0,5 – 0.8 střední vliv** a ES > 

0,8 velký vliv*** 
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6 Diskuse 

 

Výsledky mé práce celkově ukazují statistickou významnost hlavně mezi 

kategoriemi U9-U19 a velmi vysokou věcnou významnost mezi jednotlivými skupina 

všech věkových kategorií u sledovaného souboru hráčů FC Písek. Autoři mnoha 

publikací poukazují na významnost výběrové reakční rychlosti, kdy je hráč nucen se 

rozhodovat, v různém typu zatížení, v danou chvíli co nejpohotověji.  

 

H1: Předpokládáme, že výběrová reakční rychlost v jednotlivých kategoriích  U9, U15 

a U19 po zapojení modelu inaktivity se bude se stoupajícím věkem zlepšovat. Doba 

reakce se stoupajícím věkem by měla být tudíž kratší. 

Hypotéza 1 byla potvrzena. 

 Tato hypotéza byla potvrzena jak na základě statistické významnosti, tak hlavně 

na základě významnosti věcné. Statistickou významnost rozdílů v jednotlivých 

věkových kategoriích u jednotlivých typů zatížení se podařilo prokázat. Dále byla také 

prokázána statistická významnost mezi skupinami U19-U9. Věcná významnost všech 

dvojic věkových kategorií byla prokázána s vysokým účinkem mezi všemi kategoriemi 

a měla velký vliv na uznání hypotézy.  

  

H2: Předpokládáme, že výběrová reakční rychlost v jednotlivých kategoriích  U9, U15 

a U19 po zapojení modelu aerobního zatížení se bude se stoupajícím věkem zlepšovat. 

Doba reakce se stoupajícím věkem by měla být tudíž kratší. 

Hypotéza 2 byla potvrzena. 

Tato hypotéza byla potvrzena jak na základě statistické významnosti, tak hlavně 

na základě významnosti věcné. Statistickou významnost rozdílů v jednotlivých 

věkových kategoriích u jednotlivých typů zatížení se podařilo prokázat. Dále byla také 

prokázána statistická významnost nejen mezi skupinami U19-U9, ale i mezi skupinami 

U19-U15. Věcná významnost všech dvojic věkových kategorií byla také prokázána 

s vysokým účinkem mezi všemi kategoriemi a měla velký vliv na uznání hypotézy. 
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H3: Předpokládáme, že výběrová reakční rychlost v jednotlivých kategoriích  U9, U15 

a U19 po zapojení modelu intermitentního zatížení se bude se stoupajícím věkem 

zlepšovat. Doba reakce se stoupajícím věkem by měla být tudíž kratší. 

Hypotéza 3 byla potvrzena. 

Tato hypotéza byla potvrzena jak na základě statistické významnosti, tak hlavně 

na základě významnosti věcné. Statistickou významnost rozdílů v jednotlivých 

věkových kategoriích u jednotlivých typů zatížení se podařilo prokázat. Dále byla také 

prokázána statistická významnost nejen mezi skupinami U19-U9. Věcná významnost 

všech dvojic věkových kategorií byla také prokázána s vysokým účinkem mezi všemi 

kategoriemi a měla velký vliv na uznání hypotézy. 

 

H4: Předpokládáme, že výběrová reakční rychlost v jednotlivých kategoriích  U9, U15 

a U19 po zapojení modelu anaerobního zatížení se bude se stoupajícím věkem 

zlepšovat. Doba reakce se stoupajícím věkem by měla být tudíž kratší. 

Hypotéza 4 byla potvrzena. 

Tato hypotéza byla potvrzena jak na základě statistické významnosti, tak hlavně 

na základě významnosti věcné. Statistickou významnost rozdílů v jednotlivých 

věkových kategoriích u jednotlivých typů zatížení se podařilo prokázat. Dále byla také 

prokázána statistická významnost mezi skupinami U19-U9. Věcná významnost dvojic 

věkových kategorií U19-U9 a U19-U15 byla také prokázána s vysokým účinkem. 

Kategorie U9-U15 měla oproti ostatním jen střední vliv velikosti účinku, což však na 

uznání hypotézy nemělo žádný vliv. 

Pro potvrzení statistické významnosti rozdílů mezi kategoriemi by bylo 

zapotřebí většího počtu probandů.  

 Jako logické doporučení pro zlepšení výběrové reakční rychlosti, by bylo 

trénovat výběrovou reakční rychlost ve všech typech zatížení, ve všech věkových 

kategoriích. Kdy práce prokázala, že se stoupajícím věkem se výběrová rekční rychlost 

zlepšuje. Rychlost reakce je velmi důležitým atributem z hlediska úspěšnosti v herních 

situacích proti soupeři. V tréninkovém procesu lze rozvíjet rychlost reakce s ohledem na 

jednotlivé metodicko organizační formy (Psotta, Velenský, 2009). Trénovat specificky 
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výběrovou reakční rychlost klade vysoké nároky na odbornost trenéra, který může 

vhodnými cvičeními a formami chování výrazně ovlivňovat kvalitu rozvoje rychlosti 

reakce.   

Autoři (Williams and Davids, 1998) usuzují, že při jejich testování zkušení hráči 

lépe předvídali, kterým směrem půjde nahrávka, a rychleji odpovídali; nezkušení hráči 

byli také schopni udělat správné rozhodnutí, ale trvalo jim déle (vyměnili rychlost za 

přesnost, Fitts and Posner, 1967). Podle tohoto tvrzení se výběrová reakční rychlost při 

tréninkovém procesu zlepšuje množstvím tréninkových jednotek a odehraných zápasů. 

Jinak řečeno čím více zkušeností, tím lepší výběrová reakční rychlost. Tato úvaha 

potvrzuje naše výsledky, jelikož nejkratších časů dosáhly nejstarší hráči, kteří mají 

nejdelší pohybovou zkušenost (tréninková praxe). Proto by mě tedy například zajímalo 

porovnání souboru hráčů FC Písek z naší práce, se souborem hráčů, jejichž tým má 

prvoligovou základnu. Zajímalo by mě, jestli by hráči kategorie U15 SK Slavia Praha 

nedosahovali podobných výsledků jako hráči kategorie U19 v klubu FC Písek. Mohli 

bychom pak tedy vyvrátit nebo potvrdit výsledky naší práce. Dále například (Frýbort, 

Kokštejn, 2013) zjistili u juniorských hráčů fotbalu významné rozdíly jak statistické tak 

věcné, jen u modelu anaerobního zatížení. Mohli bychom tedy zase porovnat naše 

výsledky s jejich a zjistili bychom, jak velké jsou rozdíly mezi elitními a neelitními 

hráči. 

Také poznatek toho, že při fotbale padne většina gólů ke konci zápasu (Jinshen 

et al., 1991). Únava zde hraje velmi významnou roli. Proto doporučení pro trénink 

výběrové reakční rychlosti by, mohlo být takové, že výběrová reakční rychlost by se 

měla trénovat hlavně v průpravných hrách, herních cvičeních 2. typu a průpravných 

cvičeních 2. typu v rámci tréninkové jednotky. 
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7 Závěr 

 

 Cílem práce bylo zjištění výběrové rekční rychlosti u hráčů fotbalu v 

kategoriích U9, U15 a U19 v různých typech zatížení a jejich porovnání mezi sebou. 

Chtěli jsme zjistit, jestli se výběrová reakční rychlost se stoupajícím věkem zlepšuje.  

Zlepšování reakční rychlosti s ohledem na věk u jednotlivých typů zatížení je pravda, že 

jsem předpokládal, ale určitě ne s takovou věcnou významností v jednotlivých typech 

zatížení. 

Všechny hypotézy, které jsme si stanovili, byly potvrzeny. Věcná významnost 

byla ukazatelem, který je jasně potvrdil. Významnost statistická, byla mezi některými 

věkovými skupinami neprokázána, což by se však do budoucna dalo vylepšit větším 

počtem hráčů, kteří se testování podrobí.  

Poznatky, které jsem během psaní mé práce načerpal, poukazují na to, že tato 

oblast výzkumu není příliš prozkoumána hlavně u mladších kategorií. Výsledky jiných 

prací se zabývají zkoumáním zejména elitních hráčů fotbalu ve starších věkových 

kategoriích. Je otázkou, zdali výzkum této dovednosti (výběrové reakční rychlosti) u 

mladších věkových kategorií může přinést poznatky, které by se dali použít pro zlepšení 

této dovednosti. 

Podle mého úsudku se reakční výběrová rychlost určitě v týmech trénuje, ale jen 

ze všeobecného hlediska takzvaně co nejrychleji se rozhodnout. Určitě by se mohlo do 

tréninku této dovednosti zapojit cílené zatěžování v různých modelech pohybového 

zatížení a následně pak dovednost výběrové rychlosti reakce. 

Tato práce byla pro mě velkým přínosem a také jsem si uvědomil, jaká je škoda, 

že soubor, který jsem zkoumal je převzatý. V další práci by pro mě bylo jistě výzvou si 

účastníky výzkumu otestovat sám za pomoci odborných pracovníků.  
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