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Abstrakt 

 

Název:     

Vliv věku, pohlaví a pohybové aktivity na úroveň reakčních schopností dolních 

končetin u pubescentů 

 

Cíle práce: 

Hlavním cílem disertační práce bylo zjistit úroveň reakčně-rychlostních 

schopností dolních končetin pubescentů ve věku od 10 do 15 let na základě 

faktorů věku, pohlaví a pohybové aktivity. Dalším cílem bylo určit období 

pubescence (kalendářní věk), kdy dojde k nejvýraznějšímu poklesu disjunktivní 

reakčně-pohybové doby dolních končetin. 

  

Metodika: 

Výzkumu se zúčastnilo 214 chlapců a dívek ve věkovém rozmezí 10 – 15 let 

(157,8 ± 10,8 cm; 47,2 ± 10,7 kg). Jednoduchá, výběrová i disjunktivní reakčně-

pohybová doba dolních končetin byla měřena pomocí testu Fitro Agility Check. 

Každý jedinec provedl ve všech  testech 2 pokusné série po 40 stimulech. Série, v 

níž byla dosažena kratší celková průměrná reakční doba, byla brána jako výsledek 

testu. Zpracování výsledků včetně statistických procedur bylo provedeno 

v programovacím prostředí Matlabu (MathWorks, Inc.) a IBM SPSS Statistics 22. 

Třífaktorová ANOVA a Tukeyho post – hoc test (α=0,05) byly použity pro 

zjištění diferencí mezi jednotlivými skupinami probandů. Mnohonásobná regresní 

analýza byla použita pro zjištění souvislostí mezi jednotlivými parametry.  

      

Výsledky: 

Byly zjištěny významné rozdíly a pokles reakční doby u všech typů reakční 

rychlosti v meziročním období s přibývajícím věkem. Testování odhalilo 

nejvýraznější snížení výběrové i disjunktivní-reakčně pohybové doby dolních 

končetin mezi jedenáctiletými (11,00 - 11,99) a dvanáctiletými (12,00 - 12,99) 

probandy. Nejvýraznější snížení jednoduché reakce bylo u obou pohlaví shledáno 

mezi skupinami třináctiletých (13,00-13,99) a čtrnáctiletých (14,00-14,99). 

Prohloubení intersexuálních rozdílů v našem testovaném vzorku je patrné od 12. 
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do 15. roku života. Byl odhalen významný vliv interakce faktorů věku a pohlaví 

na disjunktivní reakčně-pohybovou rychlostní schopnost dolních končetin. Dle 

výsledků je zřejmý pozitivní vliv pohybové aktivity na rozvoj reakčně-pohybové 

schopnosti jedince.  

 

 

Klíčová slova:  

Disjunktivní reakční doba, Fitro Agility Check, hbitost, intersexuální diference, 

komplexní reakční doba, nesportovec, pohybová aktivita, pubescence, sportovec, 

věkový efekt. 
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Abstract 

 

Title:     

The influence of age, gender and movement activity on the reaction abilities of 

lower limbs.  

 

Objectives: 

The main objective of this dissertation was to find the reaction abilities of 

pubescent’s (aged 10 – 15years) lower limbs on the basis of age, gender and 

movement activity. The further aim was to determine the pubescence period (age) 

when the most noticeable decrease of the visual disjunctive motor response time 

of lower limbs occurs. 

  

Methods: 

214 boys and girls aged 10-15 years (157.8 ± 10.8 cm; 47.2 ± 10.7 kg) 

participated in this research. Simple, choice and disjunctive reaction time of lower 

limbs was measured through the Fitro Agility Check test. All of the participants 

carried out 2 experimental series (each of them included 40 stimuli) within each 

test. The series during which the shorter total average reaction time was achieved 

was considered to be the result of the test. The results processing, including 

statistical procedures, was carried out using the Matlab (MathWorks, Inc.) 

programming environment, an IBM SPSS Statistics 22. Three-way ANOVA and 

Tukey post-hoc tests (α=0.05) were used to determine the individual parameters 

connection.  

     

Results: 

With increasing age, year over year, we found important differences and reaction 

time decreases of all types of reaction speeds. Testing brings to light the fact that 

the most noticeable decrease of both selection and disjunctive reaction time of 

lower limbs are between groups of 11 year olds (11.00-11.99) and 12 year olds 

(12.00-12.99). The most noticeable decrease of simple reaction speed was found 

in both genders between 13 year old probands (13.00-13.99) and 14 years old 

probands (14.00-14.99). Intersignification of the intersexual differences is evident 
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from the 12th year to the 15th year of life. The important influence of the 

interaction of age and tender factors into the disjunctive reaction-motion ability of 

the lower limbs. The positive influence of the motion activity on the development 

of reaction-motion abilities is evident according to the results.    

  

Key words:  

Disjunctive reaction time, Fitro Agility Check, agility, intersex diference, 

complex reaction time, nonathlete, motion activity, pubescence, athlete, age 

effect. 
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1.  Problematika rychlostních schopností 

1. 1. Motorické schopnosti 

Obsáhlá oblast schopností podmiňující pohybovou činnost je prezentována jako 

schopnosti motorické. Definice samotného pojmu motorických schopností je značně 

různorodá a je obrazem relativní mladosti sportovních věd a terminologického vývoje. 

Motorické schopnosti lze definovat jako relativně upevněný, generalizovaný předpoklad 

pro určité činnosti, jednání a výkony (Röthig et al., 2003). Jednotlivé faktory této 

struktury jsou hierarchicky uspořádány a rozvíjejí se v souladu se zákonitostmi 

ontogeneze jedince (Měkota & Novosad, 2005).  

 

 

Obr. 1 Hierarchické uspořádání motorických schopností (upraveno z Měkota, 2000)  
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1. 2. Struktura motorických schopností   

 Mnoho prací autorů (Dovalil et al., 2009; Hohmann et al., 2010; Měkota & 

Novosad, 2005; Scheid & Prohl, 2007; Weineck, 2007) se shoduje na rozdělení 

motorických schopností na schopnosti kondiční (kondičně-energetické) a schopnosti 

koordinační (koordinačně-psychomotorické). Koordinační schopnosti jsou spjaty 

s funkcemi a procesy regulace a řízení CNS, zatímco kondiční schopnosti především 

s energetickým zabezpečením. Úroveň kondičních schopností můžeme chápat jako 

všestrannou fyzicko-psychickou připravenost k obecně motorickému výkonu, jenž 

podmiňuje realizaci pohybového výkonu (Grosser & Zintl, 1994). Koordinaci 

charakterizují nároky na rychlost a přesnost pohybu, přizpůsobení se vnějším podmínkám 

a na vytvoření pohybu nového. Nároky jsou kladeny především na řízení pohybové 

činnosti, a proto se koordinace spojuje s činností centrální nervové soustavy, která řídí a 

organizuje množství oblastí důležitých pro konkrétní pohyb. Mezi tyto oblasti patří 

činnost analyzátorů, činnost jednotlivých funkčních systémů, nervosvalová koordinace a 

psychologické procesy (Wrotniak et al., 2006). Na kvalitu koordinačních schopností má 

výrazný vliv úroveň nervosvalové (nitrosvalové a mezisvalové) koordinace. Nitrosvalová 

koordinace je charakterizována účelným řízením činnosti hybných jednotek v pracujícím 

svalu. Mezisvalová koordinace představuje účelné řízení jednotlivých svalů v různých 

částech těla, kdy svaly nepracují izolovaně, ale synergují. 

 

Jednotlivé obecné koordinační schopnosti (Hirtz, 1985): 

 

 prostorově orientační – schopnost rychlé a přesné analýzy vzájemných vztahů, 

vytváření pocitu polohy vlastního těla a jejích změn, 

 kinesteticko-diferenciační – schopnost jemného rozlišení a určení parametrů síly,  

času a prostoru při řešení pohybového úkolu, projevuje se v ekonomické a přesné 

realizaci konkrétní činnosti,  

 reakční – schopnost rychlého a účelného projevu jako reakce na očekávaný nebo  

neočekávaný podnět, 

 rovnováhová – schopnost udržet nebo obnovit rovnováhu při úmyslných či  

neúmyslných změnám polohy těla, 

 rytmická – rytmus určité pohybové činnosti např. běhu, dále změna rytmu a  

tempa. 
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Zvláštním případem jsou schopnosti hybridní (smíšené), jež souvisí s procesy 

metabolickými i s procesy regulace a řízení pohybu CNS. Mezi hybridní schopnosti patří 

schopnosti rychlostní, které mají kondičně-koordinační základ a jsou podmíněny úrovní 

individuálních senzomotorických předpokladů (Měkota & Novosad, 2005; Schmidt & 

Wrisberg, 2008). 

 

Motorická dovednost 

Motorické dovednosti (movement skills, motor skills) představují aktivity, které 

se získávají a automatizují v procesu motorického učení na základě opakování a 

praktického cvičení. Motorická dovednost je učením získaná dispozice pro správné, 

rychlé a úsporné řešení určitého pohybového úkolu (Newell, 1991).  

 

1. 3. Rychlostní schopnosti   

Rychlost je ovlivněna úrovní individuálních kondičních a koordinačních 

předpokladů. Řadíme ji tedy ke schopnostem hybridním (smíšeným), tj. kondičně-

koordinačním (Dovalil et al., 2009). Rychlostní schopnosti jsou vnitřní předpoklady k 

provedení pohybu vysokou až maximální rychlostí. Jedná se o pohybovou činnost, která 

je prováděna s maximálním úsilím a intenzitou po dobu maximálně 15 sekund bez 

překonávání odporu (do odporu menšího než je 20 % maxima, jelikož při odporu větším 

se stává dominantní schopností rychlá či explozivní síla). Jde tedy o schopnost zahájit a 

uskutečnit pohyb v co nejkratším čase (Dovalil et al., 2009; Schmidt & Wriesberg, 2008). 

Rychlost můžeme také chápat jako schopnost dosáhnout vysoké rychlosti frekvence 

cyklického, acyklického (jednorázového) nebo kombinovaného pohybu pomocí svalové 

kontrakce.  

 

Úroveň rychlostních schopností je podmíněna (Kail, 1991): 

  

• nervovým systémem – chronaxií, latencí a rychlostí vedení vzruchů,  

•  svalovým systémem – vysokým podílem rychlých FT vláken ve svalech, rychlým 

střídáním svalového napětí, elasticitou svalů, schopností současné aktivace 

velkého počtu motorických jednotek, 
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•  psychickými předpoklady – rychlá a přesná představa o pohybu, koncentrace, 

emoční stabilita, 

• energetickým systémem – zásobou CP (kreatinfosfátu), rychlou resyntézou ATP. 

 

Optimální excitabilita CNS je nezbytná pro rozvíjení rychlostních schopností 

stejně jako vyloučení únavy, dokonalá technika pohybového vzorce, maximální 

motivace a psychická koncentrace. Rovněž nesmíme opomenout na vliv dalších 

pohybových schopností a somatotyp jedince. 

 

Obr. 2. Složky rychlostní schopnosti (upraveno ze Zahradník & Korvas, 2012) 
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Obr. 3. Oblasti komplexu rychlostních schopností (upraveno ze Zahradník & 

Korvas, 2012) 

 

1. 3. 1. Klasifikace rychlostních schopností  

Rozdělení rychlostních schopností není zcela jednotné a u jednotlivých autorů se 

objevují různé pohledy na jejich strukturu (Grosser & Zintl, 1994; Brown & Ferrigno, 

2005; Měkota & Novosad, 2005; Perič & Dovalil, 2009; Gamble, 2012). Z univerzálního 

pohledu ale rozdělují rychlostní schopnosti do dvou kategorií. První kategorií je základní 

rychlost (reakční i realizační), která je podmíněna pouze rychlostními psychofyzickými 

předpoklady a nemá přímou vazbu na ostatní výkonnostní předpoklady. Druhou je 

komplexní rychlost, která se vždy vyznačuje vazbou na ostatní výkonnostní předpoklady 

a projevuje se v činnostech (musí být realizovány v krátkém čase).  

 

Rychlost reakční 

Reakční rychlost je schopnost reagovat v co nejkratším čase na určitý podnět. Je 

chápána jako doba (doba latence), která uplyne od počátku působení podnětu do zahájení 

pohybové činnosti (Grosser, 1991). Reakční rychlost je spojena se zahájením pohybu; 

rozlišujeme jednoduchou a výběrovou reakci. 
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Rychlost akční (realizační, motorická)  

Akční rychlost pohybu (cyklická či acyklická) je výsledkem rychlosti svalové 

kontrakce a činnosti nervosvalového systému. Pohyb probíhá výhradně ve vymezeném 

prostoru a čase a jeho výsledkem je změna polohy těla nebo jeho jednotlivých částí. Doba 

akční rychlosti je závislá od druhu pohybu a je oproti rychlosti reakce podstatně delší. 

Dle průběhu jednotlivých fází pohybu rozlišujeme cyklickou a acyklickou pohybovou 

činnost a jí odpovídající typ rychlostní schopnosti (Měkota & Novosad, 2005). 

 

Acyklická rychlost je co nejvyšší rychlost jednorázového pohybu maximálním 

úsilím proti malému odporu. Příkladem acyklické rychlosti je pohyb paže při prudkém 

úderu nebo smeči, pohyb nohy při energickém kopu, pohyb paže při úderu či rychlá 

změna polohy celého těla. Existuje vztah mezi acyklickou rychlostí a silovými 

schopnostmi zejména v oblasti rychlé síly. 

 

Rozlišujeme tyto acyklické rychlosti: 

• startovní rychlost,  

•  vrhačská rychlost,  

•  odrazová rychlost,  

•  hráčská rychlost,  

• rychlost jednorázových pohybů.  

  

Cyklická rychlost je definována vysokou frekvencí opakujících se stejných 

pohybů. Z biomechanického hlediska se cyklická rychlost při pohybu vyznačuje 

dvoufázovostí. Obvykle je specifikována jako sprinterská rychlost, protože je úroveň této 

schopnosti hodnocena právě při sprinterských disciplínách (Měkota & Novosad, 2005). 

 

Rozlišujeme tyto cyklické rychlosti: 

•  akcelerační rychlost,  

•  maximální (běžecká) rychlost,  

•  frekvenční rychlost,  

•  rychlost se změnami směru. 
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Rychlost pohybové činnosti, při které jsou kladeny ve fázi maximální rychlosti 

požadavky na alternativní inervaci antagonistických svalových skupin, je uváděna pod 

pojmem lokomotorická rychlost. Požadované úrovně se dosahuje na základě dokonale 

probíhající mezisvalové koordinace, při optimálním střídání napětí a uvolnění 

motorických jednotek. Dosažení odpovídající úrovně pohybového tempa či rytmu je 

vnějším projevem druhu této rychlosti. Frekvenční rychlost je další z cyklických rychlostí 

a uplatňuje se například při tappingu, kdy k lokomoci nedochází. Akcelerační rychlost se 

projevuje schopností maximálního zrychlení od okamžiku zahájení jakéhokoliv rychlého 

pohybu (Brown & Ferrigno, 2005). 

 

Komplexní rychlost 

Za komplexní rychlost považujeme kombinaci cyklických a acyklických pohybů, 

včetně reakce. Důležitou složkou může být hbitost, která je definována jako rychlé změny 

směru pohybu doprovázené náhlým poklesem a opětovným nárůstem zrychlení 

a rychlosti pohybu. Komplexní rychlostní schopnost je vnímána jako rychlá pohybová 

činnost, na niž mají vedle elementární rychlosti velký vliv také vytrvalostní, silové a další 

schopnosti. Člení se dále na rychlost pohybové činnosti a rychlost pohybu (Schnabel et 

al., 2008). 

Jednotlivé schopnosti jsou relativně vzájemně nezávislé, což znamená, že jedinec 

s vysokou úrovní jedné rychlostní schopnosti nemusí mít automaticky vysokou úroveň 

ostatních rychlostních schopností (Miller & Low, 2001). Svalová a kosterní soustava 

společně určují biomechanické vlastnosti pohybu, psychika má však funkci řídící 

instance, která podmiňuje přesnost, obratnost, rychlost a další vnitřní i vnější 

charakteristiky. Primárně rychlost není ovlivňována úrovní jiných pohybových 

předpokladů, ale při pohybové činnosti se vytvářejí četná propojení (rychlost-vytrvalost, 

rychlost-síla). Rychlost tedy souvisí se silou a vytrvalostí a nejde ji proto účinně 

stimulovat bez patřičné úrovně těchto schopností. Hranici mezi rychlostí a silou tvoří 

rychlostní síla a mezi rychlostí a vytrvalostí rychlostní vytrvalost.  

Erikson (2007) uvádí, že spojením reakční doby a akční pohybové rychlosti vzniká tzv. 

vizuální motorická odpověď (visual-motor-response-time-VMRT), kterou můžeme 

považovat za komplexní senzomotorickou reakční dobu. 
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1. 3. 2. Vztah reakčních a akčních rychlostních schopností 

Akční rychlost se liší od reakční rychlosti tím, že není závislá jen na pochodech 

uvnitř řídícího a regulačního systému, ale rovněž na vlastnostech pohybové soustavy, 

podmínkách provádění pohybu a na působení reaktivních a vnějších sil. Je nezbytné vzít 

na vědomí, že jedinec, který má na vysoké úrovni senzorickou složku (výběrový reakční 

čas), nemusí mít na podobně vysoké úrovni složku motorickou, tj. pohybový čas 

(Sheppard & Young, 2006). Podíl senzorické složky na hodnotě komplexní reakční doby 

je individuálně variabilní a rovněž závisí na modifikaci jednotlivých testů (Zemková et 

al., 2003). Některé zahraniční studie prokázaly, že samotná reakční doba je na rychlosti 

pohybu nezávislá (Paradis et al., 2004; Yakut, 2004). Magill (1998) uvádí prakticky 

nulovou korelaci mezi reakčním časem a akční rychlostí při testování osob ve věku 8 až 

30 let. 

 

1. 4. Reakční schopnost a proces řízení motoriky 

Reakční schopnost 

Reakční schopnost lze charakterizovat jako relativně stálou, generalizovanou 

kvalitu procesu rychlého a smysluplného zahájení a provedení krátkodobé pohybové 

činnosti celého těla jako reakce na jednoduché či složité signály, situační podněty nebo 

na předchozí pohybové činnosti (Hirtz, 1985).  

Reakce je schopnost zahájit účelný pohyb na daný jednoduchý nebo složitý 

podnět v co nejkratším čase nebo ji lze rovněž definovat jako časový interval od vzniku 

smyslového podnětu k zahájení volní reakce tj. první svalové kontrakce (Grosser, 1991). 

Indikátorem úrovně reakční rychlosti je doba reakce (Sharkey & Gaskill, 2006), která je 

velmi důležitá při řízení dopravního prostředku, sportovní činnosti, v naléhavých 

životních situacích a v běžných každodenních aktivitách. 

 

 

Proces řízení motoriky 

Rychlost je výrazně ovlivňována kvalitou podnětů a řízením nervosvalových 

procesů, které jsou závislé na specifických požadavcích (jednotlivé druhy rychlosti jsou 

specifické a jejich rozvoj vyžaduje odpovídající metody). Dobrá úroveň mezisvalové a 

nitrosvalové koordinace, vlastnosti CNS (schopnost neuronů rychle střídat procesy 
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excitace a inhibice), koordinační schopnosti a kloubní pohyblivost jsou dalšími klíčovými 

determinanty rychlosti (Darlot, 1996).  

Reakční schopnost je závislá na mnoha faktorech, mezi něž patří doba vnímání, 

doba aferentního přenosu, doba zpracování, doba eferentního přenosu, latentní doba 

reakce svalů. Doba zpracování přitom tvoří nejproměnlivější složku, což je vysvětlitelné 

rozlišnými vnějšími a vnitřními podmínkami, za nichž může být realizována reakční 

schopnost, stejně jako počtem různých možností reakce při komplexních reakcích 

(Darlot, 1996; Hirtz 1985).  

Mnoho činností CNS je založeno na reflexech. Reflex je funkční jednotkou 

nervové soustavy a lze ho chápat jako odpověď organismu na dráždění receptorů. Reflex 

je ovlivněn změnami ve vnitřním nebo zevním prostředí, které se uplatňují jako podněty. 

Dále je reflex určen uspořádáním spojů mezi receptory, CNS a efektory, tj. reflexním 

obloukem. Reflexní oblouk tvoří receptor (v kůži, svalech, aj.), dostředivá (aferentní) 

dráha ve formě senzitivního vlákna, následně centrum CNS. Z centra vystupuje 

odstředivá (eferentní) dráha končící na efektoru, což je kosterní, hladký sval nebo 

žláznatý orgán (Darlot, 1996). Je-li mezi aferentním neuronem a motoneuronem pouze 

jedna synapse, tvoří oblouk jen dva neurony a jedná se o monosynaptický reflexní 

oblouk. Pokud jsou mezi aferentní a eferentní dráhy vsunuty interneurony, jde o 

polysynaptický reflexní oblouk (Dylevský, 2009). 

 

Doba reakce v sobě zahrnuje následující fáze (Darlot, 1996): 

•  vznik podráždění a vstup do receptoru, 

•  převod podráždění do CNS, 

•  přechod podnětu do příslušných oddílů NS a vznik efektorních signálů,  

•  vedení signálů z CNS a vstup do svalu, 

•  podráždění svalu a vznik mechanické aktivity.  
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1. 4. 1. Jednoduchá a výběrová reakce 

Reakční rychlost se rozlišuje na jednoduchou (prostou) a výběrovou (složitou, 

disjunktivní) reakci ve stabilních nebo proměnlivých podmínkách.  

Za jednoduchou se považuje reakce na neměnný, přesně určený podnět (signál), 

kdy následuje přesně stanovená, neměnící se pohybová odpověď (sprinterský start na 

výstřel). Jedná se tedy o stereotypní reakci na určitý podnět. Rychlost jednoduché reakce 

závisí na druhu podnětu a je výrazně geneticky podmíněná. 

 

Výběrová (disjunktivní) reakční doba je složitější pohybovou reakcí vybranou z 

několika možností dle aktuální situace. Výběrová reakční doba oproti jednoduché navíc 

zahrnuje proces rozhodování, který zapříčiňuje zpoždění, čímž v porovnání s 

jednoduchým reakčním časem vzrůstá celková reakční doba. Čas potřebný pro rozhodnutí 

je nejvíce variabilní komponenta reakční rychlosti (Demirarslan, 1992). Percepce podnětu 

zahrnuje interval potřebný pro jeho detekci od doby, kdy jej bylo možné detekovat, 

zatímco doba rozhodování prezentuje čas potřebný pro výběr a rozhodnutí o odezvě. Platí 

zde Hickův zákon, který říká, že vztah mezi výběrovou reakční dobou a logaritmem 

počtu alternativ je lineární (Welford, 1975).  

Disjunktivní reakční čas se skládá z psychomotorické reaktivity, která je 

geneticky determinovaná, zatímco periferní, motorická složka je ovlivnitelná tréninkem 

(Štulrajter, 2007). Disjunktivní reakční doba zahrnuje aditivně proces lidského myšlení. 

Centrální mozkové procesy zaujímají přibližně polovinu reakční doby. U disjunktivní 

reakce je ovšem reakční doba delší, protože mozek musí ve zlomku vteřiny zvolit 

správnou reakci. Disjunktivní reakce mívají latence o 20-200 ms delší než u reakcí 

jednoduchých. Je to reakce na očekávané nebo neočekávané podněty (signály), jako je 

například pohyb soupeře, na který reaguje jedinec některou ze známých a zvládnutých 

pohybových činností, což znamená, že výběr vhodné pohybové odpovědi závisí na 

zásobě pohybových dovedností, které byly získány učením či tréninkem.  
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Kategorizace reakčních časů 

Jednoduchá reakční doba (simple reaction time) je kratší než reakční doba 

rozpoznávací (recognition reaction time). Výběrová reakční doba (choice reaction time) 

je ze všech nejdelší (Donders, 1969; Luce, 1986; O'Shea & Bashore 2012). Je nezbytné 

rozlišit jednoduchou (simple) a výběrovou neboli disjunktivní (choice) dobu rekace 

(pohybová odpověď je vybírána z většího množství alternativ). Při výběrové DR hraje velkou 

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

okamžicích. Existuje mnoho kategorizací reakčních časů, ale z Dondersova (1969) 

klasifikačního schématu stále vycházejí experti při popisu a rozlišení mezi reakčními 

rychlostmi:  

 

a) jednoduché reakce - skládají se ze samotného podnětu, na který subjekt odpovídá co 

nejrychleji, jak je možné, okamžitě po objevení daného stimulu 

 

• percepce stimulu          motorická odezva 

 

b) rozpoznávací reakce ("go, no-go") - sestávající ze dvou či více stimulů, ale s pouze 

jednou odpovědí korespondující s jedním stimulem, zatímco na zbylé se nesmí reagovat 

 

• percepce stimulu           selekce stimulu           motorická odezva 

 

c) výběrové reakce – tvořené dvěma a více podněty, na které subjekt musí tvořit odlišné 

odezvy, tj. jedinec musí vybrat, jaký signál byl přítomen a poté učinit odpověď vhodnou 

pro tento podnět. 

 

• percepce stimulu         selekce stimulu       výběr odezvy         motorická odezva 

 

V odborné literatuře můžeme najít rozdělení na tři typy reakcí (A, B, C). A – 

reakce je jednoduchá, B – reakce výběrová a C – reakce rozlišovací. B – reakce probíhají 

o něco pomaleji než C - reakce. Hlavní typy disjunktivního času představují reakce typu 

B a C (Kulka, 2008; Miller & Low, 2001; Welford, 1980).  
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Příklady typu reakce (Kulka, 2008): 

a- reakce: na červenou barvu pravou rukou, 

b-reakce: na červenou barvu reagovat pravou rukou, na modrou barvu levou rukou, 

c-reakce: na červenou barvu reagovat, na modrou nereagovat. 

 

Zemková a Hamar (2006) uvádí, že disjunktivně reakčně-rychlostní schopnost je 

důležitým předpokladem úspěšnosti volby a realizace pohybové činnosti. Reakční rychlost s 

komplexní motorickou odezvou charakterizuje situaci, kdy jedinec při odpovědi zapojuje 

velké svalové skupiny, na rozdíl od jednoduchých motorických odpovědí, kde je tento znak 

postrádán (Donders, 1969; O'Shea & Bashore, 2012). Celkový reakční čas můžeme 

vyjádřit jako součet doby trvání percepce a doby trvání rozhodování, na něž 

bezprostředně navazuje samotná motorická odezva. Obecně platí, že složitější pohyby 

vyžadují delší pohybový čas, i když praxe tento čas snižuje. Yerkes-Dodsonův zákon 

říká, že vysoké emocionální vzrušení, které může vzniknout v nouzové situaci, urychluje 

hrubé motorické pohyby, ale zhoršuje pohyby motoriky jemné, tj. detailní pohyby 

(Green, 2009). 

 

Anticipace a reakční rychlost 

U výběrové reakce je velmi důležitým faktorem anticipace. Jedná se o psychický 

proces, jehož pomocí je odhadován další průběh a konečný výsledek pohybu dle jeho 

zahájení a náznaků určité situace. Davis (2000) popisuje anticipaci jako strategii 

používanou sportovci k maximálnímu zkrácení doby očekávané reakce. S anticipací je 

úzce spjato rozhodnutí o způsobu provedení pohybové odpovědi. Anticipace se vytváří na 

základě zkušenosti. Ve sportovním prostředí umožňuje rozvíjení anticipace zvolit 

pohybovou činnost v souladu s analýzou situace (situační anticipace) a vlastního 

rozhodnutí (anticipace pohybového jednání). Rychlost vedení vzruchů od receptoru do 

CNS, zpracování podnětu a cesta zpět k efektoru by měla podle sledování změn 

elektrické aktivity mozku a rychlosti vedení nervových vzruchů dosahovat téměř 500 ms. 

Znamená to tedy, že průměrný čas reakce 250 ms, jak ji často prezentují výsledky 

opakovaných měření reakční doby na vizuální podněty, musí být částečně dosažena 

podvědomým zpracováním vstupních i následných procesuálních informací v CNS (Libet 

et al., 1979). Studie o anticipaci ve sportovních hrách naznačují, že tzv. super rychlá 
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reakce je spíše výsledkem učení a trénovatelností neuropsychického systému než 

vrozeným předpokladem (Abernethy, 2002). 

 

1. 4. 2. Doba reakce na odlišné druhy podnětu a jejich intenzitu 

Lidský organismus vyžaduje, aby podnět trval určitou dobu a mohl tak vzniknout 

vjem. Na základě vjemu pak následuje reakce. Reakční čas závisí na intenzitě podnětu, 

modalitě podnětu a zapojení příslušného analyzátoru. Podněty mohou být kinestetické, 

taktilní (dotykové), akustické (sluchové), vizuální (zrakové) a závisí na vlastnostech a 

stavu organismu. Nejrychlejší reakce byla zjištěna u podnětu taktilního, dále akustického 

a nejpomalejší u vizuálního (Čelikovský et al., 1990; Engel et al., 1972; Jaworski et al., 

2011; Laming, 1968). Hodnoty doby jednoduché reakce uváděné v literatuře se značně 

liší. Engel (1972) uvádí dobu jednoduché reakce na vizuální podnět 227 ms (průměrná 

populace), Laming (1968) prezentuje jako hodnotu jednoduché reakce na vizuální podnět 

220 ms a výběrové reakce 384 ms. Dle Magilla (1998) je doba jednoduché reakce na 

vizuální stimul cca 250 ms a na sluchový stimul cca 170 ms. Čelikovský et al. (1990) 

vytyčil hodnoty jednoduché reakce 190 ms - 210 ms na vizuální podnět, 160 ms - 150 ms 

na akustický podnět a 150 ms – 140 ms na taktilní podnět. Jaworski et al. (2011) ve své 

studii uvádí hodnotu jednoduché reakce na vizuální podnět 255 ms a 210 ms na podnět 

akustický. Technologie, modifikace testů a přesnost měření můžou způsobit rozdíly 

v naměřených hodnotách průměrné reakční doby. Pro srovnání je nutné využívat 

standardizované a přesně popsané testy. 

Reakce na auditivní podnět je kratší než na vizuální. Hlavním důvodem je 

rozdílná doba přenosu podnětu (Shelton & Kumar, 2010). Přenos sluchového podnětu do 

mozku trvá 8-10 ms, naproti tomu přenos vizuálního podnětu trvá 20-40 ms (Kemp, 

1973). Nezáleží na tom, jestli jedinec provádí jednoduchou nebo komplexní reakční 

odpověď, rozdíly v reakční době mezi těmito druhy podnětů setrvávají (Sanders, 1998). 

Pokud je podnět silnější, je reakční čas kratší. Luce (1986) prokázal, že slabší podnět 

(slabé světlo, tichý tón) prodlužuje reakční čas. Pokud podnět dosáhne určité síly, reakční 

doba na něj se stává konstantní. Čím větší je podobnost mezi alternativními podněty, tím 

je také delší disjunktivní reakční čas. 
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1. 5. Determinanty reakční rychlosti 

Reakční doba má mnoho determinantů. Mezi ty nejpodstatnější patří věk, pohlaví, 

praxe, somatické faktory, pozornost, zdravotní stav, intenzita podnětu, únava, motivace, 

anticipace, zkušenost, typ osobnosti, stimulancia a inteligence (Davis, 2000). 

 

1. 5. 1. Vliv věku a pohlaví na reakční rychlost 

Pokles nervosvalového výkonu jako funkce zvyšujícího se věku je dobře známý 

jev. Obecně platí, že doba reakce klesá rovnoměrně v průběhu ontogeneze a tyto procesy 

jsou obdobné u chlapců i dívek, i když genetické programy mají muži i ženy odlišné 

(Fozard, 1994; Surina & Lebedova, 2001). Pokles reakčního času jako funkcí věku lze 

vysvětlit heterochronním zráním struktur umožňující motorické reakce (Surina, 

Lebedova, 2001). 

Jednoduchý reakční čas se od dětství přibližně do 20 let zkracuje, poté pozvolna 

prodlužuje až do 50 - 60 let a následně prodlužuje rychleji (Der & Deary, 2006; Fozard, 

1994; Luchies et al., 2002; Welford, 1980). Věkový efekt je výraznější u výběrové reakce 

(Luchies et al., 2002; Der a Deary; 2006). Prodloužení motorického reakčního času (MT), 

ačkoliv je pravděpodobně spojeno se stárnutím, nebylo jednoznačně prokázáno. Fozard 

(1994) ve své longitudiální studii uvádí prodloužení jednoduché reakční doby vlivem 

přibývajícího věku přibližně o 0,5 ms/rok a disjunktivní reakční doby o 1,6 ms/rok od 

dosažení přibližně 20 let. S přibývajícím věkem se reakční čas stává více variabilní 

(Hultsch et al., 2002). Variabilita reakční doby u starších dospělých je obvykle spojena s 

pomalejší reakcí a horším rozeznáním podnětů (Macdonald et al.; 2008). Jednoduché 

vysvětlení podává Salthouse (1996), které udává, že snižování kognitivní schopnosti 

s přibývajícím věkem je dáno celkovým zpomalením systému rychlosti zpracování. 

Ovšem při působení rušivých a rozptylujících faktorů prokazují starší lidé lepší schopnost 

věnovat pozornost pouze jednomu podnětu a ostatní ignorovat (Redfern et al., 2002). 

V dětství a dospívání probíhají stálé věkové změny v rychlosti zpracování 

podnětů a odpovědí na ně. Ve věku 3-6 let dochází k výrazným změnám ve vývoji v 

precentralní kortikální oblasti. Od 7 do 12 let se zlepšuje intercentralní interakce a 

funkční dozrávání asociačních korových oblastí regulace motorické aktivity je kompletní 

(Surina, Lebedova, 2001). Další akceleraci motorických odpovědí zahrnují změny 

vyskytující se ve svalech, tj. nárůst průměru svalových vláken, zvýšení počtu (FG) 

anaerobních vláken, které mají silný kontraktilní aparát a změny ve svalové energii. 
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Kognitivní funkce dětí se rychle zlepšuje do 16 až 17 let, poté se téměř dostává na úroveň 

dospělých jedinců a dále pozvolna zlepšuje přibližně do 20 let (Luchies et al., 2002). 

Zpomalení reakce je nepřetržitý proces počínající v rané dospělosti, pokračující 

dále v průběhu života a je závislé na věku jedince. Reakce je výrazně podmíněna dobrou 

součinností nervosvalového komplexu, vysokou labilitou dějů CNS a podstatně závisí na 

citlivosti receptorů.  

Prakticky v každé věkové skupině je střední hodnota reakční doby u mužů kratší 

než u žen a u chlapců kratší než u dívek (Der & Deary, 2006; Fozard et al., 1994; Kail, 

1991; Surina & Lebedova, 2000, Welford, 1980). Muži mají kratší jednoduchou i 

výběrovou vizuální reakční dobu (Ritesh et al., 2012; Venkatesh et al., 2002). Rozdíly 

v reakční době mezi muži a ženami jsou způsobeny zpožděním mezi zahájením podnětu a 

začátkem svalové kontrakce, přičemž rychlost svalové kontrakce je u obou pohlaví stejná 

(Fujiyama et al., 2011). Jevas & Yan (2001) uvádí, že prodlužování reakční doby 

s přibývajícím věkem je konstantní u obou pohlaví.  

Silverman (2006) poukazuje, že rozdíly ve vizuální reakci mezi muži a ženami se 

v současnosti zmenšují v důsledku výrazně většího začlenění žen do motoristických a 

akčních sportů a je tedy zřejmý vliv specifického tréninku reakčně-pohybové rychlosti.  

 

Obr. 4. Závislost jednoduché vizuální reakční doby na pohlaví a věku  

(http://www.odec.ca/projects/2011/leewa2/results.html) 

 

 

http://www.odec.ca/projects/2011/leewa2/results.html
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1. 5. 2. Vliv tréninku a pohybové aktivity na reakční rychlost 

Ne vždy platí, že sportovci či lidé vykonávající pravidelnou pohybovou aktivitu 

mají kratší reakční dobu. Ward et al. (2000) ve své studii neprokázal kratší reakční dobu 

u vrcholových sportovců v porovnání s běžnou populací. Na druhou stranu je potvrzeno, 

že vhodné tréninkové metody mohou zlepšit rychlost reakce (snížit reakční dobu) až o 

25% (Little & Williams, 2005) a také, že značné množství pohybové (tréninkové) praxe 

může způsobit automatické reakce, které jsou rychlejší (Schmidt & Wriesberg, 2008). 

Ando et al. (2002) zjistili, že reakční čas na vizuální podnět klesá po třítýdenní praxi, a 

stejný výzkumný tým (2004) uvádí, že účinky praxe přetrvávají nejméně tři týdny. 

Kashihara a Nakahara (2005) zjistili, že intenzivní cvičení zlepšilo reakční čas ale pouze 

pro prvních 8 minut po cvičení. Studie Christensona a Winkelsteina (1988) prokázala, že 

sportovci jsou výrazně rychlejší než nesportovci ve vizuální reakční době i v periferním 

povědomí. Výzkum Nakamota a Moriho (2008) porovnával basketbalové a baseballové 

hráče, kteří měli významně kratší reakční časy než nesportovci. Sjoberg (1975) uvádí 

nejrychlejší reakční časy u jedinců, kteří prováděli fyzickou aktivitu v hodnotách tepové 

frekvence 115/min.  

Vliv tréninku a pohybové aktivity na reakční schopnosti je tedy podstatný. 

Tělesná zdatnost je faktor, který ovlivňuje věkové změny v nervosvalové soustavě 

(Fozard, 1994). Vänttinen et al. (2010) uvádí, že účinky stálé fyzické aktivity nebo 

fyzické zdatnosti udržují kvalitní nervosvalovou integritu po delší dobu, na druhou stranu 

uvádějí, že pokles nervosvalové aktivity může nastat stálým prováděním stejné pohybové 

aktivity. Vhodná pohybová cvičení a tréninková zatížení zlepší úroveň v oblasti 

koordinačních a reakčně-rychlostních schopností.  

 

1. 5. 3. Vliv dalších faktorů na reakční rychlost 

Somatické faktory 

Somatické faktory souvisí s faktory kondičními a jsou z velké části geneticky 

podmíněny. Je vhodné mít co nejméně tukové složky, protože metabolické děje fungují 

rychleji v pracujících svalech. Mezi podstatné faktory patří délkové rozměry a poměry 

(končetin a trupu), hmotnost těla, výška těla a somatotyp (Dovalil a kol., 2009). 

Metabolicky jsou rychlostní schopnosti určovány velkou schopností neoxidativní 

resyntézy ATP a morfologicky podílem rychlých glykolytických svalových vláken. 
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Významnou roli má fyziologické složení svalu a vzájemný poměr různých typů 

svalových vláken, která se liší řadou mikroskopických, histochemických a fyziologických 

vlastností.  

 

Rozlišujeme čtyři typy svalových vláken (Dylevský et al., 2000):  

 

•  pomalá červená vlákna (typ I, SO; slow oxidative) jsou typická velkým 

množstvím krevních kapilár. Enzymaticky vybavena k pomalejší kontrakci, ale 

vhodná pro vytrvalostní činnost. Pomalá červená vlákna jsou ekonomičtější, 

využitelná pro pomalý pohyb, málo se unaví. Ekvivalentně se uvádějí jako 

„tonická vlákna“ (slow fibres). 

 

•  rychlá oxidativně-glykolytická vlákna (typ IIa, FOG, fast oxidative and 

glycolytic). Enzymaticky vybavena k rychlým kontrakcím, prováděných velkou 

silou, po krátkou dobu. Disponují středním množstvím kapilár a jsou méně 

ekonomická. Jsou vhodná pro výstavbu svalů zajišťujících rychlý pohyb 

prováděný velkou silou. Tato vlákna jsou velmi odolná vůči únavě a jsou 

objemnější (cca 80-100 mikrometrů), mají více myofibril a méně mitochondrií. 

Ekvivalentně se uvádějí jako „fázická vlákna“ (twitch fibres). 

•  rychlá bílá vlákna (typ IIb, FG, fast glycolytic). Zajišťují maximální silový pohyb. 

U těchto vláken dochází k rychlému stahu prováděnému maximální silou díky 

silně vyvinutému sarkoplazmatickému retikulu a vysoké aktivitě Ca a Mg iontů. 

Jsou málo odolná proti únavě. Rychlá bílá vlákna mají málo kapilár a nízký obsah 

myoglobinu i oxidativních enzymů. 

•  přechodná vlákna (typ III, intermediární, nediferencovaná vlákna) představují 

vývojově nediferencované vlákna, která jsou zřejmě potenciálním zdrojem 

předchozích tří typů vláken.  

 

Množství jednotlivých typů svalových vláken v kosterních svalech má vzhledem k 

jejich funkční charakteristice zásadní význam z hlediska rychlosti prováděného pohybu, 

svalové výkonnosti a ekonomii svalové práce (Dylevský, 2009). Rychlost reakce je 

limitována geneticky podmíněnou rychlostí vedení vzruchů, která dosahuje v případě 

FOG vláken 65-120 m/s (Watkins, 1999). Metabolismus a průřez svalových vláken lze do 
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jisté míry ovlivnit sportovním tréninkem. Částečně lze konvertovat složení svalových 

vláken, a tedy i rychlost kontrakce. Například nárůst svalové síly a objemu výrazně závisí 

na přeměně vláken typu IIb na IIa. 

 

Únava  

Psychickou únavu vnímáme jako pocit vyčerpání, ztrátu koncentrace, zhoršení 

paměti nebo ospalost. Dochází ke snížení adaptability na nově vznikající situace. 

Fyziologická únava se v počátečních fázích projevuje při pohybových aktivitách ztrátou 

koordinace, jemné motoriky, změnami v technice a rovněž způsobuje zpomalení reakcí 

ve vztahu k jemným podnětům. V případě fyziologické únavy se jedná o jev kladný, 

slouží k vyvolání adaptačních mechanismů a nárůstu výkonnosti. Psychická únava se 

může kombinovat s únavou tělesnou. 

Únava a spánkový deficit výrazně prodlužují reakční dobu. Nastává útlum 

periferního i centrálního nervového systému a frekvence motorických impulsů z mozkové 

kůry se snižuje (Van den Berg & Neely, 2006; Welford, 1980). Philip et al. (2004) ve své 

studii zjistil, že 24 hodin bez spánku prodlužuje reakční dobu u mladších lidí (20-25 let), 

ale nemá žádný podstatný vliv na reakční dobu starších jedinců (52-63 let).  

 

Typ osobnosti 

Osobnost tvoří dynamický celek psychických vlastností a rysů osobnosti, které 

jsou relativně trvalé, ovlivňují myšlení, prožívání i jednání a jsou tedy pro danou 

osobnost charakteristické (Allport, 1961; cit. dle Smékal, 2002). 

Extrovertní typy osobnosti mají kratší reakční dobu než typy introvertní (Brebner, 

1980). Welford (1980) uvedl, že anxiózní osobnostní typy mají rychlejší reakční časy. 

Robinson & Tamir (2005) při výzkumu studentů zjistili, že labilní jedinci mají více 

variabilní reakční časy než jejich stabilní vrstevníci. V problematice reakčních schopností 

hraje také podstatnou roli stres. 

 

Distrakce pozornosti 

Při nízké pozornosti nebo vyšší míře distrakce se reakční doba až několikrát 

prodlužuje (Redfern et al., 2002; Welford, 1980). Je podstatné, pokud se jedná o situaci 

vyžadující nadstandardní reakci nebo situaci, v níž lze uplatnit osvojené způsoby reakcí. 

Efekt rozptýlení může záviset na emočním stavu a předchozí zkušenosti. Hlučné prostředí 
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narušuje koncentraci a prodlužuje reakční čas tím, že inhibuje části mozkové kůry 

(Trimmel & Poelzl, 2006). Horrey a Wickens (2006) uvádějí zvýšení reakční doby o 130 

ms při řízení dopravního prostředku způsobené distrakcí při konverzaci. Konverzační 

zátěž zřejmě působí na změny ve struktuře očních pohybů, což způsobuje delší latenci u 

vizuálního reakčního času (Bowyer et al., 2007). U starších lidí je zejména narušena 

distribuce pozornosti a selektivní pozornost. Vnímání (zrakové a sluchové) je pomalé a 

méně přesné (Stuart-Hamilton, 1999). 

 

Aktivace, stimulancia a inteligence 

Reakční doba je nejkratší při střední úrovni aktivace. Pokud je jedinec příliš 

relaxovaný nebo naopak napjatý, prodlužuje se. Stimulancia zkracují reakční dobu 

v případě, že příliš nezvýší celkovou aktivaci. V souvislosti s reakčním časem byl velmi 

často zkoumán účinek kofeinu. Kofein může redukovat inhibiční účinek alkoholu na 

reakční dobu, ale nemůže zabránit dalším účinkům, jako je narušení rovnováhy a 

podobně (Liguori & Robinson, 2001). Durlach et al. (2002) zjistili, že množství kofeinu v 

jednom šálku kávy sníží reakční dobu a zvýší schopnost odolávat rozptýlení během 

několika minut po konzumaci.  

V lidském mozku - hipokampu (struktuře důležité pro paměť a učení) byl nalezen 

vyšší počet vazebných míst pro nikotin. Nikotin prokazatelně zvyšuje pracovní paměť a 

pozornost, zkracuje reakční dobu a zvyšuje vizuální pozornost (Froeliger et al., 2009). 

Methylfenidát (MPH) je stimulant příbuzný amfetaminům. Využívá se k léčbě 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder) u dětí i dospělých a zlepšuje schopnost 

soustředění. Zkracuje rozpoznávací reakční dobu a snižuje variabilitu reakčních časů 

(Spencer et al., 2009). 

Inteligentní lidé mají rychlostní výhodu v testech vyžadujících komplexní 

odpovědi (Schweitzer, 2001). Lepší reakční schopnost více inteligentních lidí není dána 

rychlejší percepcí podnětu nebo svalovou odpovědí, ale rychlostí zpracování informací v 

mozku (Lee & Chabris, 2013). 
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1. 6. Diagnostika reakční rychlosti  

K posouzení reakčně-rychlostních schopností bylo v praxi vytvořeno a využito 

několik testů (Hirose, et al., 2004; Hoffman, 2006; Oliver & Meyers, 2009; Zemková & 

Hamar, 2009). Pro laboratorní měření je dobře známý reaktometr (např. Groningen 

Reaction Time Test), což je přístroj k měření doby reakce organismu na vizuální nebo 

akustický podnět. Reaktometr je zařízení, které současně podá signál (zvukový, vizuální) 

a zapne stopky. Další možností měření reakční doby je standardizovaný test T 73.0, tj. 

test zachycení padajícího předmětu (Měkota & Blahuš, 1983), nebo test na světelné stěně, 

který měří dobu reakce horních končetin na vizuální podnět (Batak Reaction Test; 

Quotronics Limited). 

Pro diagnostiku disjunktivních reakčně-rychlostních schopností dolních končetin 

byl vytvořen modifikovaný test agility (Zemková & Hamar, 2009). Ten je vhodný pro 

měření a hodnocení senzomotorické reakce, kde je třeba reagovat na vizuální podněty a 

provést rychlý pohyb. V USA se při diagnostice agility zejména ve sportovních hrách 

používají známé testy Illinois agility test a 505 test (Sheppard & Young, 2006).  

 

Vienna Test System 

Celosvětově známý Vienna Test System (VTS) je přístrojový systém využíván 

pro diagnostiku širokého rozsahu kognitivních funkcí zahrnující percepční a 

senzomotorické procesy. Vienna Test System (VTS) nabízí široké spektrum testů 

(determinace, vizuální orientace, senzomotorické koordinace, reakční doby) a pokrývá 

širokou škálu oblasti psychodiagnostiky (klinickou, sportovní, leteckou, personální, 

dopravní nebo neuropsychologii). Využití počítače zajišťuje nejvyšší možnou míru 

objektivity, přesnost měření, rychlé a bezchybné vyhodnocování výsledků testů. K 

používání mnoha testů VTS stačí běžný počítač s klávesnicí a myší. Existují také metody, 

u nichž je nezbytné využití speciálních hardwarových zařízení, jako jsou LED panely pro 

diagnostiku periferního vnímání, reakční panely, standardní a analogové pedály, světelné 

pero, dotyková obrazovka a jiné. 
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2.  Období pubescence 

Pubescence představuje nejdynamičtější, komplexní proměnu v životě jedince, 

která určitým způsobem modifikuje všechny složky osobnosti. Vymezení tohoto 

vývojového období je obtížné z hlediska průběhu pubescentních změn. Oproti 

předchozímu relativně klidnému období je pubescence období neklidu, plné 

fyziologických a psychologických změn, které přetvářejí jedince do jiné podoby. 

Pubescence je období od projevení se prvních známek pohlavního zrání a akcelerace 

tělesného růstu do dovršení plné pohlavní zralosti, tj. plné reprodukční schopnosti a 

dovršení tělesného růstu (Archibald et al., 2003). Vzhledem k individuálním rozdílům 

mezi vyvíjejícími se dětmi nelze hranici stanovit naprosto přesně (Vilímová & 

Hurychová, 1997; Hauspie et al., 1997). Významným determinantem je i sekulární 

akcelerace, která přináší rychlejší začátek tělesného a duševního vývoje, ale na druhou 

stranu prodlužuje psychickou a sociální zralost (Hauspie et al., 1997). 

V současné literatuře vývojové psychologie najdeme rozdíly mezi užívanými 

periodizacemi vývoje jedince na jednotlivé časové období. Atkinson (2003) rozlišuje 

pouze období dětství a období adolescence, kde adolescenci charakterizuje za období 

přechodu z dětství do dospělosti. Čačka (2009) vymezuje období dětství a prepuberty od 

6 do 10-12 let a období dospívání, které člení na dvě stádia. Jedná se o pubertu (pro dívky 

od 12 do 16 let, chlapci od 13 do 17 let) a adolescenci (dívky od 17 do 19 let, chlapci od 

18 do 20 let). Helus (2004) rozlišuje stadium raného (mladšího) školního věku (od 6 do 

11 let) a stadium pubescence.  

Existují tedy rozdíly mezi užívanými periodizacemi, ale zpravidla se udává 

věkové rozmezí pubescence mezi 11. a 15. rokem života (Vilímová & Hurychová 1997; 

Kuric, 2001; Archibald et al., 2003; Langmeier & Krejčířová, 2006; Říčan, 2006). 

V dělení některých autorů je období pubescence zahrnuto do širšího období dospívání, 

které kromě období pubescence zahrnuje také období adolescence od 15 do 20 let 

(Shirtcliff et al, 2009). Carr-Gregg & Shale (2010) vymezují začátek období pubescence 

jako období přechodu na druhý stupeň základní školy. Začátek tohoto období je ovšem u 

dětí jednoznačně stanoven fyziologickými změnami.  

Období pubescence je z hlediska vývoje motoriky nejbouřlivější fáze přeměny 

dítěte v dospělého člověka. V  pubescenci rozlišujeme dvě hlavní fáze: fázi prepuberty (u 

dívek zhruba od 11 do 13 let, u chlapců přibližně o rok později) a fázi vlastní puberty 
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(přibližně od 13 do 15 let). U děvčat začíná biologicky fáze vlastní puberty první 

menstruací, u chlapců prvními ranními polucemi. 

 

2. 1. Fáze puberty 

První pubertální fáze (fáze prepuberty) je charakterizována růstovou akcelerací a 

objevením prvních sekundárních pohlavních znaků (bouřlivější období). Hormonální 

působení způsobuje růstovou akceleraci. S akcelerovaným růstem se zvětšuje somatická 

disproporcionalita a nárůst nekoordinovaných znaků při tělesném pohybu. Motorika a 

koordinace je u všech dětí významně ovlivněna nerovnoměrným vývojem. K zhoršení 

motoriky dochází zvláště u dětí, které doposud pravidelně nesportovaly (Čelikovský, 

1990). Dívky v tomto období vykazují většinou větší tělesné rozměry a jsou oproti 

chlapcům vývojově urychleny (Archibald et al., 2003), což je způsobeno rychlejším 

nástupem pubescence u dívek. Fáze prepuberty trvá přibližně od 11. do 13. roku života. 

Druhá pubertální fáze (fáze vlastní puberty) navazuje na prepubertu a je označována za 

fázi relativního klidu. Trvá do dovršení plné pohlavní zralosti a časově lze vymezit na 

období od 13. do 15. roku. U chlapců dochází k výraznému nárůstu kosterního svalstva, u 

dívek k výraznějšímu ukládání tuků. Pokračuje osifikace kostí a růst vnitřních orgánů, 

dozrává centrum pohybového analyzátoru v mozku. V citovém vývoji se zvětšuje 

spektrum citů a jejich intenzita. Rozvíjí se morální a volní vlastnosti, zvyšují se nároky na 

mravní sféru, formuje se charakter (Arnett, 1999). Z hlediska dynamiky pohybu 

pozorujeme často nepřiměřenou kontrakci svalových antagonistů, takže motorický projev 

je ve výsledku znatelně strnulý.  

Sportovní aktivita přispívá nejen ke zdravému růstu a dobrému životnímu stylu, 

ale sportovní činnost také rozvíjí v jedinci morální kvality, které jsou pro něj v životě 

důležité. Děti hrající kolektivní sporty se naučí vnímat a respektovat svoje okolí, 

spolupracovat s ostatními. Děti provozující individuální sporty si vypěstují psychickou 

odolnost a naučí se efektivněji řešit stresové situace (Lock & Berger, 1993).  

 

2. 2. Fyziologicko-psychologická charakteristika pubescenta 

Na začátku období pubescence by měl jedinec disponovat určitými schopnostmi a 

dovednosti z předchozí vývojové etapy, aby se mohl dál vyvíjet pozitivním směrem. 

Vlivem hormonálních změn a nového sociálního zařazení se v průběhu pubescence 
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kromě tělesného vývoje a rozvinutí pohlavních funkcí vyskytují také charakteristické 

projevy pubescenta, mezi které patří: zvýšená emocionalita, nevyvážené reakce a výkony, 

nadšení střídané apatií, nedůtklivost, labilita sebehodnocení, podrážděnost, 

vztahovačnost, rozkolísanost, vzdor, přecitlivělost (Archibald et al., 2003; Čačka, 2009). 

Pubescent se vymyká z pout rodiny, snaží se o dosažení nezávislosti, prožívá období 

vnitřních i vnějších konfliktů bez jasných životních norem, plánů, často má sklony k 

dennímu snění a dokonce může prožívat i deprese, které se projevují zejména u dívek 

(Angold & Rutter, 1992). Pociťuje ztrátu jistot a hledá novou stabilizaci.  

 

2. 2. 1. Fyziologická charakteristika pubescenta 

Zvýšená činnost endokrinních žláz má za následek významné změny v oblasti 

fyziologické, psychické i sociální. Intenzivnější produkce hormonů způsobuje zrychlený 

růst, rozvinutí pohlavních funkcí a ukončení pohlavní diferenciace (Shirtcliff et al., 

2009). Předpokládá se, že nástup puberty spouští hypotalamus, který začíná produkovat 

zvýšenou hladinu gonadotropinů, uvolňující hormony do krevního řečiště (Westwood, 

2007), což je signálem pro pohlavní žlázy produkovat hormony, které vyvolávají změny 

spojené s pubertou. Co vyvolává počáteční uvolňování gonadotropinů, není zcela jasné a 

přesný věk, kdy začíná pubescence, je intraindividuální. Ačkoli existují značné rozdíly 

v nástupu puberty mezi pohlavími i jedinci, k nástupu puberty u dívek dochází dříve (10 - 

11 let) než u chlapců (12 let). 

Podstatná je změna somatometrických ukazatelů. U chlapců může dosahovat 

přírůstek tělesné výšky kolem 10 centimetrů za rok, což je způsobeno zvýšenou produkcí 

testosteronu (Shirtcliff et al., 2009). Dívky zaznamenávají akceleraci růstu dříve, i když v 

menší míře a kolem 13. roku dochází k růstovému zpomalení. S nárůstem tělesné výšky 

rovněž souvisí zvyšování hmotnosti (Archibald et al., 2003).  

Na konci puberty ve většině případů dosahují chlapci vyšší výšky a větší hmotnosti než 

dívky stejného věku, zejména díky delšímu trvání akcelerace růstu. Sekundární pohlavní 

znaky jsou v případě děvčat nápadnější než u chlapců a jsou také chápány jako signál 

podstatnější změny (Vágnerová, 2005). V pubescenci vznikají typické ženské a mužské 

morfologické znaky. U dívek se začíná formovat ženský tvar těla s širokou pánví a 

později můžeme pozorovat nárůst tukové hmoty.  U chlapců se formuje mužský tvar těla 

se širokými rameny s typickým nárůstem svalové hmoty. Projevuje se nerovnoměrnost a 

překotnost v růstu kostry a svalstva, které se vyskytují i v motorických činnostech. 
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Růstové změny se neprojevují v celém organismu rovnoměrně. Horní i dolní končetiny 

rostou rychleji než trup a růst do výšky je intenzivnější než do šířky (Vilímová, 2002). U 

některých jedinců dochází k zhoršení koordinace, zhoršuje se schopnost přesnosti a 

plynulosti pohybu. Pubescent je motoricky neklidný, často provádí neuvědomělé pohyby, 

charakteristická je pro něj tzv. nemotivovaná tělesná činnost. 

 

Obr. 5. Výškový a růstový spurt 

(http://catalog.flatworldknowledge.com/bookhub/reader/12013?e=tye_1.0-ch08_s02) 

Obrázek zobrazuje "rychlost" růstu chlapců a dívek. Růst je nejrychlejší hned po narození, poté se 

zpomaluje, zaznamená malé zrychlení v polovině dětství, následuje zpomalení, a pak výrazný růstový spurt 

v pubertě. U obou pohlaví je růst podobný až do puberty. I když dívky dosahují růstového spurtu v 

pubescenci dříve, chlapci mají období prudkého růstu delší. To je hlavní důvod, proč jsou muži v průměru 

vyšší než ženy. Nástup puberty a jeho růstového spurtu, je mezi jednotlivci velmi variabilní a samotný růst 

nerovnoměrný. 

  

2. 2. 2. Psychologická charakteristika pubescenta 

Tato životní etapa je obdobím emoční lability, která je domněle podmíněna 

vnitřními změnami v organismu jedince (Arnett, 1999). Změna emočního prožívání se 

projevuje větší impulzivitou, nedostatkem sebeovládání, nepozorností, změnou nálad, 

zvýšenou kritičností k sobě i okolí, sebekontroly ve smyslu nechuti projevovat svoje city 

navenek. Přecitlivělost a proměnlivost nálad dospívajících se stává rušivým faktorem v 

mezilidských vztazích a přispívá ke vzniku konfliktů (Vágnerová, 2005). Pubescent touží 

po soukromí a snaží se o uvolnění závislosti na rodině, navázání vztahů s vrstevníky, 

kteří slouží jako referenční model i ve vztahu k vlastní pozici v rodině. Pubescent 
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srovnává své možnosti v rodině s pozicí, jakou mají ostatní. Nejprve má tendenci vytvářet 

skupiny sestávající se z jedinců stejného pohlaví (skupinová izosexuální fáze), poté 

nastává přátelství dvou chlapců či dívek (individuální izosexuální fáze), následuje 

přechodná etapa, kdy se začíná projevovat zájem o druhé pohlaví, tzv. heterosexuální 

fáze polygamní (Langmeier & Krejčířová, 2007). Dospělý je autoritou pubescentovi 

pouze tehdy, pokud něčím imponuje a autoritu si může získat změnou v přístupu k 

dospívajícímu znalostmi, charakterem či vědomostmi.  

V pubertě se myšlení stává flexibilnějším a komplexnějším. Pubescence je období 

nadprodukce synaptických spojení vyskytujících se v mnoha částech mozku, především 

jsou soustředěny na čelních lalocích (Keating et al., 2004). Čelní laloky se podílejí na 

většině vyšších funkcí mozku, mezi které patří plánování, řešení problémů, rozhodování 

či morální soudy (Raznahan et al., 2011). Vrchol nadprodukce synaptických spojení je 

přibližně mezi 11. až 12. rokem, ale neznamená to vrchol kognitivních schopností 

(Keating et al., 2004). V oblasti kognitivního vývoje dochází mezi 11. a 12. rokem u 

většiny jedinců k přechodu do stadia formálních operací (Piaget & Inhelder, 2001). U 

dospívajících v tomto období dochází k rozvoji abstraktního myšlení. Pubescenti se 

dokážou při myšlenkových operacích oprostit od konkrétních obsahů a sledovat formu 

myšlenkového úsudku, což podporuje snadnější učení na základě poznání logických 

souvislostí. Myšlení přechází od názorných operací s konkrétními jevy k formálním 

operacím s abstraktními verbálními či neverbálními symboly, od konvergentního 

k divergentnímu, od empiricko-induktivního k hypoteticko-deduktivnímu myšlení (Casey 

et al., 2008). Výrazně je posílena logická a úmyslná paměť. Formálně abstraktní myšlení 

umožňuje morální hodnocení, kdy se častěji objevují mravní soudy.  

V pubescenci se mění morální vývoj a děti se posouvají na postkonvenční úroveň, 

což je jedincovo rozhodování o tom, co je a není správné, co se má a nemá dělat. Je 

založeno na principech, které jedinec sám vědomě přijímá za své a předpokládá, že jsou 

obecně platné. Na postkonvenční úroveň mravního vývoje se dostane jen určitá část 

populace (Piaget & Inhelder, 2001). Větší část zůstává na konvenční úrovni, kdy se snaží 

jednat v souladu se sociálním očekáváním. 

Řeč se výrazně odlišuje od mladších věkových kategorií. Pubescenti užívají cizí 

terminologii, vytvářejí určitý způsob komunikace, který je pro ně typický. Zlepšují si 

slovní zásobu a obohacují si aktivní slovník, který je méně formální. Komunikační vzorce 

pubescentů jsou charakteristické generační příslušností, která se projeví užíváním 

určitých obratů a preferencí některých slov (Vágnerová, 2005).  
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Vůle je i nadále slabým článkem osobnosti, kdy si jedinec dokáže stavět cíle, ale k 

realizaci potřebuje kontrolu dospělých. Bojí se projevit, nevěří si, na druhou stranu touží 

po uplatnění a vyniknutí. Rozhodnutí jsou emotivní a často nesprávná. 

City pubescenta jsou velice intenzivní a živé (hluboce prožívá radost i smutek), 

vyznačují se také vysokou labilitou, bezprostředním prožíváním a nízkým 

sebeovládáním. Příčinou je vliv hormonální činnosti na nervovou soustavu (Shirtcliff et 

al., 2009). Osobnost pubescenta vyžaduje podporu, pochopení, lásku, pocit jistoty a 

bezpečnosti ve svém okolí. Zájmy jsou v tomto období vyhraněnější, některá činnost 

může být i důležitým faktorem při výběru budoucí profese. 

 

 2. 3. Charakteristika motoriky pubescenta 

Pubescence je stádium diferenciace a přestavby motoriky, kdy je narušena 

relativně klidná linie motorického vývoje (Branta et al., 1984). Během této ontogenetické 

etapy dochází k nerovnoměrnému růstu kostry i svalstva, kdy ještě trup není plně vyvinut 

a končetiny jsou delší a slabší. Svalstvo roste rychleji do délky než do šířky, a proto má 

pubescent relativně menší sílu (Čelikovský a kol., 1990). Díky těmto skutečnostem 

vzniká motorická diskoordinace, projevující se ve zhoršené obratnostní schopnosti a 

široké škále motorických dovedností. Emocionální labilita, způsobená hormonálními 

změnami, může rovněž motoriku negativně ovlivnit (Arnett, 1999). Věk i míra nástupu se 

často u jedinců značně liší, ale koncem období pubescence dochází k vyrovnávání rozdílů 

mezi jedinci a můžeme rovněž postřehnout specifické projevy mužské či ženské motoriky 

(Thomas & French, 1985). 

V rámci přestavby motoriky se obratnost a kloubní pohyblivost snižuje. Narušení 

motoriky se nejzřetelněji projevuje u speciálních pohybových dovedností při acyklických 

pohybech, v kombinační motorice a výrazně u držení těla při pohybových činnostech 

(Branta et al., 1984). K pozitivní akceleraci dochází u chlapců v průběhu celého období v 

oblasti rychlostních schopností, u dívek se tento trend postupně snižuje a vrcholu nabývá 

kolem 15. roku (Lefevre et al., 1990). Prudký nárůst dynamické a výbušné síly sledujeme 

u chlapců, pozvolný růst u dívek. Aerobní vytrvalost se zvyšuje u chlapců i dívek, ovšem 

dívky dosahují maximální úrovně této schopnosti kolem 13. roku (Vilímová, 2002). 

Rozdíly mezi výkonností chlapců a dívek v období pubescence se prohlubují, což 

vyplývá z odlišné akcelerace ve vývoji jednotlivých motorických schopností (Fozard et 
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al., 1994). Nástup období pubescence, tedy mezi 10. – 12. rokem, je mnohými považován 

za optimální období pro motorický vývoj a motorické učení (Čelikovský a kol., 1990). 

Motorické učení většinou neprobíhá cestou racionální analýzy pohybu, ale nové 

motorické dovednosti jsou osvojovány po první imitaci. Pubescenti vnímají a chápou 

danou pohybovou dovednost jako celek, realizují ji ihned a tím přeskakují jednotlivé fáze 

motorického učení. Důležitým předpokladem je optimální technika osvojených 

pohybových dovedností a jejich dynamická časoprostorová struktura v hrubé koordinaci.  

 

2. 4. Pozornost 

Pozornost je kognitivní proces, který velmi úzce souvisí s vnímáním, pamětí a 

učením. Pozornost a paměť jsou dva klíčové faktory v procesu zpracování informací a 

charakteristické formy v obou oblastech  kognitivního vývoje pubescentů, které se 

výrazně projevují v reakční schopnosti. Základem pozornosti je zaměřenost a 

soustředěnost vědomí na určitý objekt či děj. Solso (2001) definuje pozornost jako 

soustředění duševního úsilí na smyslové nebo duševní události. 

Základní funkcí pozornosti je co nejefektivnější a nejúspornější využití naší 

mentální kapacity, tedy množství informací, které jsme schopni pojmout i množství 

podnětů, na něž jsme schopni se zaměřit současně v jediném okamžiku. Pozornost je 

významným základem pro paměťové procesy. 

Pozornost je jednou ze základních složek inteligence a spadá do oblasti kognice 

(2/3) i konace (1/3). Zahrnuje procesy vědomé i nevědomé. Procesy kontrolované 

vědomě vyžadují více času než procesy automatické, které probíhají převážně bez 

vědomé pozornosti. Automatické procesy vyžadují minimální úsilí a zabírají výrazně 

kratší čas (probíhají paralelně). Dospívající se zlepšují jak v selektivní, tak i v bezděčné 

pozornosti a jsou adaptabilnější v užívání paměťových strategií. Mezi lidmi jsou 

významné interindividuální rozdíly v šíři pole vědomí. Jedinci s úzkým polem vědomí 

(detailní, analytický způsob vnímání) mívají méně pohotovou a méně pestrou nabídku 

představ než lidé se širokým polem vědomí (globální kognitivní styl). Záleží také na 

temperamentu a jiných složkách osobnosti (Kohoutek, 2002).  

Dokonalé nacvičení činnosti praxí má významný vliv pro automatizaci, která se 

chápe jako integrace různých kroků opakováním do jediné operace (Anderson, 1983, cit. 

dle Sternberga, 2002) nebo jako naučení řady jednotlivých specifických odpovědí, které 

využijeme v odpovědi na příslušný podnět (Logan, 1988).  
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Vědomá pozornost má tři základní funkce (Cassidy & Macdonald, 2007): 

 

•  detekci signálu – bdělost a schopnost vyhledávat nové signály (podněty),  

• selektivní pozornost – volba udělení pozornosti nebo ignorace podnětu,  

•  dělení pozornosti – dělení pozornosti k provádění více úloh současně. 

  

Přesouvání ohniska pozornosti dle situace je často nezbytné. Lidský mozek 

pracuje jako fotoaparát, který je schopen pořídit 20 snímků za 1 sekundu. V okamžiku 

náhlého zaměření pozornosti na konkrétní jev je ovšem schopen zdvojnásobit svůj 

potenciál (40 snímků za sekundu). Například pokud bude gólman schopen veškerou svou 

pozornost zaměřit na blížící se letící míč, bude mu jeho vlastní rychlost připadat 

pomalejší a větší množství snímků v mozku mu pomůže rychleji a vhodněji reagovat na 

danou situaci (Weinberg & Gould, 2003). 

 

2. 4. 1. Druhy pozornosti a vlastnosti pozornosti 

Druhy pozornosti 

Základní rozdělení dle Webera (1990) je na automatickou pozornost a koncentraci 

(záměrnou pozornost) a na kapacitu pozornosti oproti kontrole. Pozornost může být 

bezděčná (neúmyslná) nebo záměrná (mající výběrový charakter). Pokud je pozornost 

zaměřena na konkrétní podnět, zatímco vnímání ostatních podnětů je potlačeno, označuje 

se jako selektivní pozornost. Hahn et al. (2009) ji definuje jako zaměření pozornosti 

pouze na jednu úzkou oblast percepčního pole. Protikladem je difúzní, rozptýlená 

pozornost. 

 

 

 

Vlastnosti pozornosti (Kohoutek, 2002): 

•  selektivita (výběrovost)  - schopnost zaměřit pozornost na významné vnější a 

vnitřní podněty, důležitá je i schopnost ignorovat bezvýznamné stimuly, 
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•  koncentrace (soustředěnost) - schopnost a dovednost zaměřit se na jednotlivý jev a 

vyloučit vše, co s tímto jevem přímo nesouvisí, 

•  kapacita (rozsah) - množství objektů, které člověk dokáže postřehnout současně 

nebo ve velmi krátkém časovém úseku (přibližně 4-5objektů), 

•  distribuce (rozdělování) – schopnost pozorovat několik jevů současně, jde o 

rozdělení pozornosti mezi několik podnětů či činností (možné jen v omezené 

míře), 

•  tenacita - schopnost udržet pozornost na určitý podnět a nenechat se rozptýlit 

(koncentrace v čase), 

•  vigilita (čilost) - jasnost vědomí, schopnost přecházet od jednoho předmětu k 

druhému a orientovat se v místě, čase a situaci, jde o schopnost pohotově měnit 

zacílení pozornosti, 

•  stabilita (stálost) - opak oscilace, schopnost zabývat se jedním předmětem 

stejnoměrně po delší dobu, bodová fixace má jen velmi krátké trvání (do 5 

sekund), 

•  oscilace (těkání) - střídavé oslabování a opětné oživování pozornosti. 

 

2. 4. 2. Poruchy pozornosti pubescentů 

Pozornost pubescentů se zpravidla zhoršuje vlivem oslabení hormonálními 

změnami, nevyhraněností zájmů a někdy i subjektivním suicentrismem. Při snížené nebo 

rozptýlené pozornosti se reakční doba několikrát prodlužuje. Při enormních duševních 

napětích nastává paraprosexie, kdy následkem vnitřní tenze dochází k předčasnému 

reagování nebo naopak opoždění reakce na podnět. Pubescenti a adolescenti jsou 

v zaměření pozornosti lepší než děti, ale horší oproti dospělým. U dětí přechází pozornost 

od převahy bezděčné k vyšší záměrnosti (selektivitě). 

Poruchy pozornosti souvisejí se stavem vědomí (sensoria), tedy schopností vnímat 

a poznávat vzájemné vztahy mezi vlastní osobou a životním prostředím (Kohoutek, 

2002). V praxi se často setkáváme se špatnou koncentrací (soustředěním) a špatnou 

distribucí (rozdělováním) pozornosti, což se projevuje roztržitostí. Takový jedinec je 

výrazně zaujatý jednou věcí, nemůže věnovat pozornost věci jiné a není schopen se 

soustředit. Poruchou pozornosti je obvykle absence pozornosti bezděčné (Kohoutek, 
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2002). Studie zaměřené na klinickou symptomatologii prokázaly, že k projevům slabší 

pozornosti tendují lidé se schizofrenií a depresemi (Rose et al., 2002).  

Poruchy pozornosti se projevují kolapsem a dezorientací. Hypoprosexie je snížení 

pozornosti s postižením jedné či více složek. Aprosexie je vystupňování hypoprosexie a 

porucha pozornosti ve všech složkách. Hyperprosexie je zvýšená koncentrace snižující 

distribuci, selektivitu a vigilitu. V současnosti se porucha pozornosti nazývá ADHD 

(Attention Deficit Hyperactivity Disorder), nebo ADD (Attention Deficit Disorders), 

dříve LMD (lehká mozková dysfunkce). Projevuje se neschopností přiměřené 

koncentrace na určitý podnět po dostatečně dlouhou dobu. Poruchy se projevují slabou 

pozorností bez schopnosti delšího soustředění, trvalou unavitelností a mohou být i 

dočasné. 

 

2. 4. 3. Diagnostika pozornosti 

Testy pozornosti jsou zaměřeny na přesnost, chybovost práce pod časovým 

tlakem a na koncentraci pozornosti v rámci stereotypní činnosti. Jedním z nejznámějších 

je Bourdonův škrtací test, jenž byl mnohokrát modifikován (také PC modifikace). 

Testovacím materiálem mohou být písmena, číslice, kroužky či jiné znaky. Ve všech 

modifikacích Bourdonova testu se jedná o řady navzájem si velmi podobných symbolů, 

mezi nimiž má testovaný za úkol diferencovat v průběhu delšího přesně stanoveného 

času. Jde o neverbální výkonový test, kde jde především o zjištění psychomotorického 

tempa, rychlosti vnímání, stálosti pozornosti, schopnosti koncentrace a schopnosti udržet 

v paměti určitou předlohu podnětů. Dalšími testy pozornosti jsou metody: Číselného 

čtverce, Sčítací zkouška (nejznámější jsou Rempleinova a Pauliho zkouška), Stroopova 

úloha, Test koncentrace pozornosti. Pro měření selektivní a trvalé pozornosti dětí se 

využívá TEA-Ch (Test of Everyday Attention for Children).  

 

2. 5. Temperament  

Temperament je souhrn citových a volních znaků lidské povahy určujících 

chování a zvláště reakci člověka na vnější podněty. Cloninger (1994) definuje 

temperament jako složky osobnosti, jež jsou dědičné, vztahují se k emocionalitě, jsou 

vývojově stabilní a neovlivnitelné sociokulturním učením. Pomocí temperamentu člověk 

mobilizuje i uvolňuje energii ke svému uspokojení a udržení psychické rovnováhy. 
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2. 5. 1. Temperament a jeho teorie 

Existuje několik základních klasických teorií temperamentu. Mezi nejznámější 

patří Hippokratova humorální teorie temperamentu, která vychází z poznatků, jejichž 

základ tvoří pozorování a popis projevů člověka v různých životních situacích (rozvedena 

Galénem). Tato antická koncepce, s důrazem rozdělení na 4 tělní tekutiny (žluč odpovídá 

ohni, krev vzduchu, hlen vodě a černá žluč zemi), je kategoriální a předpokládá, že 

každého jedince lze jednoznačně přiřadit k odpovídajícímu temperamentnímu typu. 

Převaha krve (sanguis) znamená povahu sangvinika, převaha žluči (cholé) značí 

vlastnosti cholerika, černá žluč (melaina cholé) odpovídá melancholickému 

temperamentu a hlen (flegma) náleží temperamentovým vlastnostem flegmatika (Smékal, 

2002). Původně teorie nepřipouští smíšené typy, ale v současnosti je překonána. Na 

druhou stranu tvořila základ pro nekategoriální teorie, které pracují s temperamentovými 

dimenzemi. Tyto 4 typy temperamentu byly později rozvíjeny mnohými významnými 

badateli (Galénos, Jung, Eysenck, Pavlov, Kretschmer, Scheldon). 

Pavlovova typologie vychází z předpokladu, že temperament je projevem vyšší 

nervové činnosti. Rozlišil tři základní vlastnosti: sílu (silný x slabý), vyrovnanost 

(vyrovnaný x nevyrovnaný) a pohyblivost (živý x klidný). Dle těchto vlastností rozlišil 

čtyři typy vyšší nervové činnosti. Rozdíly v temperamentu I. P. Pavlov vykládá v 

pojmech vlastností fyziologické činnosti mozku, tedy vyváženosti a pohyblivosti 

hypotetických stavů excitace a inhibice v mozku. Pavlov navazuje na Hippokratovo 

(Galénovo) rozdělení a charakterizuje: melancholika jako slabého; cholerika jako silného, 

nevyrovnaného; sangvinika jako živého, silného, vyrovnaného; flegmatika jako silného, 

klidného, vyrovnaného (Balcar, 1991). 

C. G. Jung položil základy dělení temperamentu v závislosti na přístupu k 

okolnímu světu. Zaměřuje se na rozdíly v sociabilitě a aktivitě lidí, které následně dělí na 

extroverty a introverty. Jung definuje introverta jako senzitivního jedince, který své 

myšlení a jednání neustále podrobuje sebeanalýze a kritice. Introvert má sklon být tichý, 

klidný, uvážlivý a nezapojuje se do světa sociálních vztahů. Extrovert je oproti 

introvertovi asertivní, otevřený a více se zapojuje do společenských a praktických 

záležitostí. Fleeson (2001) na základech svých studií tvrdí, že extrovertní jednání přináší 

více osobního štěstí, dokonce i introvertům. Těžká introverze je totiž typickým znakem 

autismu a některých forem schizofrenie.  
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Významným faktorem je kreativita. Kreativita je rys osobnosti a není zcela nutně 

otázkou nadřazených genů, ale spíše soustředěné mysli. Kreativní lidé dovedou zacházet 

s odlišnými rysy introverze – extroverze, rozvíjet svůj talent a využívat kreativitu jako 

strategii pro dosahování cílů. 

Integraci dosavadních přístupů a pojetí C. G. Junga, I. P. Pavlova, ale i konstituční 

teorie E. Kretschmera a galénovských  temperamentových typů provedl H. J. Eysenck. 

Eysenck navazuje na Pavlovovy výzkumy vlastností vyšší nervové činnosti a od Junga 

přebírá základní dimenzi extroverze a introverze a také rozměr lability a stability. 

Eysenck stanovil dimenze temperamentových vlastností: extraverze - introverze, labilita - 

stabilita a také připojil dimenzi neuroticismu, za předpokladu že jsou tyto dimenze 

vzájemně nezávislé. Dimenzi extroverze - introverze vymezuje Eysenck více v pojmech 

chování než v pojmech prožívání, kdy spatřuje základ poměru těchto vlastností právě ve 

vzájemném poměru procesů excitace a inhibice nervové soustavy. V extraverzi převažuje 

útlum, extrovert pohotověji inhibuje průběh duševních procesů, k reakci potřebuje silnější 

podněty. V introverzi převažuje excitace, introvert je vnímavější na slabší podněty 

(Balcar, 1991). V dimenzi lability - stability označuje labilní pól jako neuroticismus. Dle 

McCrae & Costy (1992) je jádrem neuroticismu tendence prožívat negativní citové stavy. 

Při extraverzi - introverzi  se tedy jedná o excitační (inhibiční) úroveň mozkové kůry, u 

lability - stability jde o stupeň reaktivity autonomního nervového systému. Eysenck 

přiřazuje ke kombinacím těchto dvou dimenzí vždy jeden z typů temperamentu 

galenovské humorální teorie (Smékal, 2002): 

 

•  sangvinik – stabilní extrovert, 

•  flegmatik – stabilní introvert, 

•  melancholik – labilní introvert, 

•  cholerik – labilní extrovert. 
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Obr. 6. Kruh Hippokratovy typologie temperamentu s vlastnostmi přidanými C. G. 

Jungem a H. Eysenckem (upraveno z Strelau, 2002)   

 

 

2. 5. 2. Temperament v pubescenci a jeho vztah k pohybové aktivitě  

Každý temperamentový typ má kladné i záporné vlastnosti. Jednoznačné zařazení 

jedince ke konkrétnímu typu je neobvyklé, jelikož u drtivé většiny jde o kombinaci 

vlastností a krajně vyhraněných typů je velmi málo. Temperament je vrozený, a proto je 

určován vyšším typem nervové činnosti. Ovlivnění temperamentu jedince sociokulturním 

prostředím není vyloučeno, ale je možné jen v určité míře. 

Temperament je spjat se vzrušivostí a vyznačuje se dynamikou celkového 

prožívání, která určuje rychlost, intenzitu a délku trvání reakcí člověka na různé podněty. 
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Tato dynamika prožívání obsahující rychlé změny aktivity, excitace a inhibice, oscilace 

nálad, neuroticismu a agresivity se výrazně projevuje v období pubescence, což pramení 

z náročnosti dospívání (Arnett, 1999).  

Na sport a trénink má vliv mnoho faktorů. Od temperamentu se odvíjí reakce 

organismu na zátěž. Na základě Eysenckova rozdělení můžeme předpokládat, že 

z hlediska rychlosti reakce na podnět bude mít nejkratší dobu reakce labilní extrovert – 

cholerik a nejdelší dobu reakce stabilní introvert – flegmatik, ovšem ne vždy to platí. 

Znalost osobního temperamentu je důležitá k určení typu, intenzity, způsobu tréninku, 

délky regenerace i volbě pohybové aktivity či sportovní disciplíny. Flegmatici bývají 

rozvážnými, vytrvalými a vhodné jsou pro ně dlouhé tréninky z toho důvodu, že se 

pomaleji dostávají do tempa. Na druhou stranu vznětliví, rychlí a energičtí cholerici 

preferují krátké, intenzivní a více opakované cvičení s kratší dobou regenerace. Pokud si 

jedinec zvolí pro sebe vhodnou pohybovou aktivitu, může dosáhnout výrazné redukce 

psychického napětí a tím i duševní rovnováhy.  

 

2. 5. 3. Diagnostika temperamentu 

Pro diagnostiku temperamentu se velmi často využívá standardizovaný Eysenckův 

osobnostní dotazník (E.O.D.), který má různé varianty (rozlišuje věkové kategorie i 

pohlaví) nebo Jungův test typologie. Z dotazníků využívaných v České republice lze 

uvést dotazník 4Elements Inventory, jenž se zaměřuje na faktorovou analýzou 

identifikované skupiny a dotazník TE-ZA-DO (Temperamentově zaměřený dotazník), 

jenž je adaptací Bergerova dotazníku. 

 

2. 6. Biologický a kalendářní věk 

V současné době určujeme stáří organismu především jako dobu, která uplynula 

od narození jedince tedy pomocí kalendářního (chronologického) věku. Pro určení 

reálného stupně zestárnutí je však kalendářní věk nedostatečným kritériem. Nevystihuje 

změny rychlosti procesů stárnutí, ani individuální rozdíly v jeho průběhu (Anstey & 

Smith, 1999; Rogol et al., 2002). Objektivní znalost reálného stupně zestárnutí 

(biologického věku) a jeho biomarkerů je důležité a v gerontologii má teoretický i 

praktický význam. 

Biologický (skutečný) věk většiny pubescentů se od kalendářního liší. Přesně 

definovat biologický věk není snadné. Problematika souvisí s komplexností procesu 
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stárnutí a obtížnosti rozlišení změn vyplývajících ze samotného stárnutí a ze změn 

vzniklých vlivem interakce s prostředím. 

Ries & Pöthing (1984) charakterizují biologický věk jako obecný stav jedince v 

určitém okamžiku jeho chronologického věku, který je určen fyzickými, psychickými a 

sociálními charakteristikami. Chceme-li hodnotit biologický věk jedince, je především 

nutné zaměřit se na funkční stav organismu a hlavních fyziologických systémů. 

Biologický věk je průměrný kalendářní věk, jemuž odpovídá biologický nebo funkční 

stav organismu zkoumaného jedince. 

U dětí má znalost biologického věku význam pro hodnocení a předpovídání jejich 

vývoje (výšky) i objemu zátěže ve sportovním tréninku. Biologický věk poskytuje 

důležité údaje o vývojové retardaci a akceleraci. Umožňuje odhadnout dobu 

nejrychlejšího rozvoje, dobu ukončení růstu, období optimálních dispozic pro sportovní 

výkony a je využitelný pro odbornou veřejnost (Rogol et al., 2002). 

 

Biologický věk v období pubescence lze stanovit pomocí několika metod (Anstey 

& Smith, 1999): 

 

 věk kostní (skeletální), 

 věk sexuální (vývojový),  

 věk růstový, 

 věk zubní (dentální), 

 věk psychomotorický,  

 věk proporcionální. 

 

Za nejpřesnější je považována metoda posuzování zralosti kostry (kostního věku). 

Jedná se však o invazivní metodu z důvodu zdravotního rizika rentgenového záření. 

Sexuální věk je využíván především v pubertě (pětistupňová škála pohlavních znaků). 

Pro určení biologického věku děvčat s kalendářním věkem 11-15 let lze využít časový 

údaj o menarché (Anstey & Smith, 1999). Průměrný věk při menarché je u děvčat v naší 

republice přibližně kolem 13,1 roku (údaj z roku 1991; Lhotská et al., 1995).  U chlapců 

se posuzuje rozvoj penisu a varlat, u děvčat dále prsů a u obou pohlaví pubické 

ochlupení. Věk růstový hodnotí hlavně tělesnou výšku a hmotnost. Základem jsou 

percentilové růstové grafy vycházející z naměřené tělesné výšky a hmotnosti. Růstový 

věk poskytuje pouze orientační údaje o celkové biologické zralosti jedinců školního věku. 
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Metoda zubního věku (dentice) určuje věk na základě mineralizace zubů nebo hodnocení 

zubní erupce. Je ovšem limitována dobou ukončením vývoje chrupu. Určování 

psychomotorického věku dětí má úzký vztah k vývoji centrálního nervového systému a 

spočívá v hodnocení psychické a motorické vyspělosti. Metoda stanovení 

proporcionálního věku je založena na vztahu rozvoje tělesných proporcí (výška, váha, 

šířky, obvody) k určitému věku. Rozvoj tělesných proporcí se vyjadřuje Brauerovým 

indexem vývoje stavby těla (KEI – Kőrperbauentwicklungsindex). Tato metoda je 

nevhodná pro vrcholové sportovce a pro postpubertální osoby (Riegrová, 1994). Brauer 

(1982) navrhl schéma pro porovnání zjištěného biologického věku s kalendářním věkem 

daného jedince. Schéma rozdělil do 3 kategorií:  

•  jedinci akcelerovaní (urychlené) v růstu a vývoji: diference biologického a 

kalendářního věku jsou větší než +12 měsíců,  

•  jedinci normální (průměrné) v růstu a vývoji: diference biologického a 

kalendářního věku jsou v rozmezí: ±12 měsíců, 

•  jedinci retardovaní (opožděné) v růstu a vývoji: diference biologického a 

kalendářního věku jsou větší než -12 měsíců.  

 

Korelace mezi změnami různých veličin a stárnutím organismu je rozdílná (Rogol 

et al., 2002). Veličiny vyskytující se v užívaných bateriích testů pro určení biologického 

věku jsou právě ty veličiny, u nichž se předpokládá nejtěsnější vazba na procesy stárnutí. 

Mezi tyto veličiny patří například veličiny popisující stav zrakového a sluchového 

orgánu, vitální kapacita plic, diastolický a systolický krevní tlak, veličiny popisující stav 

chrupu, hematologické charakteristiky, velikosti akrálních orgánů, reakční časy a další. 

Rozdíly mezi biologickým a kalendářním věkem se mohou v pubescenci výrazně lišit (až 

2,7 let), ale následně se s přibývajícím věkem postupně zmenšují a později se vyrovnají. 

U ženského pohlaví dochází k vyrovnání přibližně o dva roky dříve než u pohlaví 

mužského (Rogol et al., 2002). 

Z hlediska hodnocení výkonnosti jedince je vhodné posoudit, zda přibližně 

odpovídá vývojově kalendářnímu věku. Pokud se jedinec výrazně liší od věku 

kalendářního, je nezbytné k těmto jedincům přistupovat individuálně a hodnotit je dle 

upravených norem. 
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3.  Stimulace rychlosti reakce pohybovou aktivitou 

Pohyb je jednou ze základních interakcí organismu s vnějším prostředím. 

V ontogenetickém vývoji poskytuje motorika vlastnímu vývoji největší množství 

stimulujících prvků. S přibývajícím věkem ve vzestupné části vývoje lidského jedince 

dochází ke značné rozmanitosti motorických projevů. 

Pohybová aktivita mládeže je velmi diskutovaným tématem a problémem, se 

kterým se moderní společnost neustále seznamuje. Velká míra pohybové pasivity a 

neuvědomění si jejich následků, nezájem o aktivní sport, virtuální svět počítačových her, 

sociální sítě, nevhodná výživa a další determinanty negativně ovlivňují drtivou většinu 

(nejen) dospívající populace. Viditelným projevem degenerativních následků jsou 

civilizační choroby, jako je obezita či diabetes, vertebrogenní poruchy, srdečně cévní 

onemocnění a podobně. Není to nic jiného než obranná reakce organismu na porušení 

geneticky vytvořené rovnováhy. Cílem sportovní výchovy je přizpůsobení se nárokům 

sportovního života a přispění k celkovému rozvoji osobnosti sportovce (Dovalil a kol., 

2009).  

Psychomotorická reaktivita je nejvíce geneticky determinovaná a nepřímo souvisí 

s rychlostí pohybu, ale periferní motorická složka je ovlivnitelná tréninkem (Štulrajter, 

2007). Pro rozvíjení rychlostně-reakčních schopností je nezbytná optimální excitabilita 

CNS stejně jako dokonalá technika pohybového vzorce, psychická koncentrace a 

maximální motivace.  

 

3. 1. Senzomotorické učení 

Úroveň motorických schopností je dána mírou využití potenciálu genotypu 

jedince. Myšlení jako nejvyšší kognitivní proces se stává výrazným činitelem lidského 

motorického učení (Schmidt & Wrisberg, 2008). Senzomotorické učení zabírá velmi 

důležitou roli v ontogenezi člověka. Výsledkem je déletrvající změna v pohybovém 

chování, která je získaná praxí nebo zkušeností a je měřená retencí (Schmidt, 1991).  

Z hlediska motorického učení je senzomotorická složka zřejmě nejdůležitější. 

Senzomotorika tvoří informační složku motorického učení, její kvalitu a rychlost 

zpracování informací z vnitřního a vnějšího prostředí (interocepce a exterocepce). Úroveň 

této složky vyjádřena stupněm kinesteticko-diferenciační schopnosti (kinesteze), což je 

schopnost vnímání pohybů vlastního těla. V procesu motorického učení se může 
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projevovat jako vlastní zpětná vazba, kdy jedinec sám dokáže vyhodnotit kvalitu svého 

pohybového provedení (Véle, 2006). 

Senzomotorické učení je specifická forma učení charakterizovaná zejména 

osvojováním pohybových dovedností ve formě cvičení (nácvik, trénink), přičemž jsou 

osvojovány i vědomosti o pohybové činnosti a zároveň rozvíjeny pohybové schopnosti. 

Podstatou senzomotorického učení je osvojování pohybových struktur založených na 

vzájemné koordinaci pohybů a koordinaci pohybů se senzorickými dojmy. 

Senzomotorické učení má své fáze a jejich výsledkem jsou pohybové dovednosti. 

 

4 fáze senzomotorického učení (Magill, 2001): 

•  fáze kognitivní: seznámení s dovedností, popis, analýza jednotlivých částí, 

vymezení základního postupu při osvojování, 

•  fáze fixační: praktické vykonávání pohybů, minimalizace chyb v jednotlivých 

pokusech, 

•  fáze zdokonalování: zvyšování rychlosti a přesnosti pohybů, minimální frekvence 

chyb, odolnost vůči působení negativních vlivů,  

•  fáze tvořivosti: samostatné zdokonalování dovednosti, kreativita.  

 

Děti nejsou schopny určitých druhů učení, dokud jejich poznávací pochody 

nedozrály na příslušnou úroveň. Schopnost učit se je ovlivňována proměnlivým věkem a 

také pohlavím. Mezi významné činitele ovlivňující motorické učení patří 

socioekonomické činitele.  

 

3. 2. Senzitivní období rychlostní a koordinační schopnosti 

Při rozvoji pohybových a koordinačních schopností mají různá období odlišnou 

efektivnost tréninkového působení. V senzitivním období organismus nejcitlivěji reaguje 

na vnější podněty. Senzitivní (citlivé) období chápeme jako období vývoje, ve kterém 

organismus reaguje na určité vnější vlivy intenzivněji než v obdobích jiných a odpovídá 

na ně příslušnými vývojovými efekty (Gallahue & Cleland-Donnelly, 2007).  

Motorická docilita koordinačních schopností je nejefektivnější v senzitivním období a lze 

ji charakterizovat jako schopnost rychlého a přesného osvojení neznámého pohybu 

(Dovalil a kol., 2009). Nástup senzitivních období pro rozvoj motorických schopností je 
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dán stupněm vývoje nervové soustavy, oběhové a hormonální soustavy a vývojem 

pohybového aparátu.  

Dítě má v jednotlivých věkových obdobích optimální předpoklady pro rozvoj 

určitého typu schopností, tedy i rychlostních a koordinačních. Mezi koordinační 

schopnosti patří schopnosti rychlostně-koordinační, kinesteticko-diferenciační, rytmické, 

reakční, rovnovážné a prostorově orientační.  

Vymezení senzitivních období jednotlivými autory je odlišné, ale existence 

určitých senzitivních období je zřejmá. Senzitivní období pro rozvoj koordinačních 

schopností nastupuje v ontogenezi nejdříve a lze vymezit věkovým rozmezím 5-12/13 let. 

K největšímu rozvoji koordinace bez intersexuálních rozdílů dochází v období 7-11/12 let 

(Měkota, Kovář & Štěpnička, 1998; Gallahue & Cleland-Donnelly, 2007).  

K rozvoji rychlosti reakce, přesnosti pohybu a komplikované motoriky je 

nejvýhodnější věk 10-13 let. Období maximálního tempa progresivních změn pro reakční 

schopnosti je v období 7-11 let (Suslov, 2000). Rychlost reakce na složité sekvence 

pohybů se zlepšuje v období mezi 11 až 16 lety (Suslov, 2000). Inhibiční vliv na 

progresivní vývoj rychlostně-reakční schopnosti může nastat z důvodu pubertálních změn 

po 12. roce u chlapců (u dívek po 11. roce). Není vyloučen útlum tempa vývoje, který 

může skončit i stagnací.  

Pro všeobecný rozvoj rychlostních schopností je rozhodující období 10-14 let. V 

průběhu ontogeneze prochází jedinec nejprve senzitivním obdobím pro frekvenční složku 

rychlosti, které začíná v 7 letech, vrcholí mezi 10. – 13. rokem života (Suslov, 2000) a 

dále se rozvíjí cca do 18 let. Rozvoj akční rychlosti má nejdelší dobu trvání senzitivního 

období ze všech rychlostních složek. Začíná ve 13 letech a pokračuje za hranici 20 let. Po 

14. a 15. roce zvyšování „čisté rychlosti“ klesá. Na kontinuálním rozvoji akční rychlosti 

se podílí ostatní motorické schopnosti, zejména síla a speciální vytrvalost (Dovalil a kol., 

2009). 

Dle Suslova (2000) dochází k nejintenzivnějšímu zlepšení všeobecné rychlosti 

kapacity v období mezi 14 až 17 lety. U chlapců pokračuje zlepšení i po dosažení 18 let.  

Existují intersexuální rozdíly dané vývojovými charakteristikami obou pohlaví. Obecně 

lze říci, že senzitivní období končí u dívek o rok dříve než u chlapců. Významným 

faktorem pro posouzení okamžiku nástupu senzitivního období rozvoje motorických 

schopností je biologický věk jedince. Využití senzitivních období v ontogenezi lidské 

motoriky má podstatný význam nejen z hlediska optimalizace individuálního maxima 
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vrcholné sportovní výkonnosti, ale také z hlediska vytvoření předpokladů bohaté 

pohybové disponibility pro potřeby běžného života. 

Je třeba mít na paměti, že rozvoj kapacity fyzického výkonu a jeho složek během 

senzitivních věkových období jsou fenologické a do značné míry souvisí s tréninkem a 

soutěžním zatížením, stejně tak jako s genetickou strukturou. Ačkoli k největšímu rozvoji 

a zlepšení většiny pohybových schopností dochází v průběhu "růstového spurtu" (growth 

spurt) mezi 12. – 16. rokem, nesmí se opomíjet potřeba rozvíjet tyto schopnosti také 

během méně senzitivních period (Gallahue & Cleland-Donnelly, 2007). 

 

3. 3. Stimulace reakčně-rychlostní schopnosti 

Rozvíjení rychlostních schopností patří k nejobtížnějším tréninkovým úkolům. 

Jejich zlepšení je dlouhodobou záležitostí. Více než u ostatních pohybových schopností 

vyžaduje znalost cvičení, podmínek, metod, principů, opatření a nejdůležitější je jejich 

dodržování v tréninkové praxi. I když je reakce přibližně z 80 % podmíněna geneticky a 

ontogenezí, je pravděpodobné, že vhodným tréninkem v senzitivním období dojde 

k jejich zlepšení. Tato hypotéza se opírá o poznatky ontogeneze, v jejímž průběhu se 

reakční schopnosti přirozeně vyvíjí (Miller & Low, 2001). Rozvoj reakčních schopností v 

adolescenci a rané dospělosti je spojen s rozvojem síly, zlepšením techniky a zvětšením 

anaerobní kapacity organismu (Kashihara & Nakahara, 2005).  

Stimulace rychlosti reakce je velmi obtížné a zabírá delší časový úsek. Pro rozvoj 

rychlosti reakce se používá především metoda analytická, metoda opakování a metoda 

senzorická. Reakční doba se trénuje opakovanými pohybovými reakcemi na různé 

signály i situace, při nichž jedinec nabírá zkušenosti a na jejich základě může anticipovat. 

Zásadním cílem senzomotorické stimulace je dosažení reflexní automatické aktivace 

žádaných svalů bez výraznější vědomé kontroly. V podstatě jde o ovlivnění pohybu a 

vyvolání reflexní svalové kontrakce, v rámci určitého pohybového stereotypu, 

ovlivněním proprioreceptorů, které se významnou měrou podílejí na řízení zvláště stoje, 

vertikálního držení i provádění přesných koordinovaných pohybů (Kohoutek a kol., 

2002). Senzomotorická stimulace má  koncepci o dvou stupních motorického učení. První 

stupeň zachycuje zvládnutí nového pohybu, vytvoření funkčních drah mezi mozkem a 

příslušným segmentem těla na úrovni mozkové kůry. Řízení činnosti na úrovni mozkové 

kůry je náročné a únavné (člověk musí na pohyb myslet, soustředit se). Druhý stupeň 

pohybového učení je řízen na úrovni podkorových center mozku, představuje pro člověka 
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méně únavné a rychlejší řízení, jelikož dochází k určité automatizaci až fixaci naučeného 

pohybového projevu. Cílem stimulace je zvládnout druhý stupeň a dosáhnout reflexní, 

automatické aktivace žádaných svalů na takové úrovni, aby pohyby nevyžadovaly 

kontrolu naším vědomím a výsledný pohyb byl optimální. 

Zásadní možností stimulace metodou opakování je záměrné navozování situací, v 

nichž se požaduje co nejrychlejší reakce na určitý signál. Pokud se nejedná o vyhraněné 

potřeby specializace reakční rychlosti (sprint), lze trénink záměrně koncipovat na střídání 

druhů a intenzity podnětů, včetně reagování různých částí těla. Při tréninku je vhodné 

postupovat od očekávaných signálů k neočekávaným, od jednoduchých reakcí 

k výběrovým a následně zvyšovat počet možných řešení. 

Trénink v této etapě ontogenetického vývoje by měl respektovat vývojové 

charakteristiky, věková specifika, možné odchylky kalendářního věku od biologického, 

být pozvolný a vzhledem k rozvoji vyvážený, aniž by byl ovlivněn specializací sportovní 

disciplíny (Suslov, 2000). Úzká specializace by neměla začít dříve než v 17 letech. 

Sníženou efektivnost registrujeme v období puberty ve věku 12 – 14 let. I přesto 

představuje pubescence z hlediska sportu vhodnou dobu pro motorické učení (Hirose et 

al., 1994). Nerespektování výše uvedených zákonitostí může mít negativní dopad 

v podobě změny antropometrických parametrů a složení těla jedince. Příkladem může být 

intenzivní tréninkové zatížení aplikované v mladším školním věku, jež vede k retardaci 

růstu tělesné výšky. Vysoce aktivní sportovci mají rychlejší zpracování CNS a svalové 

pohyby než jedinci pohybově inaktivní a většinou mají také rychlejší reakční a pohybový 

čas. Každodenní cvičení umožňuje starším dosahovat téměř stejných výsledků jako 

jedincům podstatně mladším. Pohybovou aktivitou vzrůstá aktivace (nabuzení), která 

podporuje bdělost na podněty z vnějšího prostředí, a to zejména u elitních sportovců 

(Mouelhi et al., 2006). Reakční doba může být rovněž stimulována posílením příslušných 

svalů (Akgün, 1996). Ando et al. (2002) zjistili, že reakční čas na vizuální podnět se 

snižuje po třítýdenní praxi a že účinky praxe přetrvávají nejméně tři týdny. 

Sportovní aktivita je významným faktorem, který zpomaluje nástup stárnutí. 

Optimalizace pohybových aktivit ve vyšším věku je příznivá, ač mnohem obtížnější než 

práce s mládeží od útlého školního věku (Ando et al., 2004). Je nutné si uvědomit, že 

postupná adaptace mladého sportovce odpovídající pravidelné fyzické aktivitě má 

příznivý vliv na jeho fyziologický vývoj a rozvoj všech tělesných funkcí a také vhodně 

působí na vývoj psychosociální.  
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3. 4. Anticipace 

Anticipace je součástí senzomotorického učení v mnoha sportech i při běžném 

životě a je naučitelná. Jedná se o chování s jistým předstihem (Dovalil a kol., 2009). 

Anticipace se formuje na podkladě signální činnosti. Podněty lze předpovídat na základě 

předešlé zkušenosti. Při senzomotorickém učení dochází rovněž k adaptaci. V případě 

rozvíjení reakčních schopností jde zejména o adaptaci na různé druhy podnětů. Důležitou 

roli zde hraje tenacita, což je schopnost soustředění pozornosti na určitou činnost (v 

případě reaktometrie na vizuální, akustický či taktilní podnět), která je z hlediska 

efektivnosti činnosti nejdůležitější, a to v prostředí s mnoha rušivými podněty (Kohoutek, 

2002). Pro adaptační změny související s rozvojem reakční schopnosti platí požadavek 

častého opakování určitých podnětů. Ovšem musíme brát v úvahu, že postupným 

přizpůsobováním se takový podnět nejvyšší možné intenzity v málo variabilních 

cvičeních stává standardním a je obtížné jeho úroveň zlepšovat. Vzniká fixace dosažené 

úrovně reakční schopnosti. Neoddiskutovatelný vliv na trénink rychlosti reakce má 

psychika a její optimální emoční naladění (vzrušivost, dráždivost, agresivita, chuť 

soutěžit apod.). Při tréninku rychlosti reakce je také nutné zabránit únavě. 

 V životě člověka má anticipace mimořádný význam. Umožňuje vytvořit tzv. 

„předstihový odraz v reakci na podnět, který působí ve skutečném čase“ (Anochin, 1968). 

Z hlediska sportu je anticipace jednou z nejvýznamnějších percepčních komponent 

úspěchu, kde má sportovec k výběru adekvátní reakce k dispozici zlomky sekund, 

zejména ve sportovních hrách. 

 

Anticipace a doba reakce 

 Význam anticipace ve sportovních hrách se odkrývají při posuzování a srovnání 

obecné i specifické reaktibility. Čas jednoduché doby reakce nevykazuje při porovnání 

laboratorních testů nesportovců a zkušených hráčů signifikantní rozdíly. Ovšem i v těchto 

měřeních se u obou srovnávaných skupin prokazuje, že naměřená reakční doba je kratší, 

než by odpovídala teoretickému součtu procesů, jež se na ní podílejí. Rychlost vedení 

vzruchů od receptoru do CNS, zpracování podnětu a cesta zpět k efektoru, by podle 

sledování změn elektrické aktivity mozku a rychlosti vedení nervových vzruchů, měla 

dosahovat téměř 500 ms (Rychtecký, 2006). 

Z výše uvedeného vyplývá, že průměrný čas reakce – 250 ms (což je v literaruře 

nejčastěji uváděná hodnota opakovaných měření DR na světelné podněty), musí být 
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částečně dosažena jistým podvědomým zpracováním vstupních i následných 

procesuálních informací v CNS (Libet, Wright, Einstein & Pearl, 1979).  

 

Vliv praxe a výkonnosti na anticipaci a specifickou reakci 

 Vědecké výzkumy potvrzují, že se zkušení hráči v analýze herních situací rychleji 

orientují, lépe anticipují a umějí “číst hru” (Abernethy, 2002). Schopnost „číst hru“ 

umožňuje zkušeným hráčům anticipovat a přemostit předěl mezi realitou a percepčními 

schopnostmi CNS (Abernethy, 2002).  

 Při srovnání začátečníků a nejlepších hráčů v badmintonu se ukázalo, že 

začátečníci začínají reagovat, až uvidí pohyb rakety soupeře, zatímco nelepší  

badminstonisté reagují mnohem dříve, již podle počátečních pohybů těla a ruky soupeře. 

V tenise dokáží zkušení a výkonnější hráči dle servisu soupeře určit, zda míč bude 

směřovat na jejich forhandovou, či backhandovou stranu. Vliv zkušeností na analýzu a 

řešení herních situací byly registrovány při analýze náhodně sestavených herních situací 

ve fotbalu, hokeji, basketbalu i florbalu (Rychtecký, 2006). Sportovci reagují na 

specifické herní situace spíše podvědomě, citem a intuitivně. Studie naznačují, že tzv. 

super-rychlá reakce je spíše výsledkem učení, trénovatelností neuropsychického systému, 

než vrozeným předpokladem (Abernethy, 2002). Zároveň to ovšem neznamená, že se 

každý, dle reakčních dispozic, může stát špičkovým sportovcem. 

 Ve sportovních hrách jsou hráči neustále konfrontováni s proměnlivým, obtížně 

anticipovatelným prostředím. K rozlišení senzorických konsekvencí vlastních činností 

subjektu a stimulů z vnějšího prostředí využívá učící se subjekt informace z kopie 

eferentních motorických impulsů (Blakemore, Frith & Wolpert, 2001).  

U predikčního modelu se k anticipaci senzorických důsledků pohybu využívá 

„kopie eferentních motorických impulsů“ a také aktuální, časově reálná zpětná informace 

o situaci. Identifikovaná „senzorické diskrepance“ je pak následně využita k filtrování 

komplexně vzniklé senzorické informace. Pro jedince v herní situaci tak vznikají v 

procesu rozhodování dvě možnosti. Na jedné straně podvědomá predikce, vzniklá z 

„kopie eferentních motorických impulsů“, může aktuální zpětnou informaci eliminovat, 

předběhnout ji. Výsledné senzorické i pohybové reakce se pak budou řídit dle 

predikované zpětné informace, odvozené z kopie eferentních motorických impulzů. Na 

straně druhé zobecněné, myšlenkové uvědomění si aktuální zpětné informace z vnějšího 

čití, možnosti predikce vývoje herní situace omezuje a většinou je také spojováno s 

vyšším stupněm senzorické diskrepance (Rychecký, 2006). 
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4.  Cíle a metodika 

 

4. 1. Cíle práce a výzkumné otázky 

Cíle práce: 

 

 změřit hodnotu jednoduché, výběrové a disjunktivní reakčně-pohybové doby 

dolních končetin u dětí ve věku od 10 do 15 let, 

 

 zjistit míru determinace jednoduché, výběrové a disjunktivní reakčně-pohybové 

doby dolních končetin u sledovaných skupin vlivem věku, pohlaví a pohybové aktivity,  

 

 určit přesně věkové období (kalendářní věk), kdy dojde k nejvýraznějšímu 

poklesu disjunktivní reakčně-pohybové doby dolních končetin.  

 

Výzkumné otázky 

 

 Do jaké míry ovlivňují faktory věku, pohlaví a pohybové aktivity hodnotu 

jednoduché, výběrové a disjunktivní reakčně-pohybové doby? Který z těchto faktorů 

ovlivňuje disjunktivní reakčně -pohybovou dobu nejvýrazněji? 

 

 Ve kterém období (kalendářním věku) v pubescenci dochází k nejvýraznějšímu 

zkrácení disjunktivní reakčně-pohybové doby? Je toto období identické pro chlapce i 

dívky? 

 

 Mají děti provozující pravidelnou sportovní aktivitu (sportovci) statisticky 

významně kratší jednoduchou, výběrovou a disjunktivní reakčně-pohybovou dobu než 

jejich pohybově pasivní vrstevníci? 
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4. 2. Hypotézy práce 

 

 H1:  

V porovnání vývoje jednoduché, výběrové a disjunktivní reakčně-pohybové doby 

od 10 do 15 let očekáváme nejmenší míru zkrácení doby reakce u jednoduché, 

největší míru zkrácení u disjunktivní reakčně-pohybové doby. 

Hypotéza H1 byla formulována na základě rozboru problematiky viz str. 22-24. 

 

 H2:  

Nejkratší disjunktivní reakčně-pohybové doby dolních končetin dosáhnou 

pubescenti ve věkové kategorii 14-15 let. 

Hypotéza H2 byla stanovena na základě poznatků prezentovaných na str. 26-27. 

 

 H3: 

Disjunktivní reakčně-pohybová doba dolních končetin ve stejné věkové kategorii 

bude statisticky významně kratší u jedinců provozujících organizovanou 

pohybovou aktivitu. 

Hypotéza H3 byla formulována na základě rozboru problematiky viz str. 28; 50; 

52-53. 

 

 H4: 

Ve všech věkově stejných skupinách budou mít dívky statisticky významně delší 

disjunktivní reakčně-pohybovou dobu dolních končetin než chlapci. 

Hypotéza H4 byla stanovena na základě poznatků uvedených na str. 26-28; 38. 

 

4. 3. Popis výzkumné skupiny 

Výzkumný soubor tvoří záměrný výběr 214 probandů (157,8 ± 10,8 cm;  47,2 ± 

10,7 kg) ZŠ Petřiny sever (Praha) ve věkovém rozmezí od 10,0 do 15,0 let. Soubor je 

rozdělen do 5 věkových skupin dle kalendářního věku (věková skupina desetiletých od 

10,00 do 10,99 let; věková skupina jedenáctiletých od 11,00 do 11,99 let; věková skupina 

dvanáctiletých od 12,00 do 12,99 let; věková skupina třináctiletých od 13,00 do 13,99 let 

a věková skupina čtrnáctiletých od 14,00 do 14,99 let). Každá z věkových skupin je 
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rozdělena na chlapce a dívky a také dle pohybové aktivity na sportovce a nesportovce. 

Sportovci a nesportovci byli rozděleni na základě výsledků ankety. 

 

4. 3. 1. Rozdělení výzkumného souboru 

Tab. 1. Základní charakteristika souboru 

Desetiletí (n = 36) N Věk [roky] Výška [cm] Váha [kg]

Chlapci 10,00 -10,99 18 10,68 144,1 34,6

Dívky 10,00-10,99 18 10,63 145,7 33,1

Jedenáctiletí (n = 42)

Chlapci 11,00 -11,99 20 11,61 149,5 41,3

Dívky 11,00-11,99 22 11,51 149,4 39,5

Dvanáctiletí (n = 47)

Chlapci 12,00-12,99 23 12,48 156,2 46,9

Dívky 12,00-12,99 24 12,43 157,5 46,3

Třináctiletí (n = 44)

Chlapci 13,00-13,99 22 13,57 165,1 54,2

Dívky 13,00-13,99 22 13,48 162,9 51

Čtrnáctiletí (n = 45)

Chlapci 14,00-14,99 21 14,63 173,3 64,4

Dívky 14,00-14,99 24 14,73 168,9 55,5  

 

 

4. 4. Metody výzkumu 

Sběr dat a měřící procedury 

Sběr výzkumných dat proběhl na jaře v roce 2013 (duben a květen). K získání 

výzkumných dat byla použita anketa pro rozdělení souboru na sportovce a nesportovce, 

antropometr a nášlapná váha k zjištění tělesné výšky a hmotnosti jedinců. Testy reakční 

rychlosti byly realizovány pomocí zařízení FiTRO Agility Check. Výzkum byl schválen 

etickou komisí UK FTVS pod číslem 0153/2012. 

Nejdříve byly měřeny somatické charakteristiky pubescentů (výška a hmotnost), 

následně byly realizovány testy reakční rychlosti pomocí zařízení FiTRO Agility Check 

(FITRONIC spol. s.r.o., Bratislava, Slovensko), kdy byla zjištěna hodnota jednoduché, 

výběrové a komplexní senzomotorické reakce dolních končetin. Anketa byla vyplněna 

pubescenty a potvrzena rodiči nebo vedoucími sportovních organizací. Měření a testování 

realizovaly proškolené a zacvičené osoby podle jednotné metodiky.  
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4. 4. 1. Určení sportovce a nesportovce pomocí ankety 

Pro rozdělení děti na sportovce (pohybově aktivní) a nesportovce (pohybově 

pasivní) byla vytvořena krátká anketa. V anketě bylo zohledněno, jestli je jedinec členem 

sportovní organizace, jak často a jak dlouho provozuje pohybovou aktivitu (trénink). 

Jedinci byli dotázáni, jakému sportu a disciplíně se ve sportovní organizaci věnují. Byly 

rozlišeny sporty a disciplíny výrazně náročné na agilnost dolních končetin. 

Za sportovce byl považován jediec, který vykonává organizovanou pohybovou 

aktivitu nejméně 2krát týdně o délce minimálně 90 minut. Uvedené pohybové zatížení 

absolvuje bez delšího přerušení (nemoc) po dobu minimálně 6 měsíců, je členem 

sportovní organizace (klubu) a provozuje sport (disciplínu) náročný na rychlost a hbitost 

dolních končetin. Pokud jedinec nesplnil některé z výše uvedených kriterií, byl 

považován za nesportovce. 

Za sporty vysoce náročné na rychlost dolních končetin jsme považovali: sportovní 

hry (fotbal, futsal, florbal, basketbal, lední hokej, hokejbal, pozemní hokej, volejbal, 

basketbal, tenis, stolní tenis, softbal, baseball); bojové sporty (ju-jitsu, karate, judo, box, 

kickbox, taekwondo); lehkou atletiku a její disciplíny; aerobic; sportovní tanec. Za sporty 

méně náročné na rychlost dolních končetin jsme považovali kanoistiku, jezdectví a 

sportovní lezení. Pro větší validitu ankety byli požádáni rodiče, případně vedoucí 

sportovní organizace o potvrzení vyplněné ankety podpisem. 

 

4. 4. 2. Porovnání proporcionality jedince s referenčními hodnotami 

Ve školní praxi je zjišťování biologického věku výzkumníkem (učitelem) 

omezené. Měření kostního, dentálního a sexuálního věku na probandech náleží pouze 

pediatrům, a proto se lze zaměřit na základní antropometrické charakteristiky. Jako 

metodu pro zjištění rozdílnosti/shody biologického a kalendářního věku jsme tedy 

stanovili porovnání nejcitlivějších měr růstu, tedy tělesné výšky a hmotnosti s 

referenčními hodnotami 6. celostátního výzkumu dětí a mládeže 2001. Antropometrické 

vyšetření bylo provedeno jednotlivě u každého probanda kvůli vyloučení extrémní 

disproporce mezi kalendářním a biologickým věkem. 
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Tělesná výška 

Tělesnou výšku měříme antropometrem (A-213), který je držen kolmo k zemi. Je 

definována jako vzdálenost bodu vertex od podložky (Riegerová & Ulbrichová, 1998). 

Vertex je bod temene lebky, který při poloze hlavy v orientační rovině leží nejvíce 

nahoře. Při měření musí stát proband u stěny, které se dotýká patami, hýžděmi i 

lopatkami. Hlava je v rovnovážné poloze, proband se dívá před sebe. Špičky a paty nohou 

jsou u sebe. Antropometr postavíme před špičky nohou, levou rukou antropometr 

uchopíme a pravou suneme jezdec dolů, než se jehla dotkne temene hlavy měřené osoby. 

Měříme s přesností 0,1 cm. 

 

Tělesná hmotnost 

Tělesná hmotnost dětí byla měřena na nášlapné váze (Saturn, model ST 1231), 

která byla předem vyzkoušena a umístěna na pevném rovném podkladu. Testovaný 

jedinec byl oblečen v nejnutnějším oblečení nebo sportovním úboru (trenýrky, tričko). 

Bylo měřeno s přesností na 100 g (Riegerová & Ulbrichová, 1998). 

 

Normalizační index 

Pro vzájemné porovnávání znaků, a tím vyjádření proporcionality jednotlivce 

vzhledem k referenčním hodnotám populace, byl využit normalizační index (označovaný 

také jako Molisonův). Normalizační indexy nám umožňují srovnání libovolného počtu 

znaků, aniž by se stíral jejich individuální charakter bez ohledu na věk. Rovněž informují 

o postavení jednotlivce vhledem k souboru, případně o postavení celého souboru 

(Riegerová & Ulbrichová, 1998). 

Normalizační index vypočteme, když od zjištěné hodnoty jednotlivce či souboru (xi) 

odečteme průměrnou hodnotu referenčního souboru x a vše pak vydělíme směrodatnou 

odchylkou (SD) referenčního souboru (Riegerová & Ulbrichová, 1998). 

 

SD

xx
N i

i


  

 

Je-li normalizační index kladný, je zkoumaný znak nad průměrem, je-li záporný, 

je pod průměrem - viz tabulka 2. Rozvoj znaku v rozmezí ± 0,75 směrodatné odchylky 

považujeme za průměrný, v rozmezí od 0,75 do 1,5 SD za nadprůměrný, výše než 1,5 za 
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vysoce nadprůměrný. Srovnáme-li jedince s referenčními standardy, pak za statisticky 

významnou odchylku od norem je považována hodnota lišící se od průměru populace o 

více než 2 SD. Za referenční standardy považujeme CAV 2001, který byl zatím 

posledním celostátním antropologickým výzkumem dětí a mládeže (Vignerová et al., 

2006).  

 

Tabulka 2. Hodnocení vývoje a proporcionality pomocí normalizačního indexu Ni 

SMĚRODATNÁ ODCHYLKA ROZVOJ ZNAKU 

+/- 0,75 sd průměrný 

+ 0,75 do + 1,5 sd nadprůměrný 

+ 1,5 do 2 sd vysoce nadprůměrný 

- 0,75 do - 1,5 sd podprůměrný 

- 1,5 do - 2 sd vysoce podprůměrný 

+/- 2 do +/- 3 sd potenciálně patologický 

hodnoty > +/- 3 sd disproporcionalita 

 

 

Pro zpracování sledovaných údajů byly použity metody matematické statistiky 

(Hendl, 2004). Pro každou věkovou skupinu byly vypočítány základní statistické 

charakteristiky: aritmetický průměr, směrodatná odchylka (SD).  

 

4. 4. 3. Testy reakční rychlosti dolních končetin 

Pro měření reakční doby dolních končetin bylo využito zařízení FiTRO Agility 

check. Předností testu FiTRO Agility Check je postihnutí komplexní senzomotorické 

reakční doby, tedy mimo rychlost a hbitost pohybu, tj. motorická složka testované osoby, 

také reakční dobu na výběrový podnět, tj. senzorická a rozhodovací složka (Zemková & 

Hamar, 2001). Na základě dosavadních zkušeností je možné test agility považovat za 

vhodný způsob posuzování disjunktivních reakčně-rychlostních schopností dolních 

končetin (Zemková & Hamar, 2006). 

 

FiTRO Agility Check 

Zařízení FiTRO Agility Check se skládá ze čtyř sensorických desek, které jsou 

propojeny s počítačem a každá deska funguje jako časový spínač. Při testování reakčně-

pohybové rychlosti jsme určili rozmístění met, kdy jsou navzájem vzdáleny svými 

vnitřními (bližšími) okraji 50 cm. Další možností nastavení může být rozmístění 
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jednotlivých met na větší vzdálenost, například 2 metry. V případě těchto nastavení se 

jedná mnohem více o testování hbitosti (agility) hráčů, i když opět s již zmiňovanou 

velmi důležitou složkou reakční rychlosti (Zemková & Hamar, 2009). 

 

Test jednoduché rychlosti reakce dolní končetiny na vizuální podnět 

Testovaná osoba sedí na židli ve vzdálenosti 1 m od monitoru počítače, který je 

propojen s jednou čtvercovou destičkou o rozměrech 35 x 35 cm umístěnou na zemi před 

nohou jedince. Proband má nohu patou na zemi a přední část chodidla (bříška prstů) 

mírně nadzvednutou nad povrchem senzorické destičky. Úkolem testovaného je 

zpracovat vizuální signál v podobě červeného kolečka na obrazovce PC a co nejrychleji 

dotykem sešlápnout kontaktní desku. Podněty byly generovány dle protokolu v časovém 

rozmezí od 500 do 3 000 ms od předešlého kontaktu. Po každém sešlápnutí senzorické 

destičky musí proband mírně nadzvednout přední část chodidla, kterým se dotknul 

senzorické destičky. Test provádíme preferovanou nohou. Byly vytvořeny dva 

rovnocenné protokoly po 20 podnětech. Hodnocen byl průměrný čas reakce - 16 pokusů z 

celkových 20 (2 nejlepší a 2 nejhorší reakční hodnoty nebyly hodnoceny). Protokol, v 

němž byla dosažena nižší průměrná hodnota jednoduché reakce, byl brán jako výsledek 

testu.  

 

 

Obr. 7. Test jednoduché rychlosti reakce dolní končetiny na vizuální podnět 

(modifikace testu disjunktivní reakce dolních končetin FiTRO Agility Check) 
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Test výběrové rychlosti reakce dolních končetin na vizuální podnět 

Testovaná osoba sedí na židli ve vzdálenosti 1 m od monitoru počítače, který je 

propojen se dvěma čtvercovými deskami o rozměrech 35 x 35 cm umístěnými na zemi 

před nohami jedince. Proband má obě nohy patami na zemi a přední části chodidel 

(bříška prstů) mírně nadzvednuté (cca 5 cm) nad povrchem senzorických destiček (levá 

noha nad levou destičkou, pravá noha nad pravou destičkou). Úkolem testovaného je 

zpracovat vizuální signál v podobě červeného kolečka na obrazovce PC a co nejrychleji 

dotykem sešlápnout příslušnou kontaktní desku dle umístění stimulu na příslušné straně 

obrazovky počítače. Podněty byly generovány dle protokolu v časovém rozmezí od 500 

do 3 000 ms od předešlého kontaktu. Po každém sešlápnutí senzorické destičky musí 

proband mírně nadzvednout přední část chodidla, kterým se dotknul senzorické destičky. 

Z důvodu zácviku probanda a vyloučení možnosti zapamatování si lokalizace podnětů 

byly vytvořeny dva rovnocenné protokoly po 20 podnětech (10 na levou stranu, 10 na 

pravou stranu). Hodnocen byl průměrný čas reakce - 16 pokusů z celkových 20. Jedna 

nejlepší a jedna nejhorší reakční hodnota každé končetiny nebyly hodnoceny. Protokol, v 

němž byla dosažena nižší průměrná hodnota výběrové reakce, byl brán jako výsledek 

testu. 

 

Test komplexní senzomotorické rychlosti reakce (disjunktivní reakčně-pohybová 

doba) dolních končetin na vizuální podnět 

Testovaná osoba stojí uprostřed mezi čtyřmi čtvercovými deskami o rozměrech 35 

x 35 cm umístěnými ve vzdálenosti 50 cm od vnitřních okrajů. Úlohou testované osoby je 

zpracovat vizuální signál (senzorická a rozhodovací složka) a na jeho základě vykonat 

příslušnou pohybovou odpověď (motorická složka). Vizuální podnět je zobrazen pomocí 

obrazovky notebooku v podobě červeného kolečka na bílém pozadí. Úkolem testovaného 

je co nejrychleji zareagovat na stimul a sešlápnout příslušnou kontaktní desku dle 

umístění stimulu v příslušném rohu obrazovky počítače. Podněty byly generovány podle 

protokolu v časovém rozmezí od 500 do 3 000 ms od předešlého kontaktu. Po každém 

sešlápnutí senzorické destičky se proband musí vrátit do výchozí polohy. Názorně test 

představuje obrázek 8.  
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Obr. 8. FiTRO Agility Check (http://www.hockey-camp.eu/hdc-europe) 

 

Z důvodu zácviku probanda a vyloučení možnosti zapamatování si lokalizace 

podnětů byly vytvořeny dva rovnocenné protokoly po 40 podnětech (10 do každého 

směru). Hodnotícím kritériem byla vizuálně motorická odpověď. Jako ukazatel 

výkonnostního kritéria v tomto testu a nejspolehlivější parametr s nízkou chybou měření 

(7,1 %, určený pomocí opakovaných měření) se ukázal průměr 8 nejlepších reakcí do 

každého směru (Zemková & Hamar, 2001). Výsledná průměrná reakční hodnota byla 

vypočítána z osmi nejlepších reakčních časů v každém směru (4 směry). Protokol, v němž 

byla dosažena nižší průměrná hodnota reakčně-pohybové doby, byl brán jako výsledek 

testu. 

 

Průběh testování 

Testování bylo provedeno v homogenním prostředí na vybrané ZŠ v dobře 

osvětlené, zvukově izolované místnosti, kde byl každý jedinec podroben testu 

samostatně. Pokusy byly provedeny ve stejném okamžiku dne, tj. v dopoledních 

hodinách, aby se zabránilo únavě. Všichni testovaní jedinci byli zdraví, bez známek 

poruch v jejich fyzickém vývoji. Probandi byli seznámeni se způsobem provádění a 

vyhodnocování testů. Po standardním rozcvičení následovaly testy reakční rychlosti 

dolních končetin v následujícím pořadí: jednoduchá reakce dolní končetiny, výběrová 

reakce dolních končetin a senzomotorická reakce dolních končetin. 

 

http://www.hockey-camp.eu/hdc-europe
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4. 5. Statistická analýza dat 

Základní údaje o souboru a výsledcích byly popsány pomocí s využitím 

základních charakteristik polohy a variability - průměru a směrodatné odchylky (dále 

SD). K vyhodnocení vlivu jednotlivých faktorů byla použita třífaktorová ANOVA. 

Faktor věk obsahoval pět hladin, faktory sportovec a pohlaví byly dvouhladinové. 

Předpoklady ANOVA jsou homoskedasticita (homogennost rozptylu) a normalita. Tyto 

předpoklady byly testovány pomocí Levenova testu homogenity rozptylu a Kolmogorov-

Smirnovova testu normality rozložení dat. V případě Levenova testu nedošlo k porušení 

homogenity u jednotlivých skupin probandů. Nálezy Kolmogorov-Smirnovova testu 

shledaly v některých skupinách určité odchylky od normálního rozdělení. Tyto odchylky 

však nebyly natolik zásadní, abychom museli použít neparametrické testy (např. Kruskal-

Wallisův test). Dle Anděla (1993) je ANOVA robustní statistický nástroj vůči mírnému 

porušení předpokladů především u normality. 

 

Vliv jednotlivých faktorů byl řešen jednak izolovaně pomocí ANOVA a v případě 

věku i s využitím Tukeyho post-hoc testu. Hladina statistické významnosti byla nastavena 

na 0,05, což v případě Tukeho post-hoc testu odpovídá 95% intervalu spolehlivosti pro 

rozdíly průměrů. Interakce mezi jednotlivými faktory byla rovněž zkoumána, ale pouze u 

komplexní reakční rychlosti, kde se ukázala jako významná. 

 

Pro odhad příslušné reakční doby z vybraných parametrů byla použita 

mnohonásobná lineární regrese. Regresní model měl tvar: 

  

 Reakce = b0 + b1*věk +b2*chlapec + b3*sportovec 

 

Výše uvedený základní vzorec disjunktivní reakčně-pohybové doby je koncipován 

pro nesportující dívky následovně: chlapec=0; sportovec=0. U hledaných koeficientů b0 – 

b3 byly určeny kromě hodnot i střední chyba odhadu. U vlivu věku na reakční dobu byla 

navíc provedena regresní analýza pomocí dvou modelů: lineárního a exponenciálního. 

  

Linear model: b f(x) = p1*x + p2  

General model Exp: f(x) = a*exp(b*x)        
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Lineární model umožňuje odhad, o kolik se v průměru za rok zlepší daná skupina 

probandů. Exponenciální model umožňuje odhad poměrného (procentuálního) zlepšení. 

U obou modelů jsou vypočítány i 95% intervaly spolehlivosti pro příslušné koeficienty. 

 

 Výsledky studie byly zpracovány pomocí dvou matematicko-statistických 

programů. V interaktivním programovacím prostředí  Matlab (MathWorks, Inc. Natick, 

Massachusets, USA) byly počítány všechny použité typy regrese. ANOVA a post hoc 

testy byly zpracovány statistickým a analytickým softwarem IBM SPSS Statistics 22. 

 

 Kritérium věcné významnosti bylo na základě expertního posouzení stanoveno 

jako dosažení 5% rozdílu příslušné reakční doby. Kritérium věcné významnosti bylo 

použito pouze pro porovnání intersexuálních rozdílů skupin a také pro posouzení 

problematiky sportovní aktivity probandů (sportovec/nesportovec). 
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5.  Výsledky  

 

5. 1. Porovnání proporcionality jedinců s referenčními hodnotami 

 

K porovnání míry shody kalendářního a biologického věku jsme vycházeli ze 

základních somatických parametrů tělesné výšky a hmotnosti jedinců, které jsme 

porovnali s hodnotami 6. Celostátního výzkumu dětí a mládeže z roku 2001. Na základě 

výše uvedených údajů jsme pro vyjádření proporcionality každého jedince vzhledem 

k referenčnímu souboru vypočetli normalizační index. 

 

5. 1. 1. Porovnání tělesné výšky a tělesné hmotnosti s CAV 2001 

Chlapci 

Průměrná výška jednotlivých skupin chlapců se pohybovala v rozmezí od 144,1 cm do 

173 cm. Nejvýraznější nárůst tělesné výšky o 8,7 cm byl zaznamenán mezi 

dvanáctiletými (12,00-12,99) a třináctiletými (13,00-13,99 let) chlapci a také mezi 

třináctiletými a čtrnáctiletými (14,00-14,99 let) chlapci, kdy nárůst činil 8 cm. Při 

srovnání našich skupin probandů se stejnými věkovými skupinami chlapců CAV 2001 se 

hodnoty tělesné výšky odlišovaly v rozmezí od -0,5 cm do +1,7 cm. Chlapci ve věku 

10,00-12,99 let při měření dosáhli nižší tělesné výšky než chlapci stejných věkových 

skupin CAV 2001. Chlapci ve věku 13,00 – 14,99 let dosáhli v porovnání s CAV 2001 

tělesné výšky vyšší (viz tab. 3).  

 

Tabulka 3. Porovnání hodnot tělesné výšky chlapců s referenčními hodnotami 6. 

CAV 2001  

věk 

6. CAV 2001 chlapci 2012 

N x̅ [cm] sd [cm] N 
x̅ 

[cm] 
SD[cm]  

10,00 - 10,99 r 1401 144,3 6,7 18 144,1 3,5 

11,00 -11,99 r 1494 149,7 7,3 20 149,6 4,2 

12,00 - 12,99 r 1676 156,8 8,3 23 156,3 7,5 

13,00 - 13,99 r 1703 163,7 8,8 22 165 5,7 

14,00 - 14,99 r 1447 171,3 8,6 21 173 6 
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Průměrná hmotnost jednotlivých skupin chlapců se pohybovala v rozmezí od 34,3 

kg do 59,9 kg. Nejvýraznější hmotnostní rozdíl byl zjištěn mezi dvanáctiletými (12,00-

12,99) a třináctiletými (13,00-13,99 let) chlapci stejně jako u tělesné výšky. Při srovnání 

našich skupin probandů se stejnými věkovými skupinami chlapců CAV 2001 se hodnoty 

tělesné hmotnosti odlišovaly v rozmezí od -3,2 kg do +1,8 kg. Výrazný rozdíl byl 

překvapivě zjištěn u věkově nejmladší skupiny desetiletých chlapců (10,00 – 10,99 let), 

kteří měli v porovnání se stejnou věkovou skupinou CAV 2001 hmotnost o 3,2 kg nižší 

(viz tab. 4).  

 

Tabulka 4. Porovnání hodnot tělesné hmotnosti chlapců s referenčními hodnotami 

6. CAV 2001  

věk 
6. CAV 2001 chlapci 2012 

N x̅ [kg] sd [kg] N x̅ [kg] SD [kg] 

10,00 - 10,99 r 1403 37,5 7,7 18 34,3 4,8 

11,00 -11,99 r 1495 41,3 9 20 41,3 5,9 

12,00 - 12,99 r 1675 47 10,4 23 46,9 6,8 

13,00 - 13,99 r 1704 52,4 10,9 22 54,2 7,1 

14,00 - 14,99 r 1446 58,8 10,7 21 59,9 6,3 

 

Dívky 

Průměrná výška jednotlivých skupin dívek se pohybovala v rozmezí od 145,8 cm 

do 166,1 cm. Největší nárůst tělesné výšky o 8 cm mezi dvěma věkovými skupinami byl 

zaznamenán mezi jedenáctiletými (11,00-11,99 let) a dvanáctiletými (12,00-12,99 let) 

dívkami. Ve srovnání se stejnými věkovými skupinami dívek CAV 2001 se hodnoty 

tělesné výšky odlišovaly v rozmezí od -1,5 cm do +1,5 cm (viz. tab. 5). Pozoruhodné je, 

že výškového spurtu dosáhly dívky o rok dříve než chlapci. Je to způsobeno rychlejším 

nástupem pubescence a vývojovou akcelerací dívek. Na druhou stranu chlapci mají oproti 

dívkám období prudkého růstu delší (Archibald et al., 2003). 
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Tabulka 5. Porovnání hodnot tělesné výšky dívek s referenčními hodnotami 6. CAV 

2001  

věk 

6. CAV 2001 dívky 2012 

N x̅ [cm] sd [cm] N 
x̅ 

[cm] 
SD [cm] 

10,00 - 10,99 r 1469 144,6 7,1 18 145,8 3,5 

11,00 -11,99 r 1641 151 7,6 22 149,5 4,1 

12,00 - 12,99 r 1644 157,6 7,3 24 157,5 5,1 

13,00 - 13,99 r 1578 161,9 6,6 22 162,9 4,9 

14,00 - 14,99 r 1495 164,6 6,4 24 166,1 4,7 

 

Průměrná hmotnost jednotlivých skupin dívek se pohybovala v rozmezí od 35,2 

kg do 55,5 kg. Největší nárůst tělesné hmotnosti o 6,6 kg mezi dvěma věkovými 

skupinami byl změřen mezi jedenáctiletými (11,00-11,99 let) a dvanáctiletými (12,00-

12,99 let) dívkami stejně jako u tělesné výšky. Při srovnání našich probandů se stejnými 

věkovými skupinami dívek CAV 2001 se hodnoty tělesné hmotnosti odlišovaly 

v rozmezí od -2,1 kg do +0,9 kg. Výrazný rozdíl byl zjištěn u věkově nejmladší skupiny 

desetiletých dívek (10,00 – 10,99 let), které měly v porovnání se stejnou věkovou 

skupinou CAV 2001 hmotnost o 2,1 kg nižší. Pouze věková skupina čtrnáctiletých dívek 

(14,00-14,99 let) měla ve srovnání s CAV 2001 vyšší průměrnou hmotnost (viz tab. 6).  

S nárůstem tělesné výšky souvisí zvyšování hmotnosti, ovšem je nutné mít na 

paměti, že nástup puberty a jejího růstového spurtu je mezi jednotlivci velmi variabilní a 

samotný růst nerovnoměrný (Archibald et al., 2003). 

  

Tabulka 6. Porovnání hodnot tělesné hmotnosti dívek s referenčními hodnotami 6. 

CAV 2001  

věk 
6. CAV 2001 dívky 2012 

N x̅ [kg] sd [kg] N x̅ [kg] SD [kg] 

10,00 - 10,99 r 1469 37,3 7,9 18 35,2 5,4 

11,00 -11,99 r 1640 41,8 9,1 22 40 4,8 

12,00 - 12,99 r 1644 47,1 9,2 24 46,6 6 

13,00 - 13,99 r 1578 51,3 8,9 22 51,2 6,5 

14,00 - 14,99 r 1495 54,6 8,6 24 55,5 5,6 
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5. 1. 2. Proporcionalita testovaných jedinců vzhledem k referenčnímu souboru  

Vzhledem k hodnotám normalizačních indexů při srovnání našich průměrných 

hodnot skupin s hodnotami 6. Celostátního antropologického výzkumu 2001, které se 

pohybují v rozmezí od -0,56 do +0,66 SD, můžeme označit zjištěné hodnoty za průměrné 

a odpovídající vývoji populace (viz tab. 7). Normalizační indexy jednotlivců se ve většině 

případů pohybují v rozmezí ± 0,75 směrodatné odchylky od průměru a jsou považovány 

za průměrné. Několik jedinců se pohybuje v rozmezí ± 1,5 SD a pouze jeden chlapec a tři 

dívky se pohybují nad 2 SD od referenčních hodnot a liší se významně od průměru 

populace. Tělesná výška našich chlapců a dívek se od CAV 2001 výrazně neliší, což 

dokazují hodnoty Ni. Pozoruhodná je hodnota Ni výšky (+0,66 SD) čtrnáctiletých dívek 

(14,00-14,99 let), které celkově téměř dosahují nadprůměrných hodnot. Tělesná hmotnost 

našich chlapců a dívek je rovněž podobná hodnotám CAV 2001. 

 

Tab. 7. Hodnoty normalizačních indexů chlapců a dívek při srovnání našich 

průměrných hodnot s hodnotami 6. Celostátního antropologického výzkumu 2001 

 

 

 

 

 

Zjištěné rozdíly u chlapců ani dívek nepřekračují průměrný rozvoj sledovaných 

parametrů. Hodnoty normalizačních indexů sledovaných skupin ani v jednom případě 

nepřekročily úroveň ± 0,75 SD. Průběh vývoje tělesné výšky a hmotnosti chlapců i dívek 

je podobný studii Golaba et al. (2003). Na základě těchto výsledků předpokládáme, že se 

nebude biologický věk podstatně lišit od věku kalendářního. 

Tyto výsledky mohou být ovlivněny počtem diagnostikovaných osob. Zejména v nižším 

věku může mít význam ve vývoji jedince rozdíl jen několika měsíců. 

  

 

 

věk [roky] 

výška [cm] hmotnost [kg] 

Ni 

chlapci Ni dívky Ni chlapci 

Ni 

dívky 

10,0-10,99 +0,03 +0,16 -0,41 -0,52 

11,0-11,99 -0,02 -0,22 0 -0,26 

12,0-12,99 +0,06 +0,01 -0,01 -0,1 

13,0-13,99 +0,14 +0,15 +0,16 -0,03 

14,0-14,99 +0,2 +0,66 +0,53 +0,09 
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5. 2. Vyhodnocení ankety o pohybové aktivitě 

 
Výsledky ankety prokázaly, že z celkového počtu všech 214 probandů je dle 

našich kritérií pohybově aktivních 59, procentuálně vyjádřeno 27,5 %. Pokud budeme 

rozlišovat jedince dle pohlaví, tak z celkového počtu 104 chlapců je pohybově aktivních 

31 (29,8%) a z počtu 110 dívek je pohybově aktivních 28 (25,4%). Podrobné rozdělení 

počtů pohybově aktivních a jejich procentuální vyjádření dle věkových kategorií a 

pohlaví je znázorněno v tabulce 8. 

Největší procentuální zastoupení sportovně aktivních bylo ve věkové kategorii 

desetiletých chlapců (39,8%), nejnižší ve věkových kategoriích dvanáctiletých a 

čtrnáctiletých dívek (shodně 20,8%). V žádné skupině nebylo zastoupení sportovně 

aktivních jedinců pod hranicí 20%. Při srovnání věkových skupin dívek můžeme sledovat 

po dosažení 12. roku lehký pokles sportovně aktivních.  Podrobnější analýza zastoupení 

sportovců v jednotlivých věkových i sexuálně diferenciovaných skupinách a diskuse 

možných důvodů je vzhledem k poměrně malému výzkumnému vzorku nepodstatná. 

  

Tabulka 8. Procentuální vyjádření zastoupení pohybově aktivních pubescentů 

v jednotlivých věkových kategoriích 

  N N N sportovci N nesportovci 

věk [roky] celkem sportovci chlapci   dívky   chlapci dívky 

       N %  N  % N % N % 

10,0 - 10,99 36 13 7 38,8 6 33,3 11 61,2 12 66,7 

11,0 - 11,99 42 13 6 30 7 31,8 14 70 15 68,2 

12,0 - 12,99 47 10 5 21,7 5 20,8 18 78,3 19 79,2 

13,0 - 13,99 44 12 7 31,8 5 22,7 15 68,2 17 77,3 

14,0 - 14,99 45 11 6 28,5 5 20,8 15 71,5 19 79,2 

10,0 - 14,99 214 59 31 29,8 28 25,4 73 70,2 82 74,6 

 

Nejvýrazněji zastoupenými sporty se dle očekávání staly sportovní hry (39 

jedinců), zejména fotbal, florbal a lední hokej, následovaly bojové sporty (8) dále odvětví 

atletických disciplín (6). Ostatní jedinci (6) provozovali aerobic a sportovní tanec (viz. 

tab. 9).  Zajímavým trendem se v současnosti stává odvětví bojových sportů, včetně 
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sebeobrany. Z celkového počtu 214 probandů 32 uvedlo, že navštěvují tréninky či lekce 

tohoto odvětví, ovšem většina z nich pouze jednou týdně, což nesplňovalo naše kritérium 

pohybově aktivního jedince. Nutno poznamenat, že při vyhodnocování ankety v drtivé 

většině jedinci nesplňovali více než jedno stanovené kritérium (většinou se jednalo o 

délku tréninkové jednotky a jejich počet v průběhu týdne). Všechny ankety byly 

podepsány rodiči nebo vedoucími sportovních klubů. 

 

Tabulka 9. Rozdělení pohybově aktivních pubescentů dle sportů 

zastoupení jednotlivých sportů  

sport N  sport N  

aerobic 3 karate 2 

atletika  6 taekwondo 3 

basketbal 2 lední hokej 6 

box 1 pozemní hokej 1 

florbal 9 softbal 1 

fotbal 12 sportovní tanec 3 

futsal 1 stolní tenis 2 

judo 1 tenis 2 

juji-tsu 1 volejbal 3 

celkový počet 59 

 

 

Za sporty méně náročné na rychlost dolních končetin jsme dle logické analýzy 

považovali kanoistiku, jezdectví a sportovní lezení, kde není rychlost a hbitost dolních 

končetin nejpodstatnější složkou ovlivňující sportovní výkon. Celkem 8 jedinců uvedlo 

tyto sporty, ovšem pouze jeden kanoista splňoval všechna ostatní hodnotící kritéria 

ankety, aby mohl být brán jako sportovec. 
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5. 3. Jednoduchá reakční doba dolních končetin 

 

5. 3. 1. Vliv jednotlivých faktorů na jednoduchou reakční dobu 

Vliv věku na jednoduchou reakční rychlost dolních končetin 

Analýza rozptylu (ANOVA) jednoduché reakční doby dolních končetin zkoumala 

věkové skupiny v rozmezí 10-15 let a prokázala statisticky významnou změnu reakčního 

času mezi věkovou skupinou třináctiletých a čtrnáctiletých probandů. Mezi ostatními 

věkovými skupinami v meziročním intervalu nebyla statistická významnost shledána.  

 

Tabulka 10. Průměrné hodnoty jednoduché reakční doby jednotlivých věkových 

skupin 

věková skupina 

[věk] 

průměr 

[ms] 

SD  

[ms] 

počet 

probandů 

10,00 - 10,99 363 37 36 

11,00 - 11,99 364 28 42 

12,00 - 12,99 351 25 47 

13,00 - 13,99 346 28 44 

14,00 - 14,99 324 30 45 

celkově 349 33 214 

 

 

Tabulka 11. Výsledky testu statistické významnosti mezi věkovými skupinami a 

hodnoty intervalu spolehlivosti 

věkové skupiny 

 

rozdíl průměrů 

[ms] p 

95 % interval spolehlivosti  

dolní hodnota 

[ms] 

horní hodnota 

[ms] 

10 - 11 -1 1 -20 17 

11 - 12 14 0,182 -4 31 

12 - 13 4 0,965 -13 21 

13  - 14 22 0,004 5 40 

10 - 12 13 0,305 -5 31 

11 - 13 18 0,038 1 36 

12 - 14 27 0,000 10 44 

 

Pokud porovnáme hodnoty v dvouletém intervalu, zjistíme, že významnou změnu 

reakční doby neshledáme mezi skupinou desetiletých a dvanáctiletých. Mezi ostatními 

skupinami tj. jedenáctiletými a třináctiletými i dvanáctiletými a čtrnáctiletými byla 
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významná změna potvrzena. Pro srovnání odlišnosti jednotlivých dvojic věkových skupin 

byl použit Tukeyho post-hoc test. Výsledky post-hoc testu mezi věkovými skupinami 

jsou prezentovány (tab. 11). Naměřené průměrné hodnoty reakční doby zobrazuje tabulka 

10. 

 

 
 

 

Obrázek 9. Hodnoty jednoduché reakční doba jednotlivých věkových skupin  

Na obrázku 9 zobrazují žluté boxy pásmo dosažených hodnot reakčních časů v rozsahu ± 

1 SD od průměru příslušné věkové skupiny (černá vodorovná čára uvnitř žlutých boxů). 

Černé vodorovné čárky nad a pod žlutým boxem zobrazují rozsah, kde se nachází 95% 

dané populace. Kroužkem jsou označeni výjimeční jedinci vyskytující se mimo pásmo 

95% rozsahu od průměru. Na obrázku můžeme sledovat průběh vývoje jednoduché 

reakční doby probandů s přibývajícím věkem, který bude podrobně vysvětlen regresní 

analýzou.  
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Vliv pohlaví na jednoduchou reakční dobu dolních končetin 

Úvodem této problematiky je nutné položit si otázku, zda je statistická 

významnost i významnosti věcnou. Vzhledem k vysokému počtu probandů mají v 

celkovém souboru chlapci statisticky významně kratší jednoduchou reakční dobu dolních 

končetin než dívky (p = 0,001). Pokud budeme brát v úvahu za věcnou významnost 5% 

rozdíl mezi skupinami, tak se rozdíl mezi chlapci a dívkami v jednoduché reakční době 

dolních končetin (17 ms) nachází přesně na stanovené hranici věcné významnosti, tj 5%. 

 

 
 

Obrázek 10. Průměrná jednoduchá reakční doba chlapců a dívek ve věku 10 – 15 let 

Na obrázku 10. zobrazují žluté boxy pásmo dosažených hodnot reakčních časů chlapců a 

dívek v rozsahu ± 1 SD od průměru příslušné skupiny (černá vodorovná čára uvnitř 

žlutých boxů). Černé vodorovné čárky nad a pod žlutým boxem zobrazují rozsah, kde se 

nachází 95% dané populace. Kroužkem jsou označeni výjimeční jedinci vyskytující se 

mimo pásmo 95% rozsahu od průměru. V celkovém souboru mají chlapci nižší 

průměrnou jednoduchou reakční dobu o 17 ms než dívky. Chlapci dosáhli průměrné 

jednoduché reakce 340 ms a dívky 357 ms. 
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Tabulka 12. Průměrné hodnoty jednoduché reakční doby jednotlivých věkových 

skupin rozdělených dle pohlaví 

věková skupina 

[věk] 

průměr 

[ms] 

SD 

 [ms] 

počet  

probandů 

dívky 10.00 - 10.99 367 33 18 

chlapci 10.00 - 10.99 359 40 18 

dívky 11.00 - 11.99 370 26 22 

chlapci 11.00 - 11.99 357 28 20 

dívky 12.00 - 12.99 360 27 24 

chlapci 12.00 - 12.99 340 17 23 

dívky 13.00 -13.99 355 24 22 

chlapci 13.00 - 13.99 337 29 22 

dívky 14.00 - 14.99 336 28 24 

chlapci 14.00 - 14.99 310 24 21 

dívky celkově 357 30 110 

chlapci celkově 340 33 104 

 

Pokud porovnáme hodnoty jednoduché reakce v tabulce 12, zjistíme, že 

nejvýraznějšího rozdílu mezi chlapci a dívkami ve stejné věkové skupině bylo dosaženo u 

věkové skupiny čtrnáctiletých, kdy byl intersexuální rozdíl v hodnotě jednoduché reakce 

dolních končetin 26 ms. V každé věkové skupině dosáhli chlapci nižší hodnoty 

jednoduché reakční doby než dívky. Z tabulky je zřejmé, že se s přibývajícím věkem 

našich probandů se jednoduchá reakční doba mírně snižuje u obou pohlaví. Skupina 

desetiletých dívek dosáhla kratší reakční doby (o 3 ms) než skupina dívek 

jedenáctiletých. Nejmenší intersexuální rozdíly v reakční době byly shledány ve 

věkových skupinách desetiletých a jedenáctiletých probandů. 
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Vliv sportovní aktivity na jednoduchou reakční dobu 

V celkovém souboru byl shledán statisticky významný rozdíl (p = 0,014) mezi 

sportujícími a nesportujícími. Sportující dosáhli kratší hodnoty jednoduché reakční doby 

dolních končetin o 10 ms. Z pohledu věcné významnosti ovšem rozdíl nedosahuje 

stanovené hranice 5% rozdílu. Rozdíl mezi sportovci a nesportovci je 2,92% hodnoty 

reakční doby a na základě kritéria ho pokládáme za věcně nevýznamný. 

 

 
 

Obrázek 11. Průměrná jednoduchá reakční doba sportovců a nesportovců ve věku 

10 – 15 let 

Na obrázku 11 zobrazují žluté boxy pásmo dosažených hodnot reakčních časů sportovců 

a nesportovců v rozsahu ± 1 SD od průměru příslušné skupiny (černá vodorovná čára 

uvnitř žlutých boxů). Černé vodorovné čárky nad a pod žlutým boxem zobrazují rozsah, 

kde se nachází 95% dané populace. Kroužkem jsou označeni výjimeční jedinci 

vyskytující se mimo pásmo 95% rozsahu od průměru. Z obrázku vyplývá, že mezi jedinci 

provozujícími sportovní aktivitu a nesportujícími není výrazný rozdíl, i když sportující 

dosáhli kratší jednoduché reakční doby. 
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Tabulka 13. Průměrné hodnoty jednoduché reakční doby jednotlivých věkových 

skupin rozdělených dle sportovní aktivity 

věková skupina  

 

průměr 

 [ms] 

SD  

[ms] 

počet 

probandů 

nesportovci 10.00 - 10.99 367 40 23 

sportovci 10.00 - 10.99 356 30 13 

nesportovci 11.00 - 11.99 364 28 29 

sportovci 11.00 - 11.99 365 27 13 

nesportovci 12.00 - 12.99 352 27 37 

sportovci 12.00 - 12.99 345 15 10 

nesportovci 13.00 -13.99 352 27 32 

sportovci 13.00 - 13.99 331 26 12 

nesportovci 14.00 - 14.99 329 30 34 

sportovci 14.00 - 14.99 307 18 11 

nesportovci celkově 352 33 155 

sportovci celkově 342 32 59 

 

Bez ohledu na sportovní aktivitu či pasivitu v námi sledovaném období se 

jednoduchá reakční doba dolních končetin snižuje s přibývajícím věkem. Sportovci až na 

jednu výjimku (věková skupina jedenáctiletých) dosáhli vždy ve stejné věkové skupině 

nižší reakční doby. Podstatnější rozdíly byly ovšem shledány pouze ve věkových 

skupinách třináctiletých a čtrnáctiletých, kdy sportovně aktivní jednici dosáhli nižší 

hodnoty jednoduché reakční doby o 21 ms, resp. 22 ms (viz tab. 13). 

 

 

 

5. 3. 2. Třífaktorová analýza (Three-way ANOVA) jednoduché reakční doby 

Pro zjištění vzájemné interakce věku, pohlaví a sportovní aktivity, byla použita 

třícestná ANOVA, která neprokázala statisticky významnou souvislost (α = 0,05) mezi 

faktory: věková skupina - sportovní aktivita (p = 0,577); pohlaví - sportovní aktivita (p = 

0,93); věková skupina - pohlaví (p = 0,84); věková skupina - sportovní aktivita - pohlaví 

(p = 0,202).  

Na základě výsledků třícestné ANOVA můžeme konstatovat, že nebyla nalezena 

významná vzájemná souvislost mezi interakcemi faktorů věku, pohlaví a sportovní 

aktivity, která ovlivňuje jednoduchou reakční dobu (viz tabulka 14). 
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Tabulka 14. Test interakce faktorů  

faktor 

Type III Sum of 

Squares Df  F P 

věková skupina 46835,89 4 14,812 0 

sportovní aktivita 4902,26 1 6,201 0,014 

pohlaví 9832,69 1 12,439 0,001 

věková skupina * sportovní aktivita 2286,21 4 0,723 0,577 

věková skupina * pohlaví 1122,31 4 0,355 0,84 

sportovní aktivita * pohlaví 6,82 1 0,009 0,93 

věková skupina * sportovní aktivita * 

pohlaví 4756,85 4 1,504 0,202 

chyba 153356,3 194     

celkově 26277645 214     

a. R Squared = 0,332 (Adjusted R Squared = 0,267) 
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5. 3. 3. Regresní analýza jednoduché reakční doby 

Závislost jednoduché reakční doby na věku 

 Výsledky testu regresní analýzy prokázaly nízkou lineární závislost jednoduché 

reakční doby pubescentů na věku (obr. 12). Koeficient determinace lineární regresní 

křivky a naměřených hodnot (R² = 0,19) ukazuje na velmi nízkou souvislost mezi věkem 

a jednoduchou reakční dobou, která se snižuje s přibývajícím věkem pubescentů. 

Průměrné snížení jednoduché reakční doby dolních končetin v období od 10. do 15. roku 

je o 10 ms/rok. 95% interval spolehlivosti snížení jednoduché reakční doby se nachází v 

rozmezí od 7 do 13 ms. 

 

 

 

 

Obrázek 12. Lineární závislost jednoduché reakční doby na věku 

Jednotlivé body ukazují hodnoty průměrné jednoduché reakční doby jedince v závislosti 

na věku v den testování. Regresní přímka ukazuje trend chování reakční doby v závislosti 

na věku (R² = 0,19).  

 

Charakteristika regresního modelu 

Linear model: b f(x) = p1*x + p2   

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

p1 =  -10  (-12.82, -7.188)                        

p2 = 475.6  (439.7, 511.4) 

R-square: 0.1879                                                                                                                          



81 

 

 
 

 

 

Obrázek 13. Exponenciální závislost jednoduché reakční doby na věku 

Koeficient determinace exponenciální regresní křivky (R² = 0,19) dosáhl stejné hodnoty 

jako při lineární regresi. Koeficient b ukazuje, že v období od 10. do 15. roku je míra 

průměrného meziročního snížení doby jednoduché reakce o 2,8%. Přitom 95% interval 

spolehlivosti se nachází v rozmezí 2 % až 3,7% snížení doby jednoduché reakce.  

 

Charakteristika regresního modelu: 

General model Exp: f(x) = a*exp(b*x)                         

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

a = 500 (448.8, 551.1) 

b = -0.02847 (-0.03658, -0.02036)  

R-square: 0.1864                                                          
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Interakce mezi faktory věku a pohlaví ovlivňující jednoduchou reakční dobu 

 

 

 

Obrázek 14. Lineární regrese faktorů věku a pohlaví 

Na obrázku 14 můžeme pozorovat vliv faktorů věku a pohlaví na jednoduchou reakční 

dobu. Na obrázku 14 vidíme, že nedochází ke křížení regresních přímek znázorňující obě 

pohlaví a tedy interakce mezi věkem a pohlavím je nevýznamná. Dále na obrázku vidíme 

žluté boxy zobrazující pásmo dosažených hodnot reakčních časů v rozsahu ± 1 SD od 

průměru (černá vodorovná čára uvnitř žlutých boxů). Černé vodorovné čárky nad a pod 

žlutým boxem zobrazují rozsah, kde se nachází 95% dané populace.  

 

 Z obrázku můžeme vyčíst, že chlapci (M-modře) mají v průměru mírně nižší 

jednoduchou reakční dobu než dívky (Z-červeně) a rovněž, že intersexuální rozdíly 

v jednoduché reakční době se v pubescenci s přibývajícím věkem mírně prohlubují. 
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Interakce mezi faktory věku a sportovní aktivity ovlivňující jednoduchou reakční 

dobu 

 

 

 

Obrázek 15. Lineární regrese faktorů věku a sportovní aktivity  

Na obrázku 15 můžeme pozorovat interakci faktorů věku a sportovní aktivity na 

jednoduchou reakční dobu. Průběh lineárních čar znázorňujících průměrné reakční 

hodnoty jedinců sportujících (červeně) a nesportujících (modře) poukazuje na 

nevýznamnou interakci mezi sportovní aktivitou a věkem. Sportující dosahují v průměru 

nižších hodnot reakční doby.  
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Mnohonásobná regrese 

Lineární model mnohonásobné regrese určuje hodnotu jednoduché reakční doby 

v závislosti na třech faktorech dle následujícího vzorce: 

 

JR = b0 + b1*věk +b2*chlapec + b3*sportovec 

 

Výše uvedený základní vzorec jednoduché reakce je koncipován pro nesportující 

dívky (chlapec=0; sportovec=0). Vzorec má omezenou platnost vyhovující věkové 

skupině 10-15 let. Hodnoty jednotlivých koeficientů lineární regrese jsou uvedeny 

v tabulce 15. 

 

Tabulka 15. Jednoduchá reakce – koeficienty mnohonásobné lineární regrese 

faktor 

koeficienty lineární regrese 

bi střední chyba odhadu 

konstanta 489,24 17,49 

věk -10,21 1,36 

sportovec – ano -10,81 4,32 

chlapec – ano -16,55 3,85 

 

 

Hodnota 489 je předpokládaná reakční doba (ms) 0-letého jedince. Parametrem 

věk se rozumí okamžitý věk (desetinné číslo). Pokud se bude jednat o chlapce, tak se 

doba reakce sníží o 17 ms a pokud o sportovce tak se doba reakce sníží o 11 ms (viz tab. 

15). Koeficient determinace R
2
 dosahuje hodnoty 0,277, což ukazuje na nízkou úroveň 

vhodnosti daného regresního modelu. 
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5. 4. Výběrová reakční doba dolních končetin 

 

5. 4. 1. Vliv jednotlivých faktorů na výběrovou reakční dobu 

Vliv věku na výběrovou reakční rychlost dolních končetin 

Analýza rozptylu (ANOVA) výběrové reakční doby dolních končetin zkoumala 

věkové skupiny v rozmezí 10-15 let a prokázala statisticky významnou změnu reakčního 

času mezi věkovou skupinou jedenáctiletých a dvanáctiletých probandů. Mezi ostatními 

věkovými skupinami v meziročním intervalu nebyla statistická významnost shledána.  

 

Tabulka 16. Průměrné hodnoty výběrové reakční doby jednotlivých věkových 

skupin 

věková skupina 

[věk] 

průměr 

[ms] 

SD  

[ms] 

počet 

probandů 

10,0 - 10,99 458 50 36 

11,0 - 11,99 440 36 42 

12,0 - 12,99 409 35 47 

13,0 - 13,99 390 35 44 

14,0 - 14,99 379 31 45 

celkově 413 47 214 

    

 

Tabulka 17. Výsledky testu statistické významnosti mezi věkovými skupinami a 

hodnoty intervalu spolehlivosti 

věkové skupiny 

 

rozdíl průměrů 

[ms] p 

95 % interval spolehlivosti  

dolní hodnota 

[ms] 

horní hodnota 

[ms] 

10 - 11 18 0,231 -6 41 

11 - 12 31 0,001 9 53 

12 - 13 19 0,137 -3 40 

13  - 14 11 0,613 -11 33 

10 - 12 49 0,000 26 72 

11 - 13 49 0,000 27 72 

12 - 14 30 0,002 8 51 

 

Při porovnání hodnot v dvouletém intervalu se potvrdila významná změna reakční 

doby mezi všemi skupinami. Pro srovnání odlišnosti jednotlivých dvojic věkových 
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skupin byl použit Tukeyho post-hoc test. Výsledky post-hoc testu mezi věkovými 

skupinami jsou názorně prezentovány v tabulce 17. Naměřené průměrné hodnoty reakční 

doby zobrazuje tabulka 16.  

 

 
 

Obrázek 16. Hodnoty výběrové reakční doby jednotlivých věkových skupin  

 

Na obrázku 16 zobrazují žluté boxy pásmo dosažených hodnot reakčních časů v rozsahu 

± 1 SD od průměru příslušné věkové skupiny (černá vodorovná čára uvnitř žlutých boxů). 

Černé vodorovné čárky nad a pod žlutým boxem zobrazují rozsah, kde se nachází 95% 

dané populace. Kroužkem jsou označeni výjimeční jedinci vyskytující se mimo pásmo 

95% rozsahu od průměru. Na obrázku můžeme sledovat průběh vývoje výběrové reakční 

doby probandů s přibývajícím věkem, který bude podrobně vysvětlen regresní analýzou. 

Je zřejmé, že s přibývajícím věkem v období 10. - 15. roku se výběrová reakční doba 

dolních končetin snižuje. 
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Vliv pohlaví na výběrovou reakční dobu dolních končetin 

V celkovém souboru mají chlapci statisticky významně kratší výběrovou reakční dobu 

dolních končetin než dívky (p = 0,001). Z pohledu věcné významnosti je rozdíl průměrů 

4,45% (18 ms) a nedosahuje stanovené hranice 5%. Z pohledu věcné významnosti 

nepovažujeme rozíl průměrů výběrové reakční doby dolních končetin za významný.  

 

 
 

Obrázek 17. Průměrná výběrová reakční doba chlapců a dívek ve věku 10 – 15 let 

Na obrázku 17 zobrazují žluté boxy pásmo dosažených hodnot reakčních časů chlapců a 

dívek v rozsahu ± 1 SD od průměru příslušné skupiny (černá vodorovná čára uvnitř 

žlutých boxů). Černé vodorovné čárky nad a pod žlutým boxem zobrazují rozsah, kde se 

nachází 95% dané populace. Kroužkem jsou označeni výjimeční jedinci vyskytující se 

mimo pásmo 95% rozsahu od průměru. V celkovém souboru mají chlapci kratší 

výběrovou reakční dobu o 18 ms než dívky. Chlapci dosáhli průměrné výběrové reakce 

404 ms a dívky 422 ms (viz tabulka 16). 
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Tabulka 18. Průměrné hodnoty výběrové reakční doby jednotlivých věkových 

skupin rozdělených dle pohlaví 

věková skupina 

[věk] 

průměr 

[ms] 

SD 

 [ms] 

počet  

probandů 

dívky 10.00 - 10.99 463 45 18 

chlapci 10.00 - 10.99 452 53 18 

dívky 11.00 - 11.99 446 31 22 

chlapci 11.00 - 11.99 432 39 20 

dívky 12.00 - 12.99 421 31 24 

chlapci 12.00 - 12.99 395 35 23 

dívky 13.00 -13.99 399 29 22 

chlapci 13.00 - 13.99 381 37 22 

dívky 14.00 - 14.99 391 30 24 

chlapci 14.00 - 14.99 365 27 21 

dívky celkově 422 42 110 

chlapci celkově 404 49 104 

 

Pokud porovnáme hodnoty výběrové reakce v tabulce 18, zjistíme, že 

nejvýraznějšího rozdílu mezi chlapci a dívkami ve stejné věkové skupině bylo dosaženo 

ve věkových skupinách dvanáctiletých a čtrnáctiletých, kdy byl intersexuální rozdíl 

v hodnotě výběrové reakce dolních končetin v obou skupinách shodně 26 ms. V každé 

věkové skupině dosáhli chlapci nižší hodnoty výběrové reakční doby než dívky. 

Z tabulky je zřejmé, že se s přibývajícím věkem našich probandů se výběrová reakční 

doba snižuje u obou pohlaví. Malé intersexuální rozdíly byly zjištěny u věkových skupin 

desetiletých a jedenáctiletých. Větší intersexuální rozdíly ve výběrové reakční době 

dolních končetin se projevují u věkových skupin dvanáctiletých, třináctiletých a 

čtrnáctiletých probandů. Vývoj výběrové reakční doby našich probandů je velmi podobný 

vývojovému trendu jednoduché doby reakce.  
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Vliv sportovní aktivity na výběrovou reakční dobu 

V celkovém souboru byl shledán statisticky významný rozdíl (p = 0,002) mezi 

sportujícími a nesportujícími. Sportující dosáhli průměrně nižší hodnoty výběrové 

reakční doby dolních končetin o 13 ms než nesportující, což je vyšší rozdíl než při testu 

jednoduché doby reakce (rozdíl 10 ms). Z pohledu věcné významnosti je rozdíl průměrů 

reakční doby skupin sportovců a nesportovců nevýznamný 3,21% (13 ms), jelikož 

nedosahuje stanovené hranice 5%.  

 

 

Obrázek 18. Průměrná výběrová reakční doba sportovců a nesportovců ve věku 10 - 

15 let. 

Z obrázku 18 vyplývá, že mezi jedinci provozujícími sportovní aktivitu a 

nesportujícími je určitý rozdíl, kdy sportující dosáhli kratší výběrové reakční doby. Žluté 

boxy zobrazují pásmo dosažených hodnot reakčních časů sportovců a nesportovců v 

rozsahu ± 1 SD od průměru příslušné skupiny (černá vodorovná čára uvnitř žlutých 

boxů). Černé vodorovné čárky nad a pod žlutým boxem zobrazují rozsah, kde se nachází 

95% dané populace. Kroužkem jsou označeni výjimeční jedinci vyskytující se mimo 

pásmo 95% rozsahu od průměru.  
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Tabulka 19. Průměrné hodnoty výběrové reakční doby jednotlivých věkových 

skupin rozdělených dle sportovní aktivity 

věková skupina  

průměr 

 [ms] 

SD  

[ms] 

počet 

probandů 

nesportovci 10.00 - 10.99 468 49 23 

sportovci 10.00 - 10.99 439 43 13 

nesportovci 11.00 - 11.99 445 30 29 

sportovci 11.00 - 11.99 428 42 13 

nesportovci 12.00 - 12.99 410 37 37 

sportovci 12.00 - 12.99 403 28 10 

nesportovci 13.00 -13.99 395 33 32 

sportovci 13.00 - 13.99 379 35 12 

nesportovci 14.00 - 14.99 385 32 34 

sportovci 14.00 - 14.99 360 19 11 

nesportovci celkově 417 47 155 

sportovci celkově 404 46 59 

 

Výběrová reakční doba dolních končetin se v období 10 - 15 let snižuje 

s přibývajícím věkem bez ohledu na sportovní aktivitu či pasivitu. Sportovci vždy dosáhli 

nižší hodnoty výběrové reakce ve stejné věkové skupině. Podstatnější rozdíly byly 

shledány ve věkových skupinách desetiletých a čtrnáctiletých, kdy sportovně aktivní 

jednici dosáhli nižší hodnoty výběrové reakční doby o 29 ms, resp. 25 ms. Na základě 

výsledků můžeme konstatovat pozitivní vliv pohybové aktivity na výběrovou reakční 

rychlost dolních končetin. 
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5. 4. 2. Třífaktorová analýza (Three-way ANOVA) výběrové reakční doby 

Pro zjištění vzájemné interakce věku, pohlaví a sportovní aktivity byla použita 

třícestná ANOVA, která neprokázala statisticky významnou souvislost (α = 0,05) mezi 

faktory: věková skupina - sportovní aktivita (p = 0,781); pohlaví - sportovní aktivita (p = 

0,666); věková skupina - pohlaví (p = 0,929); věková skupina - sportovní aktivita - 

pohlaví (p = 0,620).  

Na základě výsledků třícestné ANOVA můžeme konstatovat, že nebyla nalezena 

významná vzájemná souvislost mezi faktory věku, pohlaví a sportovní aktivity, která 

ovlivňuje výběrovou reakční dobu (viz tabulka 20).  

 

Tabulka 20. Test interakce faktorů  

faktor 

Type III Sum of 

Squares Df  F P 

věková skupina 149774,060 4 28,747 0 

sportovní aktivita 13214,665 1 10,145 0,002 

pohlaví 14166,088 1 10,876 0,001 

věková skupina * sportovní aktivita 2285,614 4 0,439 0,781 

věková skupina * pohlaví 1127,577 4 0,216 0,929 

sportovní aktivita * pohlaví 242,917 1 0,186 0,666 

věková skupina * sportovní aktivita * 

pohlaví 3438,869 4 0,660 0,620 

chyba 252688,989 194   

celkově 36990683,000 214   

a. R Squared = 0,462 (Adjusted R Squared = 0,410) 
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5. 4. 3. Regresní analýza výběrové reakční doby 

Závislost výběrové reakční doby na věku 

Výsledky testu regresní analýzy prokázaly nízkou lineární závislost výběrové 

reakční doby pubescentů na věku (obr. 19). Koeficient determinace lineární regresní 

křivky a naměřených hodnot (R² = 0,36) ukazuje na nízkou závislost mezi věkem a 

výběrovou reakční dobou. Výběrová reakční doba se mírně snižuje s přibývajícím věkem 

pubescentů. Průměrné snížení výběrové reakční doby dolních končetin v období od 10. 

do 15. roku je o 20 ms/rok. 95% interval spolehlivosti se nachází v rozmezí od 16 ms do 

23 ms. 

 
 

 

Obrázek 19. Lineární závislost výběrové reakční doby na věku 

Jednotlivé body ukazují hodnoty průměrné výběrové reakční doby jedince v závislosti na 

věku v den testování. Regresní přímka ukazuje trend chování reakční doby v závislosti na 

věku (R² = 0,36).  

 

Charakteristika regresního modelu 

Linear model: b f(x) = p1*x + p2   

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

p1 =  -19.87  (-23.44, -16.3)                        

p2 = 664.8  (619.3, 710.2) 

R-square: 0.3624           
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Obrázek 20. Exponenciální závislost výběrové reakční doby na věku 

Koeficient determinace exponenciální regresní křivky (R² = 0,36) dosáhl stejné hodnoty 

jako při lineární regresi. Koeficient b ukazuje, že v období od 10. do 15. roku je míra 

průměrného meziročního snížení doby výběrové reakce o 4,8%. Přitom 95% interval 

spolehlivosti se nachází v rozmezí 3,9 % až 5,7% snížení doby výběrové reakce.  

 

Charakteristika regresního modelu: 

General model Exp: f(x) = a*exp(b*x)                         

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

a =  762  (678.9, 845.1) 

b = -0.04853  (-0.05721, -0.03984) 

R-square: 0.3649                                                 
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Interakce mezi faktory věku a pohlaví ovlivňující výběrovou reakční dobu 

 

 

 

Obrázek 21. Lineární regrese faktorů věku a pohlaví 

Na obrázku 21 vidíme vliv faktorů věku a pohlaví na výběrovou reakční dobu. Pokud 

srovnáme obrázek 21 s lineární regresi komplexní reakce (obrázek 29) zjistíme, že 

nedochází ke křížení regresních přímek znázorňujících obě pohlaví, a tedy vliv interakce 

mezi věkem a pohlavím na výběrovou reakční dobu je nepodstatný. Z obrázku můžeme 

vyčíst, že chlapci (značeni M) mají v průměru nižší výběrovou reakční dobu než dívky 

(značeny Z) a rovněž, že intersexuální rozdíly ve výběrové reakční době se v pubescenci 

s přibývajícím věkem mírně prohlubují. 
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Interakce mezi faktory věku a sportovní aktivity ovlivňující výběrovou reakční 

dobu 

 

 

 

Obrázek 22. Lineární regrese faktorů věku a sportovní aktivity  

 

Na obrázku 22 sledujeme vliv faktorů věku a sportovní aktivity na výběrovou reakční 

dobu. Téměř rovnoběžný průběh lineárních čar znázorňujících průměrné reakční hodnoty 

jedinců sportujících (značeni červeně) a nesportujících (značeni modře) dokazuje nulový 

vliv interakce mezi sportovní aktivitou a věkem na výběrovou reakční dobu. Sportující 

dosahují nižších hodnot reakční doby.  
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Mnohonásobná regrese 

Lineární model mnohonásobné regrese určuje hodnotu výběrové reakční doby 

v závislosti na třech faktorech dle následujícího vzorce: 

 

 VR = b0 + b1*věk +b2*chlapec + b3*sportovec 

 

Výše uvedený základní vzorec výběrové reakce je koncipován pro nesportující 

dívky (chlapec=0; sportovec=0). Vzorec má omezenou platnost vyhovující věkové 

skupině 10-15 let. Hodnoty jednotlivých koeficientů lineární regrese jsou uvedeny v tab. 

21. 

 

Tabulka 21. Výběrová reakce – koeficienty mnohonásobné lineární regrese 

faktor 

koeficienty lineární regrese 

bi střední chyba odhadu 

konstanta 681,72 22,32 

věk -20,18 1,73 

sportovec – ano -16,07 5,51 

chlapec – ano -17,64 4,91 

 

 

Hodnota 682 je předpokládaná reakční doba (ms) 0-letého jedince. Parametrem 

věk se rozumí okamžitý věk (desetinné číslo). Pokud se bude jednat o chlapce, tak se 

doba reakce sníží o 18 ms a pokud o sportovce, tak se doba reakce sníží o 16 ms (viz 

tabulka 21). Koeficient determinace R
2
 dosahuje hodnoty 0,424, což ukazuje na střední 

úroveň souvislosti výběrové reakce s danými parametry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

5. 5. Disjunktivní reakčně-pohybová doba dolních končetin 

 

5. 5. 1. Vliv jednotlivých faktorů na disjunktivní reakčně-pohybovou rychlost 

Vliv věku na disjunktivní reakčně-pohybovou rychlost dolních končetin 

Analýza rozptylu (ANOVA) disjunktivní reakčně-pohybové doby dolních 

končetin zkoumala věkové skupiny v rozmezí 10-15 let a prokázala statisticky 

významnou změnu reakčního času mezi jednotlivými věkovými skupinami. Pro srovnání 

odlišnosti jednotlivých dvojic věkových skupin byl použit Tukeyho post-hoc test. 

Naměřené průměrné hodnoty reakční doby zobrazuje tabulka 22. Výsledky post-hoc testu 

mezi věkovými skupinami jsou názorně prezentovány v tabulce 23. 

 

Tabulka 22. Průměrné hodnoty disjunktivní reakčně-pohybové doby jednotlivých 

věkových skupin 

věková skupina 

[věk] 

průměr 

[ms] 

SD  

[ms] 

počet 

probandů 

10,0 - 10,99 793 44 36 

11,0 - 11,99 744 39 42 

12,0 - 12,99 686 44 47 

13,0 - 13,99 644 45 44 

14,0 - 14,99 614 44 45 

celkově 691 76 214 

 

Tabulka 23. Výsledky testu statistické významnosti mezi věkovými skupinami a 

hodnoty intervalu spolehlivosti 

věkové skupiny 

 

rozdíl průměrů 

[ms] p 

95 % interval spolehlivosti  

dolní hodnota 

[ms] 

horní hodnota 

[ms] 

10 - 11 49 0,000 22 76 

11 - 12 57 0,000 32 83 

12 - 13 42 0,000 17 67 

13  - 14 29 0,013 4 55 
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Obrázek 23. Hodnoty disjunktivní reakčně - pohybové doby jednotlivých věkových 

skupin  

Na obrázku 23 zobrazují žluté boxy pásmo dosažených hodnot reakčních časů v rozsahu 

± 1 SD od průměru příslušné věkové skupiny (černá vodorovná čára uvnitř žlutých boxů). 

Černé vodorovné čárky nad a pod žlutým boxem zobrazují rozsah, kde se nachází 95% 

dané populace. Kroužkem jsou označeni výjimeční jedinci vyskytující se mimo pásmo 

95% rozsahu od průměru. Z obrázku můžeme vyčíst pokles disjunktivní reakčně-

pohybové doby s přibývajícím věkem, který bude podrobně vysvětlen regresní analýzou.  
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Vliv pohlaví na disjunktivní rekčně-pohybovou rychlost dolních končetin 

V celkovém souboru mají chlapci statisticky významně kratší disjunktivní reakčně-

pohybovou dobu dolních končetin než dívky (p = 0,038). Chlapci mají kratší reakční 

dobu než dívky o 21 ms, kdy dosáhli průměrné reakce 681 ms a dívky 702 ms - viz 

tabulka 24. Z pohledu věcné významnosti je v celkovém souboru rozdíl průměrů reakční 

doby 3,08% (21 ms) a nedosahuje stanovené hranice 5%. Z tohoto hlediska 

nepovažujeme rozdíl průměrů disjunktivní reakčně-pohybové doby dolních končetin za 

významný.  

 

Obrázek 24. Průměrná disjunktivní reakčně - pohybová doba chlapců a dívek ve 

věku 10 – 15 let 

 

Na obrázku 24 zobrazují žluté boxy pásmo dosažených hodnot reakčních časů chlapců a 

dívek v rozsahu ± 1 SD od průměru příslušné skupiny (černá vodorovná čára uvnitř 

žlutých boxů). Černé vodorovné čárky nad a pod žlutým boxem zobrazují rozsah, kde se 

nachází 95% dané populace.  

 

Interakce věku a pohlaví byla řešena i samostatně pomocí ANOVA a Tukeyho 

post-hoc testu, kdy byli probandi rozděleni do 10 skupin (5 věkových * 2 podle pohlaví). 
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Tabulka 24. Průměrné hodnoty disjunktivní reakčně-pohybové doby jednotlivých 

věkových skupin rozdělených dle pohlaví 

věková skupina 

[věk] 

průměr 

[ms] 

SD 

 [ms] 

počet  

probandů 

dívky 10.00 - 10.99 787 39 18 

chlapci 10.00 - 10.99 799 49 18 

dívky 11.00 - 11.99 744 38 22 

chlapci 11.00 - 11.99 744 42 20 

dívky 12.00 - 12.99 706 43 24 

chlapci 12.00 - 12.99 665 34 23 

dívky 13.00 -13.99 661 36 22 

chlapci 13.00 - 13.99 626 46 22 

dívky 14.00 - 14.99 634 50 24 

chlapci 14.00 - 14.99 592 21 21 

dívky celkově 702 68 110 

chlapci celkově 681 84 104 

 

Vzájemné intersexuální rozdíly v disjunktivní reakčně-pohybové době dolních 

končetin mezi desetiletými i jedenáctiletými probandy jsou minimální a statistický 

nevýznamné. Zjištěné hodnoty obou pohlaví u výše uvedených skupin jsou téměř 

identické a skupina desetiletých dívek dokonce dosáhla kratší průměrné reakční doby (o 

12 ms) než stejně staří chlapci. Pozoruhodná je také naprosto identická hodnota průměrné 

reakční doby u obou pohlaví ve věkové kategorii jedenáctiletých. Statisticky významný 

intersexuální rozdíl nebyl překvapivě shledán u probandů třináctiletých (p = 0,211), i 

když chlapci měli v průměru kratší reakční dobu o 35 ms. Statisticky významné 

intersexuální rozdíly v reakční době byly naopak nalezeny u skupin dvanáctiletých (41 

ms) a čtrnáctiletých probandů (42 ms), což naznačuje prohlubující se rozdíly v reakční 

době mezi chlapci a dívkami s přibývajícím věkem - viz tabulka 25. 
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Tabulka 25. Výsledky testu statistické významnosti mezi věkovými skupinami 

rozdělenými dle pohlaví 

porovnání skupin 

 

rozdíl průměrů 

[ms]  

p 

 

dívky (10,00 - 10,99) - chlapci (10,00 - 10,99) 12 1 

dívky (10,00 - 10,99) - dívky (11,00-11,99) -43 0,046 

chlapci (10,00 - 10,99) - chlapci (11,00-11,99) -55 0,002 

dívky (11,00 - 11,99) - chlapci (11,00 - 11,99) 0 1 

dívky (12,00 - 12,99) - dívky (11,00 - 11,99) -38 0,075 

chlapci (12,00 - 12,99) - chlapci (11,00 - 11,99) -79 0 

dívky (12,00 - 12,99) - chlapci (12,00 - 12,99) 41 0,035 

dívky (13,00 - 13,99) - dívky (12,00 - 12,99) -45 0,012 

chlapci (13,00 - 13,99) - chlapci (12,00 - 12,99) -39 0,066 

dívky (13,00 - 13,99) - chlapci (13,00 - 13,99) -35 0,211 

dívky (14,00 - 14,99) - dívky (13,00 - 13,99) -27 1 

chlapci (14,00 - 14,99) - chlapci (13,00 - 13,99) -34 0,308 

dívky (14,00 - 14,99) - chlapci (14,00 - 14,99) -42 0,036 

dívky (celkově) - chlapci (celkově) -21 0,038 

 

Tabulka 25 ukazuje, že statisticky významný rozdíl nebyl prokázán mezi 

jedenáctiletými - dvanáctiletými dívkami. Ostatní skupiny dívek se již významně lišily (α 

= 0,05). U chlapců nebyla prokázána statistická významnost mezi skupinami 

dvanáctiletých - třináctiletých a třináctiletých - čtrnáctiletých, což dokazuje, že se 

komplexní reakce dolních končetin u chlapců mezi 13. - 15. rokem nezkracuje tak 

výrazně jako mezi rokem 10. - 13. (viz výše uvedené tabulky 24 a 25). 

Výsledky analýzy odhalily, že se disjunktivní reakčně-pohybová doba zkracuje 

s přibývajícím věkem u obou pohlaví.  
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Obrázek 25. Srovnání disjunktivní reakčně-pohybové doby skupin rozdělených dle 

věku a pohlaví 

Obrázek 25 zobrazuje porovnání věkových skupin rozdělených dle pohlaví. Žluté boxy 

zobrazují pásmo dosažených hodnot reakčních časů v rozsahu ± 1 SD od průměru 

příslušné věkové skupiny (černá vodorovná čára uvnitř žlutých boxů). Černé vodorovné 

čárky nad a pod žlutým boxem zobrazují rozsah, kde se nachází 95% dané populace. 

Kroužkem jsou označeni výjimeční jedinci vyskytující se mimo pásmo 95% rozsahu od 

průměru. Pozoruhodná je skupina čtrnáctiletých chlapců, která má výrazně nižší rozptyl 

hodnot než stejná věková skupina dívek. 

 

 

Vliv sportovní aktivity na disjunktivní reakčně-pohybovou rychlost 

V celkovém souboru nebyl prokázán statisticky významný rozdíl (p = 0,115) mezi 

sportujícími a nesportujícími. Sportující dosáhli kratší hodnoty disjunktivní reakčně-

pohybové doby dolních končetin.  Z pohledu věcné významnosti byl rozdíl průměrů 2,8% 

(19 ms) a nedosáhl stanovené hranici 5%. V celkovém souboru nebyl shledán statistický 

ani věcně významný rozíl mezi sportujícími a nesportujícími probandy.   
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Obrázek 26. Průměrná disjunktivní reakčně-pohybová doba sportovců a 

nesportovců ve věku 10 – 15 let 

Na obrázku 26 zobrazují žluté boxy pásmo dosažených hodnot reakčních časů sportovců 

a nesportovců v rozsahu ± 1 SD od průměru příslušné skupiny (černá vodorovná čára 

uvnitř žlutých boxů). Černé vodorovné čárky nad a pod žlutým boxem zobrazují rozsah, 

kde se nachází 95% dané populace. Z obrázku vyplývá, že mezi jedinci provozujícími 

sportovní aktivitu a nesportujícími není výrazný rozdíl, i když sportující jedinci dosáhli 

kratší komplexní reakční doby. 

 

Interakce věku a sportovní aktivity byla řešena i samostatně pomocí ANOVA a 

Tukeyho post-hoc testu, kdy byli probandi rozděleni do 10 skupin (5 věkových * 2 podle 

sportovní aktivity). 

Ve věkové skupině dvanáctiletých dosáhli sportující a nesportující identické 

hodnoty komplexní reakce (686 ms). Porovnáme-li sportující a nesportující v ostatních 

věkových skupinách, zjistíme, že sportující dosáhli kratší disjunktivní reakčně-pohybové 

doby než nesportující ve skupinách desetiletých, jedenáctiletých a třináctiletých 

probandů. Naopak ve skupině čtrnáctiletých probandů dosáhli překvapivě kratší 

disjunktivní reakčně-pohybové doby nesportující. (tabulka 26). Tukeyho post-hoc test 

(tabulka 27) však neprokázal ani v jednom případě statisticky významný rozdíl (α = 0,05) 

mezi sportujícími a nesportujícími ve stejné věkové skupině.  
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Tabulka 26. Průměrné hodnoty disjunktivní reakčně-pohybové doby jednotlivých 

věkových skupin rozdělených dle sportovní aktivity 

věková skupina  

 

průměr 

 [ms] 

SD  

[ms] 

počet 

probandů 

nesportovci 10.00 - 10.99 795 38 23 

sportovci 10.00 - 10.99 790 53 13 

nesportovci 11.00 - 11.99 749 50 29 

sportovci 11.00 - 11.99 733 34 13 

nesportovci 12.00 - 12.99 686 46 37 

sportovci 12.00 - 12.99 686 37 10 

nesportovci 13.00 -13.99 650 47 32 

sportovci 13.00 - 13.99 626 35 12 

nesportovci 14.00 - 14.99 607 36 34 

sportovci 14.00 - 14.99 638 60 11 

nesportovci celkově 697 75 155 

sportovci celkově 678 80 59 

 

Tabulka 27. Výsledky testu statistické významnosti mezi věkovými skupinami 

rozdělenými dle sportovní aktivity 

porovnání skupin 

 

rozdíl průměrů 

[ms] 

p 

 

sportovci (10,00 - 10,99) - nesportovci (10,00 - 10,99) -5 1 

sportovci (11,00 - 11,99) - sportovci (10,00-10,99) -57 0,026 

nesportovci (11,00 - 11,99) - nesportovci (10,00-10,99) -46 0,007 

nesportovci (11,00 - 11,99) - sportovci (11,00 - 11,99) 16 0,986 

nesportovci (12,00 - 12,99) - nesportovci (11,00 - 11,99) -63 0 

sportovci (12,00 - 12,99) - sportovci (11,00 - 11,99) -47 0,214 

sportovci (12,00 - 12,99) - nesportovci (12,00 - 12,99) 0 1 

nesportovci (13,00 - 13,99) - nesportovci (12,00 - 12,99) -36 0,024 

sportovci (13,00 - 13,99) - sportovci (12,00 - 12,99) -60 0,042 

sportovci (13,00 - 13,99) - nesportovci (13,00 - 13,99) -24 0,812 

sportovci (14,00 - 14,99) - sportovci (13,00 - 13,99) 12 0,999 

nesportovci (14,00 - 14,99) - nesportovci (13,00 - 13,99) -43 0,002 

nesportovci (14,00 - 14,99) - sportovci (14,00 - 14,99) -32 0,501 

sportovci (celkově) - nesportovci  (celkově) -19 0,115 
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Mezi všemi věkovými skupinami nesportujících byly prokázány statisticky 

významné rozdíly v disjunktivní reakčně-pohybové době, což potvrzuje hypotézu o 

zkracování reakční doby v pubescenci s přibývajícím věkem. Při srovnání mezi všemi 

věkovými skupinami sportujících statisticky významné rozdíly prokázány nebyly (viz 

tabulka 27). Přesto však dle zpracovaných výsledků můžeme konstatovat, že pohybová 

aktivita a sport má pozitivní vliv na komplexní reakčně-pohybovou rychlost dolních 

končetin. K překvapivému zjištění došlo ve skupině čtrnáctiletých probandů, kdy 

nesportovci dosáhli v průměru o 31 ms kratší reakční doby. Je ovšem nutné vzít v úvahu 

velikost vzorku sportovců a nesportovců v celkovém souboru.  
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5. 5. 2. Třífaktorová analýza (Three-way ANOVA) disjunktivní reakčně-pohybové 

doby 

Pro zjištění vzájemné interakce věku, pohlaví a sportovní aktivity (v období 10-15 

let) byla použita třícestná ANOVA, která neprokázala statisticky významnou souvislost 

(α = 0,05) mezi faktory: věková skupina - sportovní aktivita (p = 0,738); pohlaví - 

sportovní aktivita (p = 0,97); věková skupina - sportovní aktivita - pohlaví (p = 0,737). 

Pouze interakce mezi faktory věková skupina - pohlaví se prokázala jako statisticky 

významná (p = 0,007). Na základě výsledků třícestné ANOVA můžeme konstatovat, že 

existuje vzájemná souvislost mezi věkem a pohlavím, která významně ovlivňuje 

disjunktivní reakčně-pohybovou dobu. Interakce mezi dvěma faktory: věková skupina - 

sportovní aktivita; pohlaví - sportovní aktivita a třemi faktory: věková skupina - sportovní 

aktivita - pohlaví je malá a statisticky nevýznamná - viz tabulka 28. Ačkoliv třícestná 

ANOVA uvádí statisticky významný vliv sportovní aktivity na reakční dobu (p = 0,002), 

při jednofaktorovém porovnání sportovců a nesportovců se statisticky významný vliv 

faktoru pohybové aktivity neprokazuje (p = 0,115).  

Cohenovo číslo (Cohen’s d) nám vysvětluje, proč relativně podobné hodnoty 

vykazují statisticky významné rozdíly. Pokud pracjeme s pravděpodobností 0,95 při 

počtu 105 testovaných, tak se průměry skupin musí lišit o 0,5*SD, aby byl rozdíl na této 

hladině významný. Pokud máme více vzorků, tak se násobek SD snižuje 

(http://trendingsideways.com/index.php/cohens-d-formula/). 

 

Tabulka 28. Test interakce faktorů  

faktor 

 

Type III Sum of 

Squares 

Df 

 

 F 

 

P 

 

věková skupina 746611,83 4 125,684 0 

sportovní aktivita 42213,83 1 28,425 0 

pohlaví 16194,54 1 10,905 0,001 

věková skupina * sportovní aktivita 2956,02 4 0,498 0,738 

věková skupina * pohlaví 21484,81 4 3,617 0,007 

sportovní aktivita * pohlaví 2,16 1 0,001 0,97 

věková skupina * sportovní aktivita * 

pohlaví 2959,95 4 0,498 0,737 

chyba 288108,31 194     

celkově 103634440,4 214     

a. R Squared = 0,769 (Adjusted R Squared = 0,747) 
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5. 5. 3. Regresní analýza disjunktivní reakčně-pohybové doby 

Závislost disjunktivní reakčně-pohybové doby na věku 

Výsledky testu regresní analýzy prokázaly klesající lineární závislost disjunktivní 

reakčně-pohybové doby pubescentů na věku (obr. 27). Koeficient determinace lineární 

regresní křivky a naměřených hodnot (R² = 0,65) ukazuje významnou závislost mezi 

věkem a disjunktivní reakčně-pohybovou dobou (komplexní reakční rychlostí). Reakční 

doba se s přibývajícím věkem pubescentů zkracuje. Průměrné snížení disjunktivní 

reakčně-pohybové doby v období od 10. do 15. roku je o 43,5 ms/rok a 95% interval 

spolehlivosti se nachází rozmezí od 39 ms do 48 ms. 

 

Obrázek 27. Lineární závislost disjunktivní reakčně-pohybové doby na věku 

Jednotlivé body ukazují hodnoty průměrné reakční doby jedince v závislosti na věku v 

den testování. Regresní přímka ukazuje trend chování reakční doby v závislosti na věku 

(R² = 0,65).  

 

Charakteristika regresního modelu 

Linear model: b f(x) = p1*x + p2   

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

p1 = -43.5  (-47.79, -39.22) 

p2 = 1243  (1188, 1297) 

R-square: 0.6536                                                                                    
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Obrázek 28. Exponenciální závislost disjunktivní reakčně-pohybové doby na věku 

Koeficient determinace exponenciální regresní křivky (R² = 0,66) dosáhl prakticky stejné 

hodnoty jako při lineární regresi. Koeficient b ukazuje, že v období od 10. do 15. roku je 

míra průměrného meziročního snížení doby komplexní reakce o 6,4%. Přitom 95% 

interval spolehlivosti se nachází v rozmezí 5,8 % až 7% snížení doby komplexní reakce.  

 

Charakteristika regresního modelu: 

General model Exp: f(x) = a*exp(b*x)                         

Coefficients (with 95% confidence bounds): 

a =  1545  (1425, 1664) 

b = - 0.06376 (-0.06996, -0.05755) 

R-square: 0.6607                                                                         
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Interakce mezi faktory věku a pohlaví ovlivňující disjunktivní reakčně-pohybovou 

dobu 

 

 

Obrázek 29. Lineární regrese faktorů věku a pohlaví 

Na obrázku 29 můžeme pozorovat vliv faktorů věku a pohlaví na disjunktivní reakčně-

pohybovou dobu. Křížení regresních přímek znázorňující obě pohlaví dokazuje existenci 

vlivu interakce mezi pohlavím a věkem na disjunktivní reakčně-pohybovou dobu dolních 

končetin.  
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Interakce mezi faktory věku a sportovní aktivity ovlivňující disjunktivní reakčně-

pohybovou dobu 

 

 

Obrázek 30. Lineární regrese faktorů věku a sportovní aktivity  

 

Na obrázku 30 můžeme pozorovat vliv faktorů věku a sportovní aktivity na disjunktivní 

reakčně-pohybovou dobu. Téměř rovnoběžný průběh lineárních čar znázorňujících 

průměrné reakční hodnoty jedinců sportujících (značeni červeně) a nesportujících 

(značení modře) dokazuje téměř nulový vliv interakce mezi sportovní aktivitou a věkem 

na disjunktivní reakčně-pohybovou dobu. Sportující dosahují nižších hodnot reakční 

doby.  
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Mnohonásobná regrese 

 

Lineární model mnohonásobné regrese určuje hodnotu disjunktivní reakčně-

pohybové doby v závislosti na třech faktorech dle následujícího vzorce: 

 

DR-PD = b0 + b1*věk +b2*chlapec + b3*sportovec 

 

Výše uvedený základní vzorec disjunktivní reakčně-pohybové doby je koncipován pro 

nesportující dívky (chlapec=0; sportovec=0). Vzorec má omezenou platnost vyhovující 

věkové skupině 10-15 let. Hodnoty jednotlivých koeficientů lineární regrese jsou 

uvedeny v tabulce 29. 

 

Tabulka 29. Disjunktivní reakčně-pohybová doba a koeficienty mnohonásobné 

lineární regrese 

faktor 

 

koeficienty lineární regrese 

bi střední chyba odhadu 

konstanta 1267,75 26,18 

věk -44,07 2,03 

sportovec – ano -29,04 6,46 

chlapec – ano -20,34 5,76 

 

Hodnota 1268 je předpokládaná reakční doba (ms) 0-letého jedince. Parametrem 

věk se rozumí okamžitý věk (desetinné číslo). Pokud se bude jednat o chlapce, tak se 

doba reakce sníží o 20 ms a pokud o sportovce, tak se doba reakce sníží o 29 ms (viz 

tabulka 29). Koeficient determinace R
2
 dosahuje hodnoty 0.700, což ukazuje na velmi 

vysokou úroveň vhodnosti daného regresního modelu.  
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6. Diskuse  

 

6. 1. Vliv věku na reakční rychlost dolních končetin v pubescenci 

Reakční doba se zkracuje s přibývajícím věkem až do rané dospělosti, kdy 

dochází k fyziologickému i psychologickému dozrávání organismu (přibližně do 20 let), 

poté se mírně a souvisle prodlužuje do 50-60 let a následně se reakční doba prodlužuje 

rychleji (Fozard et al., 1994, Jevas & Yan, 2001; Luchies et al., 2002; Der & Deary, 

2006). Fozard et al. (1994) uvádí, že od dvaceti let začíná vzrůstat jednoduchý reakční 

čas o průměrnou hodnotu 0,5 ms/rok, výběrový reakční čas o 1,6 ms/rok. Tento trend lze 

chápat jako kontinuální proces v průběhu dospělého života, kdy dochází k postupnému 

snižování výkonnosti v důsledku stárnutí.  

Výsledky studie potvrzují zkracování jednoduché, výběrové a disjunktivní reakčně-

pohybové doby s přibývajícím věkem v období 10. - 15. roku. Luchies et al. (2002) a Der 

& Deary (2006) uvádí, že zkracování reakční doby v dospívání s přibývajícím věkem je 

výraznější u komplexních reakcí, což potvrzuje i tato studie. Dle regresní analýzy našich 

výsledků dojde k průměrnému snížení jednoduché reakční doby dolních končetin 

v období od 10. do 15. roku o 10 ms/rok (tj. o 2,8%); výběrové reakční doby o 20 ms/rok 

(tj. o 4,8%.); disjunktivní reakční doby o 43,5 ms/rok (tj. o 6,4%). Na základě těchto 

výsledků je potvrzena teze o výraznějším i významnějším (viz koeficienty R
2
) zkracování 

disjunktivní reakční doby s přibývajícím věkem v období 10. - 15. roku ve srovnání s 

reakční dobou výběrovou i jednoduchou. Výběrová reakční doba (v našem případě na dva 

podněty) je přirozeně delší než doba reakce jednoduché. 

Zkracování reakční doby s přibývajícím věkem si vysvětlujeme tím, že v průběhu dětství 

a dospívání jsou konzistentní věkové rozdíly v rychlosti zpracování CNS (Silverman, 

2006). Senzomotorické reflexy a rychlost reakce v činnostech, které zahrnují rozhodování 

(výběrová reakční doba), dozrávají u dětí v pozdějším věku v souladu s postupným 

vývojem a dozráváním CNS (Abernethy, 2005). V souvislosti s výběrovou reakční 

rychlostí se setkáváme s formulacemi Hickova zákona (1952), jenž nám říká, že se 

reakční doba prodlužuje proporcionálně k počtu možných odpovědí až do okamžiku, kdy 

zůstává konstantní i přes další navyšování počtu možných odpovědí. Fuchigami et al. 

(1993) naznačují, že se kognitivní funkce dětí rychle zlepšuje do 16 až 17 let, poté se 

téměř dostane na úroveň dospělých a dále se mírně zlepšuje přibližně do 20 let. 

Fyziologické a psychologické zrání organismu je jedním z hlavních důvodů, proč starší 



113 

 

děti mají kratší (rychlejší) reakční dobu než děti mladší. Pokles reakčního času jako 

funkcí věku lze vysvětlit heterochronním zráním struktur umožňující motorické reakce 

(Surina & Lebedova, 2001). 

Při zvyšujícím se věku rovněž stoupá variabilita reakční doby (Hultsch et al, 2002, Gorus 

et al, 2008), která by mohla být využitelná jako měřítko obecné nervové integrity 

(MacDonald et al., 2008). Na druhou stranu starší jedinci jsou schopni lépe zaměřit svoji 

pozornost na jeden podnět a ignorovat ostatní (Redfern et al., 2002), zejména u reakcí při 

působící vizuální distrakci, protože jedinci vyhledávají již známé rysy cílových objektů 

(Whiting et al., 2013). Ve srovnání s dospělými vykazují děti sníženou schopnost 

vykonávat jeden nebo více pohybových úkolů současně, což naznačuje, že pohyb je řízen 

více automaticky u dospělých než u dětí (Abernethy, 2005). 

Při testu disjunktivní reakčně-pohybové doby dolních končetin byla u pubescentů 

prokázána statisticky významná změna reakční doby mezi všemi jednotlivými věkovými 

skupinami. Zatímco při testu jednoduché reakce dolních končetin se prokázala statisticky 

významná změna reakční doby pouze mezi věkovou skupinou třináctiletých a 

čtrnáctiletých pubescentů, při testu výběrové reakce dolních končetin se statisticky 

významná změna reakční doby prokázala pouze mezi věkovou skupinou jedenáctiletých a 

dvanáctiletých pubescentů. Mezi ostatními věkovými skupinami při testu jednoduché a 

výběrové reakce dolních končetin v intervalu jednoho roku nebyla statistická významnost 

shledána, i když starší věková skupina dosáhla vždy kratší doby reakce. Pokud ovšem 

porovnáme hodnoty výběrové reakční doby v dvouletém intervalu, zjistíme významnou 

změnu reakční doby mezi všemi skupinami. Při porovnání hodnot jednoduché reakce 

v dvouletém intervalu, nezaznamenáme významnou změnu reakční doby pouze mezi 

skupinou desetiletých a dvanáctiletých (p = 0,305).  

Nejvýraznější rozdíly zjištěné právě u disjunktivní reakčně-pohybové doby jsou 

způsobeny skutečností, že celková (komplexní) reakční doba je vyjádřena jako součet doby 

trvání vizuální percepce, doby trvání rozhodování a na něj bezprostředně navazující 

motorické odezvy, tj. vizuální motorické odpovědi (VMRT). Obsahuje tedy více komponent 

než reakce jednoduchá či výběrová, což zabírá delší časový úsek. Delší časový úsek trvání 

této reakce umožňuje větší variabilitu hodnot reakční doby, a to může být jedním z faktorů, 

proč se statisticky významná změna disjunktivní reakčně-pohybové doby prokázala mezi 

všemi věkovými skupinami. Je nutné vzít v úvahu, že vzdálenosti senzorických destiček u 

testů nejsou konstantní, což má na reakční dobu určitý vliv. Při testu jednoduché a 

výběrové reakce činí vzdálenost dolní končetiny od senzorické destičky cca 5 cm, 
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zatímco při testu disjunktivní reakčně-pohybové doby činí cca 30 cm a složka pohybové 

doby je tedy časově náročnější.  

Progrese reakční rychlosti a tedy snižování reakční doby v pubescenci a rané 

dospělosti s přibývajícím věkem je také spojena s rozvojem síly, zvětšením anaerobní 

kapacity organismu a v neposlední řadě zlepšením techniky (Hirose et al., 2004). 

Zejména u reakce komplexní povahy (DR-PD) je nutné si uvědomit, že se tato reakční 

doba skládá z psychomotorické reaktivity, která je zásadně geneticky determinovaná, a 

periferní motorické složky, která je ovlivnitelná (Sheppard & Young, 2006; Štulrajter, 

2007). Podíl senzorické složky na hodnotě disjunktivní reakčně-pohybové doby je 

individuálně variabilní a rovněž závisí na modifikaci testu (Zemková et al., 2003). Během 

pubescence hrají důležitou roli senzitivní období rozvoje rychlostních schopností (10. - 

14. rok), která úzce souvisí s koordinací (Dovalil et al., 2009). Zkracování reakční doby s 

přibývajícím věkem u dětí v pubescenci může být ovlivněno i senzorickým zlepšením 

vizuální funkce (Christenson & Winkelstein, 1988) a rovněž pohybové (sportovní) 

činnosti podporují rozvoj reakčně-rychlostní schopnosti (Vänttinen et al., 2010). 

Nejvýraznější snížení disjunktivní reakčně-pohybové doby dolních končetin 

v závislosti na věku bylo zjištěno v období mezi věkovými skupinami jedenáctiletých a 

dvanáctiletých, a to o 58 ms. Ve stejném období bylo zjištěno i nejvýraznější snížení 

výběrové reakční doby (o 31 ms). Nejvýraznější snížení jednoduché doby reakce bylo 

shledáno mezi věkovými skupinami třináctiletých a čtrnáctiletých pubescentů.  

Pokud srovnáme výsledné hodnoty naší studie s výzkumem Bedřicha (2012), jenž 

využíval stejné testy reakční rychlosti dolních končetin na zařízení FiTRO Agility check, 

zjistíme stejný vývojový trend jednoduché, výběrové i komplexní reakce.  

 

 

6. 2. Vývoj reakční rychlosti dolních končetin v pubescenci v závislosti 

na pohlaví 

V celkovém souboru mají chlapci statisticky významně kratší jednoduchou (p = 

0,001), výběrovou (p = 0,002) i disjunktivní reakčně-pohybovou dobu (p = 0,001) 

dolních končetin než dívky. Naše výsledky odpovídají mnoha studiím, které prokázaly, 

že celkově kratší reakční dobu mají chlapci (Brebner, 1980, Welford, 1980, Der & Deary, 

2006, Kisilev et al., 2009, Debrabant et al., 2012). 
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Rozdíly ve výkonnosti mezi chlapci a děvčaty se v pubescenci výrazně prohlubují, 

a to ve všech pohybových schopnostech (Fozard et al., 1994). Intenzivnější produkce 

hormonů způsobuje zrychlený růst, rozvinutí pohlavních funkcí a ukončení pohlavní 

diferenciace (Shirtcliff et al., 2009). S akcelerovaným růstem se zvyšuje somatická 

disproporcionalita a nekoordinované znaky motorického pohybu. Zlepšování reakčních 

schopností u dívek se koncem pubescence zpomaluje, dívky dosahují nejnižších hodnot 

jednoduché reakce před patnáctým rokem života, zatímco reakční schopnosti u chlapců se 

ještě dále pozvolně zlepšují až do rané dospělosti (Lefevre et al., 1990; McMorris & 

Keen, 1994; Archibald, 2003). 

 

Po srovnání vývoje jednoduché reakce chlapců a dívek ve stejných věkových 

skupinách můžeme konstatovat, že chlapci mají mírně kratší jednoduchou reakční dobu 

dolních končetin než dívky ve všech věkových skupinách od 10 do 15 let. Výraznější 

intersexuální rozdíly (v rozmezí 18 ms - 26 ms) se projevují v období od 12. do 15. roku. 

Téměř identický vývojový trend byl zjištěn i u výběrové reakce dolních končetin. Chlapci 

dosáhli v porovnání s věkově stejnými skupinami dívek vždy kratší reakce a výraznější 

intersexuální rozdíly (v rozmezí 18 ms - 26 ms) byly opět shledány v období od 12. do 

15. roku. V případě výběrové reakce se potvrzuje Hickův zákon (1952), že výběrová 

reakční doba (byť v našem případě pouze na 2 podněty) je ve srovnání s jednoduchou 

dobou reakce vždy delší, ovšem rozmezí rozdílů hodnot výběrové reakční doby (11 ms - 

26 ms) mezi skupinami chlapců a dívek stejných věkových skupin jsou v pubescenci 

prakticky stejné jako u jednoduché reakce (8 ms - 26 ms). Fujiyama et al. (2011) uvádí, 

že rozdíly v reakční době mezi pohlavími jsou způsobeny zpožděním mezi zahájením 

podnětu a začátkem svalové kontrakce, přičemž rychlost svalové kontrakce je u obou 

pohlaví stejná. Jevas & Yan (2001) uvádí, že prodlužování reakční doby s přibývajícím 

věkem je konstantní u obou pohlaví. 

Zajímavé poznatky byly zjištěny ve výsledcích testu disjunktivní reakčně-

pohybové rychlosti dolních končetin. Ve skupině desetiletých probandů dosáhly dívky 

kratší reakční doby než chlapci o 12 ms, ovšem rozdíl nebyl statisticky významný (p = 

1,000). Ve skupině jedenáctiletých dosáhla obě pohlaví identické hodnoty. Výrazných 

rozdílů dosáhli probandi v období od 12 do 15 let, tedy ve stejném období jako při testech 

jednoduché i výběrové doby reakce. V tomto věku již měli chlapci výrazně kratší 

disjunktivní reakčně-pohybovou dobu. Dvanáctiletí chlapci dosáhli statisticky významně 

(p = 0,035) kratší doby reakce než stejně staré dívky. Třináctiletí chlapci měli o 35 ms 
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kratší disjunktivní reakčně-pohybovou dobu, i když statistická významnost (p = 0,221) se 

v tomto případě nepotvrdila. U čtrnáctiletých chlapců se potvrdila statisticky významně 

(p = 0,036) kratší disjunktivní reakčně-pohybová doba.  

Jako hlavní důvod kratší či stejné disjunktivní reakčně-pohybové doby 

desetiletých a jedenáctiletých dívek ve srovnání s chlapci shledáváme ve faktu, že dívky 

v období 10. - 12. roku vykazují většinou větší tělesné rozměry a jsou oproti chlapcům 

vývojově akcelerovány (McMorris & Keen, 1994; Archibald et al., 2003), což je 

způsobeno rychlejším nástupem pubescence u dívek. Dívky zaznamenávají akceleraci 

růstu dříve, i když v menší míře a kolem 13. roku u nich dochází k růstovému zpomalení 

(Lefevre et al., 1990; Archibald et al., 2003). 

U chlapců registrujeme v průběhu celého období pubescence pozitivní a 

pozvolnou akceleraci (McMorris & Keen, 1994). Podstatná je změna somatometrických 

ukazatelů. U chlapců může dosahovat přírůstek tělesné výšky kolem 10 centimetrů za 

rok, což je způsobeno zvýšenou produkcí testosteronu (Shirtcliff et al., 2009). Děvčata 

sice svoji výkonnost také zlepšují, avšak tento progres se postupně zpomaluje, zatímco 

rychlostní schopnosti se u chlapců zkvalitňují ještě v období postpuberty, dívky dosahují 

vrcholu v patnácti letech (Lefevre et al., 1990; McMorris & Keen, 1994, Archibald, 

2003). Na konci puberty ve většině případů dosahují chlapci vyšší výšky a větší 

hmotnosti než dívky stejného věku, zejména díky delšímu trvání akcelerace růstu. 

Na další tezi nás upozorňuje Silverman (2006), který zjistil, že rozdíly ve vizuální reakci 

mezi muži a ženami se v současnosti zmenšují v důsledku výrazně většího začlenění žen 

do akčních sportů (taekwondo, judo, karate, juji-tsu) a koordinačně-rychlostních cvičení 

(aerobic, sportovní tanec) a je tedy zřejmý vliv specifického tréninku vizuální reakčně-

pohybové rychlosti. Domníváme se, že k podobnému trendu snižování doby reakce na 

vizuální podnět dochází i u dívek v pubescenci. K této tezi se přikláníme na základě 

uvedených sportovních aktivit našich testovaných dívek, kdy zejména desetileté a 

jedenáctileté dívky provozují uvedené pohybové aktivity.  

Období, kdy dochází k prohloubení intersexuálních rozdílů v disjunktivní 

reakčně-pohybové době, je patrné od 12. do 15. roku, kdy již chlapci mají reakční dobu 

výrazněji kratší.  
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6. 3. Vliv pohybové aktivity na reakční rychlost dolních končetin 

v období pubescence 

 

Z celkového souboru 214 probandů bylo na základě dotazníku shledáno 27,5 % 

jedinců jako pohybově aktivních (sportovci) a 72,5 % jedinců jako pohybově pasivních 

(nesportovci). Velikost vzorku sportovců a nesportovců je téměř v poměru 1:4 a tuto 

skutečnost je nutno brát v potaz, jelikož může do jisté míry zkreslovat výsledky této části 

výzkumu. 

V testu jednoduché reakční rychlosti dolních končetin byl shledán statisticky 

významný rozdíl (p = 0,014) mezi celkovými soubory sportujících a nesportujících 

pubescentů. Sportující dosáhli průměrně o 10 ms kratší reakční doby (342 ms) než 

nesportující (352 ms). Nejvýraznější rozdíl se projevil ve skupinách třináctiletých (21 ms) 

a čtrnáctiletých jedinců (22 ms), kdy v obou případech měli sportovci kratší reakční dobu. 

Zjištění koresponduje s Vänttinenem et al. (2010), jenž uvádí, že celkové vnímání a 

pohybové schopnosti zahrnující reakční rychlost se zlepšují s přibývajícím věkem a vyšší 

výkonnostní disponibilitou zejména mezi 12. a 14. rokem života. Síla dolních končetin je 

rovněž jako rychlost jednoduché reakce velice důležitým prediktorem výkonu v 

sensomotorických testech zaměřených na dolní končetiny (Anstey et al., 1997). 

Statisticky významný rozdíl mezi celkovými soubory sportovců a nesportovců byl 

také prokázán v testu výběrové reakční rychlosti dolních končetin (p = 0,002). Sportovci 

dosáhli kratší doby reakce o 13 ms (404 ms) oproti nesportovcům (417 ms). Rozdíly 

v jednotlivých věkových skupinách se pohybovaly v rozmezí od 7 ms do 29 ms a v každé 

věkové skupině měli kratší reakční dobu sportovci. Je třeba mít na paměti, že zvýšení 

fyzické výkonnosti (schopnosti) se nevyskytují v průběhu určitého věkového rozmezí 

kontinuálně bez přerušení, ale často spíše každý druhý rok (Suslov, 2000). Větší 

výkonnostní rozdíly jsou patrnější při delším období působení ovlivňujících faktorů. 

Intenzivní cvičení zlepšují výběrovou reakci na podněty, ale efekt je znatelný pouze 

prvních 8 minut po cvičení (Kashihara & Nakahara, 2005). Pohybovou aktivitou také 

vzrůstá aktivace (nabuzení), která podporuje bdělost na podněty z vnějšího prostředí, a to 

zejména u sportovců elitních (Mouelhi et al., 2006). 

V testu disjunktivní reakčně-pohybové rychlosti dolních končetin se neprokázal 

statisticky významný rozdíl (p = 0,115) mezi celkovými soubory sportovců a 

nesportovců, byť měli sportovci v průměru o 19 ms kratší komplexní reakční dobu. Mezi 
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sportovci a nesportovci ve stejných věkových skupinách nebyla ani v jednom případě 

prokázána statisticky významná (α=0,05) změna disjunktivní reakčně-pohybové doby. 

Skupina čtrnáctiletých nesportovců dosáhla o 31 ms kratší reakční doby (607 ms) než 

sportující vrstevníci (638 ms), což je pozoruhodné. Ne vždy ovšem musí platit, že 

sportovci či děti vykonávající pravidelnou pohybovou aktivitu mají kratší reakční dobu. 

Ward et al. (2000) ve své studii neprokázali kratší reakční dobu u vrcholových sportovců 

v porovnání s běžnou populací. Little & Williams (2005) na druhou stranu potvrzují, že 

vhodné tréninkové metody mohou zlepšit rychlost reakce (snížit reakční dobu) až o 25 % 

a také výrazná tréninková praxe může způsobit rychlejší automatické reakce (Schmidt & 

Wriesberg, 2008). Zvýšená úroveň tělesné zdatnosti je spojena se sníženým funkčním 

poklesem (Suzuki et al., 2004) a Liu-Ambrose et al. (2004) uvádějí, že intervenční silový 

trénink zlepšuje propriocepci, rovnováhu a reaktivitu. Za pozitivní efekt cvičení na 

kognitivní funkce zvýšenou aktivací jsou velmi pravděpodobně zodpovědné obě periferní 

složky (svalová kontrakce) a integrita centrálního nervového systému, především rychlost 

kognitivního zpracování (Hogervorst et al., 1996).  

 Nevýznamný rozdíl mezi sportujícími a nesportujícími ve výzkumu mohly 

způsobit tzv. neorganizované pohybové aktivity jedinců, kteří jsou dle dotazníku 

považováni za nesportovce. Na základě vyhodnocení dotazníku o pohybové aktivitě se 

však prokázalo, že 71 % jedinců, kteří nesplnili kritéria uvedené v metodice a nebyli 

považováni za sportovce, provozuje neorganizovanou pohybovou aktivitu pouze 

v rozmezí 0-3 h týdně. Pohybový režim dětí je v současné době velmi pasivní a výjimkou 

nebyli ani jedinci tohoto výzkumu. 

Hbitost a reakční rychlost významně ovlivňují výkon. Vhodná pohybová cvičení a 

tréninková zatížení zlepší úroveň v oblasti koordinačních a reakčně-rychlostních 

schopnosti dolních končetin. Rychlost pohybových reakcí má rovněž nezanedbatelný vliv 

v každodenním životě. Aktivace, motivace, empirie, anticipace, temperament, pozornost 

či koncentrace jsou jen užším výčtem neopomenutelných faktorů ovlivňujících reakční 

rychlost (Ward, 2000; Liu-Ambrose et al, 2014). Pohybová aktivita je obecně jedním 

z klíčových faktorů k dynamickému a pozitivnímu rozvoji široké škály 

psychomotorických schopností a dovedností.  
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6. 4. Výrazná změna reakční doby v období pubescence 

 

Testování zaznamenalo nejvýraznější změnu výběrové i disjunktivní reakčně-

pohybové doby (bez intersexuálních rozdílů) mezi věkovou skupinou jedenáctiletých 

(11,00-11,99 let) a dvanáctiletých (12,00-12,99) probandů. Meziroční snížení disjunktivní 

reakčně-pohybové doby v tomto období bylo o 58 ms a výběrové reakční doby o 31 ms. 

Snížení jednoduché reakční doby bylo o 13 ms, ovšem nebylo nejvýraznější. Příčinou 

může být zlepšení intercentralní interakce a kompletizace funkčního dozrávání 

asociačních korových oblastí regulace motorické aktivity (Surina & Lebedova, 2001). 

Rovněž nemůžeme vyloučit sekulární akceleraci, která charakterizuje zrychlený růst a 

vývoj dětí. Dle Suslova (2000) lze období maximálního tempa progresivních změn pro 

reakční schopnosti vymezit v období 7-11 let, což nemůžeme potvrdit, jelikož jsme 

testovali odlišné věkové skupiny. Jisté je, že dominantní vliv na reakční rychlost má 

ontogeneze s jejími zákonitostmi a také odlišné genetické programy chlapců a dívek, 

které se začínají výrazněji projevovat od 12. roku života (Archibald et al., 2003; 

Westwood, 2007).  

Jednoduchá doba reakce dolních končetin se meziročně nejvýrazněji snížila u 

obou pohlaví (-27 ms chlapci; -19 ms dívky) mezi skupinami třináctiletých a 

čtrnáctiletých. Výběrová doba reakce dolních končetin se nejvýrazněji snížila opět u obou 

pohlaví (-37 ms chlapci; -24 ms dívky) mezi skupinami jedenáctiletých a dvanáctiletých. 

Disjunktivní reakčně-pohybová doba dolních končetin se u chlapců nejvýrazněji snížila 

mezi jedenáctiletými a dvanáctiletými probandy (-78 ms). U dívek jsme nenalezli 

jednoznačně období nejvýraznějšího snížení disjunktivní reakčně-pohybové doby. 

Meziroční snížení disjunktivní reakčně-pohybové doby probíhalo od 10 do 13 let 

prakticky kontinuálně bez výraznějších meziročních výkyvů (-41 ms; -38 ms; -45ms). 

Mezi skupinami třináctiletých a čtrnáctiletých dívek již byl pokles reakční doby 

pozvolnější (-27 ms). 

V progresivním vývoji reakčně-rychlostní schopnosti může sice nastat inhibiční 

vliv z důvodu pubertálních změn po 12. roce u chlapců (u dívek po 11. roce), kdy hrozí 

útlum tempa vývoje či stagnace, ovšem u většiny pubescentní populace dochází 

k pozitivní akceleraci, která je v oblasti rychlostních schopností u chlapců v průběhu 

celého období pubescence, naopak u dívek se akcelerace snižuje a vrcholí kolem 13 let 

(Lefevre et al., 1990).  



120 

 

Gallahue & Cleland-Donnelly (2007) prokázal, že pohybová aktivita snižuje 

inhibiční vliv pubertálních změn a pozitivně ovlivňuje úroveň reakčně-rychlostních 

schopnosti. Všeobecně dochází k nejvýznamnějšímu rozvoji koordinace bez 

intersexuálních rozdílů v období 7-11/12 let a pokud je rozvoj podpořen vhodnou 

pohybovou aktivitou, je výraznější. Dle Gallahue & Cleland-Donnelly (2007) se rychlost 

reakce a přesnost pohybu v souvislosti s koordinací nejvíce rozvíjí ve věku 10-13 let. 

Senzitivní vývojové periody pohybových schopností, výkonnostní kapacity a 

morfologické ukazatele u dětí a dospívajících zapojených do sportovních aktivit mají 

značné individuální výkyvy v závislosti na biologickém věku, sportovní aktivitě i 

specifickém tréninku. Senzitivní věkové období dospívajících, kteří nejsou zapojeni do 

sportovních aktivit, závisí především na dědičných předpokladech, i když morfologické 

ukazatele (výška, váha) obecně odpovídají chronologickému věku v obou skupinách 

(Suslov, 2000).  

Vývoj jedince je individuálně variabilní a do jisté míry originální. Vývojová 

akcelerace, nebo retardace, pohybová aktivita, nebo pasivita, podmínky životního 

prostředí a další faktory podstatně ovlivňují progres jednotlivce i kapacitu jeho 

pohybových schopností. 

 

 

6. 5. Vliv interakce faktorů věku, pohlaví a pohybové aktivity na 

reakční rychlost dolních končetin 

 

Interakce faktorů věku a pohlaví  

U jednoduché i výběrové doby reakce je vliv interakce faktorů věku a pohlaví na 

reakční rychlost nepodstatný (viz obr. 14 a 21). Objevuje se zde pouze mírná tendence 

zvyšování rozdílů mezi chlapci a děvčaty v pubescenci s přibývajícím věkem. V případě 

disjunktivní reakčně-pohybové doby ovšem k interakci mezi věkem a pohlavím dochází 

(viz obr. 29). Ve věku 11,6 let se u chlapců začíná reakční doba snižovat výrazněji než u 

děvčat. 

 

Interakce faktorů věku a pohybové aktivity 

Vliv interakce faktorů věku a sportovní aktivity na jednoduchou reakční dobu je 

nízký. Sportovci dosahují s přibývajícím věkem v pubescenci mírně kratší reakční doby 
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(viz obr. 15). Vzájemná interakce věku a sportovní aktivity u výběrové i komplexní 

rychlosti reakce je téměř nulová (viz obr. 22 a 30), reakční doba se snižuje s přibývajícím 

věkem pubescentů. 

 

Interakce faktorů věku, pohlaví a pohybové aktivity 

Three way ANOVA zjistila p hodnoty interakce faktorů věku, pohlaví a pohybové 

aktivity, pro jednoduchou reakční dobu (p = 0,202), výběrovou rekční dobu (p = 0,620) a 

disjunktivní reakčně-pohybovou dobu (p = 0,737). Z výše uvedeného zjištění vyplývá, že 

se při zvyšování složitosti reakce a reakční doby snižuje míra vlivu interakce všech tří 

faktorů. 

 

 

6. 6. Výběr výzkumného souboru 

 

Náš výzkumný soubor tvoří záměrný výběr pubescentních dětí ZŠ Petřiny sever 

(Praha 6). Výběr souboru byl učiněn nejen na základě přístupnosti a realizovatelnosti 

testování, ale také z důvodu možnosti dlouhodobého pozorování probandů výzkumníkem 

v roli (pozici) učitele TV a sportovních her. Testování souboru a zisk dat k sepsání 

disertační práce bylo provedeno po ročním pozorování jedinců. Náš soubor čítá celkem 

214 probandů ve věku od 10 do 15 (10,00 – 14,99) let bez pohybového a závažného 

zdravotního omezení. V době testování se tedy jednalo o žáky 5. tříd prvního stupně a 

všechny žáky tříd druhého stupně. Vzhledem k  znalosti souboru výzkumníkem bylo 

možné eliminovat individuální poklesky v obecné psychomotorické výkonnosti, které by 

zkreslovaly získaná data.   

Dle ČSU (2008) je v celkové populaci České republiky ve věku 10 – 15 let méně 

dívek (48,7 %) než chlapců (51,3 %). V našem výzkumu je to obráceně. Náš výběr 

zastupuje 48,6 % chlapců a 51,4 % dívek.  Při porovnání zastoupení sportovců našeho 

výběru (27,6 %) s celostátním výzkumem (28 %) zjistíme velmi výraznou podobnost.  

Otázkou zůstává, zda náš výběr je dostatečně reprezentativní, aby mohklo dojít k 

zobecnění trendu na celou populaci. Jedná se o děti žijící ve městě s omezenými 

možnostmi neorganizovaného sportovního či pohybového vyžití. 
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6. 7. Porovnání získaných výsledků  

 

Zařízení FiTRO Agility check (Fitronic, SVK) se využívá k diagnostice 

rychlostních schopností dolních končetin zejména v České republice a na Slovensku, což 

částečně limituje naše možnosti porovnání naměřených hodnot. V případě srovnání 

získaných výsledků je nezbytné upozornit na nutnost dodržení všech podmínek testování, 

včetně způsobu vyhodnocení a statistického zpracování výsledků, které uvádějí autoři 

studií i tvůrci systému (Hamar, 1997). 

Pivovarníček et al. (2010) uvádí průměrnou hodnotu disjunktivní reakčně-

rychlostní schopnosti dolních končetin starších žáků 639,0 ms (vstupní testování), které 

téměř přesně odpovídá naše naměřená hodnota stejně starých chlapců 638 ms. Studie 

Bedřicha (2012) potvrzuje, že jednoduchá doba reakce na zařízení FiTRO Agility Check 

je kratší než výběrová (na dva podněty) a výběrová doba reakce je kratší než disjunktivní 

reakčně-pohybová doba (VMRT). Srovnávat dosažené hodnoty Bedřicha s našimi 

výsledky je ovšem bezvýznamné, jelikož testoval věkové skupiny 17 – 19letých jedinců. 

Výsledky ale naznačují, že po dosažení 15. roku života dochází k dalšímu snižování 

disjunktivní reakčně-pohybové doby u chlapců. 

K odlišným závěrům dospěla studie Šajny (2005) srovnávající disjunktivní 

reakčně-pohybovou rychlost u basketbalistů, fotbalistů a normální populace ve věku od 

10 do 15 let, která uvádí, že průměrná doba jednoduchého pohybu (VMRT) statisticky 

významně klesá se stoupajícím věkem pouze u hráčů sledovaných sportovních her a 

statisticky významná rozdílnost (p = 0,05) v komparaci výsledků ve stejných věkových 

kategoriích byla zjištěna mezi sportovci a nesportovci ve věku 12–13 let, což se v naší 

studii neprokázalo. Naopak Hůlka & Tomajko (2006) uvádí snížení disjunktivní reakčně-

pohybové doby s přibývajícím věkem u fotbalistů ve věku 12 let (657 ms), 15 let (514 

ms) a 18 let (425 ms). Zajímavé je srovnání našich dvanáctiletých sportovců (včetně 

dívek), kteří dosáhli hodnoty 686 ms.  

Další studie Pivovarníčka (2010) odhalila, že se disjunktivní reakčně-pohybová 

doba starších dětí (14–15 let) vlivem tréninku výrazně sníží až o 198,9 ms, kdy při 

vstupním testování dosáhli probandi průměrné reakční doby 742,2 ms.  

Míra specifičnosti a intenzity pohybové činnosti mohou významně ovlivňovat 

VMRT, tj. disjunktivní reakčně-pohybovou dobu. Množství tzv. kovariačních (rušivých) 

proměnných (např. charakter předchozí pohybové činnosti, časové prodlevy při testování, 
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nedodržení standardizovaných podmínek při používání zařízení Fitro Agility Check aj.) 

může způsobit nejednotnost dosažených výsledků testování.   

Použitá metodika, zejména vzdálenost senzorických destiček od sebe vnitřními 

okraji 50 cm při testu disjunktivní reakčně-pohybové doby byla stejná pro všechny 

probandy od 10 do 15 let. Vzrůstem nejmenší probandi neměli subjektivní obtíže s 

přílišnou vzdáleností destiček od sebe. Ačkoliv byly destičky od sebe vzdáleny vnitřním 

okrajem 50 cm, je nutné poznamenat, že skutečná vzdálenost chodidla (odkud proband 

vykonává pohyb) k nejbližšímu okraji senzorické destičky zaznamenávající reakčně-

pohybovou dobu byla ve skutečnosti přibližně 30 cm. Kratší délka dolních končetin u 

proporciálně menších dětí neovlivňuje reakčně-pohybové časy výrazněji, než možné 

působení široké škály dalších faktorů. Determinaci dosažených reakčních časů konstantní 

vzdáleností senzorických destiček při testování prodandů od 10 – 15 let ovšem zcela 

vyloučit nemůžeme. Dle autorů zařízení FiTRO Agility check, je výše uvedené 

rozmístění senzorických destiček přiměřené pro testování probandů ve věku 10 -15 let. 
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7. Závěr 

 

Jedná se o prvotní studii zabývající se analyticky i komplexně vlivem věku, 

pohlaví a pohybové aktivity na jednoduchou, výběrovou a disjunktivní reakčně-

pohybovou rychlostní schopnost dolních končetin u pubescentů ve věku od 10 do 15 let 

testovanou pomocí zařízení Fitro Agility Check.  

Toto testování odhalilo nejvýraznější průměrné snížení výběrové i disjunktivní 

reakčně-pohybové doby dolních končetin mezi jedenáctiletými (11,00 - 11,99) a 

dvanáctiletými (12,00 - 12,99) probandy. Nejvýraznější snížení jednoduché doby reakce 

bylo shledáno mezi skupinami třináctiletých (13,00 – 13,99) a čtrnáctiletých (14,00 - 

14,99) pubescentů. Výsledky potvrdily, že pohybová aktivita má pozitivní vliv na 

jednoduchou reakční rychlost, výběrovou reakční rychlost i disjunktivní reakčně-

pohybovou rychlost dolních končetin ve všech věkových kategoriích v období od 10 do 

15 let.    

Největší míra zkrácení reakční doby v období od 10 do 15 let byla shledána u 

disjunktivní reakčně-pohybové doby (zkrácení o - 179 ms) a nejmenší míra zkrácení byla 

potvrzena u jednoduché reakční doby (zkrácení o - 39 ms). Nejkratší disjunktivní 

reakčně-pohybové doby dolních končetin dosáhli pubescenti obou pohlaví ve věkové 

kategorii 14-15 let. Disjunktivní reakčně-pohybová doba dolních končetin ve stejné 

věkové kategorii nebyla statisticky významně kratší u jedinců provozujících 

organizovanou pohybovou aktivitu. Dívky neměly ve všech věkově stejných skupinách 

statisticky významně delší (α = 0,05) disjunktivní reakčně-pohybovou dobu dolních 

končetin než chlapci. 

Informace o hodnotách reakční doby pubescentů odlišného věku jsou ve sportovní 

praxi využitelné pro identifikaci talentu. Výsledky práce poukazují na období, kdy by se 

měl přikládat důraz na rozvoj reakčně-rychlostních schopností. Tyto výsledky mohou být 

dále využity k porovnání chlapců i dívek, pohybově aktivních či pasivních jedinců 

v období od 10 do 15 let v testech jednoduché a výběrové reakce dolních končetin a 

disjunktivní reakčně-pohybové rychlosti dolních končetin provedených na zařízení 

FiTRO Agility check za předpokladu využití stejné metodiky, přístrojové techniky, 

vnitřních a vnějších faktorů ovlivňujících testování.  
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Příloha 1 
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Příloha 2 

 
Informovaný souhlas účastníka výzkumu 

 

Projekt „Vliv věku, pohlaví a pohybové aktivity na úroveň reakčních schopností dolních 

končetin u pubescentů“ zahrnuje několik neinvazivních detekčních metod. Jde o měření 

reakční doby zašlapáváním senzorických destiček. Metody nevyžadují žádné nároky na 

speciální přípravu jedince.  

 

Systém Fitro agility check na měření disjunktivní rychlostně-reakční schopnosti 

nevyžaduje žádné specifické nároky na jedince.  

 

Výsledky studie budou prezentovány v odborných publikacích a na konferencích. Během 

experimentu nebude pořizován obrazový záznam. 

 

Tímto podpisem potvrzuji, že jsem si vědom všech náležitostí uvedeného výzkumu. 

Souhlasím s účastí své osoby v experimentálním výzkumu: 

 

        

 

Datum:     Podpis testovaného: …………………..  
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Příloha 3 
 

Anketa o pohybové aktivitě jedince 

  

 

 

Anketa: Pohybová aktivita  

 

 

1. Kolikrát týdně provozuješ organizovanou pohybovou aktivitu (trénink) 

v délce minimálně 90 minut?             0-1*             2* a více 

 

2. Kolik hodin týdně ze svého volného času strávíš neorganizovanou 

sportovní aktivitou (tj. mimo sportovní klub, tréninky), jako je běhání, 

fotbal, florbal či podobné hry s kamarády (mimo organizovanou 

pohybovou aktivitu)? 

 0-3h               4-6h             7 a více h 

 

3. Jak dlouho absolvuješ stejné tréninkové zatížení v průběhu jednoho týdne?     

do 6 měsíců                     6 měsíců a více 

 

4. Jsi členem sportovního klubu či sportovní organizace?      ano         ne             

Pokud ano, tak jaké? 

 

5. Jakému sportu a disciplíně se v klubu (sportovní organizaci) věnuješ? 

 

 

Podpis rodičů/trenéra ……………………………………… 

 

 

 


