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1. Úvod - vymezení pojmů, cílů a struktury diplomové práce 

Jak již název mé diplomové práce napovídá, půjde v ní především o problematiku 

kognitivních a percepčních schopností a dovedností působících resp. projevujících se v oblasti 

sportovních her a o uplatnění teoretických znalostí o rozvoji těchto dovedností v trenérské a 

vědecké praxi. Protože jde o téma značně obsahově široké a navíc multidisciplinární (tedy 

takové, že se jím zabývá a může být nahlíženo z pozice více vědních oborů- fyziologie, 

optometrie, psychologie /obecná, osobnosti, kognitivní, sportu/, sportovní trénink, v jistém 

smyslu pedagogika resp. didaktika sportu), je třeba na úvod definovat a vymezit základní 

pojmy, se kterými ve své práci operuji a jimiž je má diplomová práce vymezena, neboť mezi 

jednotlivými vědními obory existují určité disproporce v jejich chápání. 

1. Obecná psychologie např. v rámci svého odlišení kategorií psychiky na psychické 

procesy, stavy a dispozice (více např. Nakonečný, 1998) rozlišuje psychické procesy 

kognitivní, emocionální, motivační a volní. Psychické procesy jsou tedy v čase probíhající 

psychické jevy (probíhají jako změny emočních a motivačních stavů a jako vnitřní kognitivní 

operace). Již z tohoto vymezení je zřejmé, že název mé diplomové práce by nebyl z výše 

uvedeného vymezení zcela v pořádku, neboť kognitivní (poznávací) procesy jsou z hlediska 

obecné psychologie nadřazené procesům percepčním. 

Obecně se totiž kognitivní (poznávací) procesy rozlišují na nižší (čití, vnímání) a vyšší 

(myšlení, řeč). Někam mezi tyto póly se zařazuje také představování, které je svou povahou 

symbolické, podobně jako myšlení a řeč. Kognitivní schopnosti a dovednosti se při hře 

uplatňují především při řízení vlastní činnosti hráče a v jeho orientaci v herních situacích, 

regulaci podnětů a v rozhodování, regulaci a kontrole motorického provedení herních činností. 

Jejich důležitou součástí je pozornost. 

Z hlediska sportovního tréninku a některých didaktických koncepcí, zejména v anglosaské 

literatuře, ale můžeme pojmy ,,kognitivní" a "percepční" procesy a dovednosti nalézt vedle 

sebe, významově zde totiž kognitivní procesy představují procesy vyšší (především myšlení), 

percepční procesy pak procesy nižší (čití, vnímání). Tento pohled jsem z ryze praktických 

důvodů týkajících se překladu převzal, ale přesto si musíme uvědomit, že ač takto odlišené, 

stále jde o dvě složky téhož kontinua, které jsou spolu v úzkém vztahu svázány a jedna 

bez druhé by v podstatě nemohla existovat. 

2. V podstatě o stejný problém, související se stíráním rozdílů mezi v naší zeměpisné šířce 

jasně vymezenými a chápanými pojmy, avšak v některé zahraniční literatuře nerozlišovanými, 

jde v oblasti vizuálních schopností, které jsou běžně označovány jako dovednosti, ačkoliv 
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mají dle mě téměř konstituční charakter. 

Schopnosti běžně chápeme jako takové vlastnosti člověka, jež nejsou vrozené, dědí se však 

určité dispozice neboli vlohy k rozvoji schopností intelektových, percepčních (senzorických) 

či motorických (pohybových). Dispoziční charakter je v celkovém kontextu uvažování o nich 

podstatný v tom, že k rozvoji schopností dochází pouze za určitých vhodných podmínek 

prostředí. Ve vztahu k dovednostem jsou schopnosti obecnějšího charakteru, jedna specifická 

dovednost může být sycena více schopnostmi. Počáteční rozdíly mezi lidmi nejsou tedy ve 

schopnostech, ale spíše ve vlohách (což je důležité ve výběru- nejen sportovních- talentů. 

Dosahuje-li jedinec v nějaké oblasti rychlého rozvoje schopností (např. rychlé zvládání 

nových vědomostí a dovedností), mluvíme o nadání, či dokonce talentu. 

Dovednost je jedním ze základních pojmů mé diplomové práce. Představuje určitou 

připravenost ke správnému vykonávání nějaké činnosti a je v průběhu života jedince osvojena 

a rozvíjena učením, "vyrůstá" na základě jedné či více schopností. Ve své diplomové práci se 

budu zabývat především dovednostmi percepčními a intelektovými (kognitivními v užším 

pojetí významu tohoto slova- k diskusi viz výše) ve vztahu ke sportovním hrám, i když, jak 

jsem zmínil výše, nepůjde vždy v závislosti na překladu zahraniční literatury o pojmy chápané 

v našem smyslu, ale často o pojmy souřadné, blížící se synonymu. 

Percepční a kognitivní dovednosti zahrnují např. zrakové a sluchové vnímání -

rozlišování inverzních tvarů, figury a pozadí, zrakovou paměť, pravo-levou i obecně 

prostorovou orientaci, prostorové vnímání, vizuomotoriku- ovlivňují jemnou i hrubou 

motoriku, koncentraci pozornosti, kdy percepční dovednosti zahrnují správné "ukotvení" 

vizuálního systému tak, že pozornost může být distribuována více rozptýleně podle 

specifických nároků situace (např. herní). Tento typ vyhledávací strategie má podle Milnera a 

Goodalea (in Williams, 2000) několik výhod: 

o "sakadické oční pohyby, které rozdělují každou přímou fixaci předmětu vnímání 

představují inaktivní periody informačního procesu- neboli -vyhledávací modely 

s méně přímými fixacemi se týkají výkonnějších vyhledávacích modelů (strategií); 

o je mnohem rychlejší přepínat pozornost z jedné oblasti podnětů ke druhé skrytě, 

používajíce spíše periferní vnímání než oční pohyby; 

o periferní vnímání může být použito k procesu vnímání pohybových informací rychleji 

než vidění přímé. 

Dále do tohoto výčtu můžeme zařadit vnímání časové posloupnosti, ale také schopnosti 

typu manipulace se slovy a čísly, čtení a psaní, zpracování informací, doplňování dílčích 

informací a poznatků do pod-systémů či naopak jejich celků apod. 

2 



3. Závěrečné podstatné vymezení, týkající se mé diplomové práce, se věnuje pojmu 

"sportovní hry", jímž je také obsah mé práce ohraničen. 

Werner a Almond (1990 in Dobrý, 2003) zařadili pohybové aktivity podobných rysu do 

kategorií, které nazvali invazní, sít'ové a odrážením o stěnu, pálkovací a cílové. Každá 

kategorie představuje seskupení pohybových aktivit, které mají podobné charakteristiky, 

umožňující vyjádřit, co v dané kategorii znamená dovednostní výkon. Invazní pohybové hry 

se jeví jako strategicky nejsložitější, cílové pohybové aktivity jako nejméně složité. Zbývající 

dvě kategorie se nacházejí někde mezi nimi. 

"Invazní pohybové aktivity (tj. pohybové hry) jsou strategicky náročné, zahrnují 

odpovědi na dynamicky se proměňující úkoly a požadavky na jejich řešení v interakci 

útoku a obrany v utkání" (Thomas in Dobrý, 2003). Naproti tomu cílové pohybové aktivity 

(dle W emera a Almonda např. lukostřelba) jsou strategicky nenáročné a vyžadují soustředění 

na efektivní provedení pohybových dovedností ( tímto posledním příkladem výše uvedení 

autoři pokazili poměrně dobré rozlišení sportovních her - více k této diskusi viz. Dobrý, 

2003). 

Z výše uvedeného vymezení sportovních her je zřejmé, že může jít o aktivity velmi 

různorodé a rozdílné i co se týče specifických nároků na hráče. Je tedy nezbytné uvést, že 

má diplomová práce se zabývá především percepčními a kognitivními dovednostmi 

v souvislosti s invazními hrami, a to zejména ve fotbale, nebot' má diplomová práce je 

také zároveň závěrečnou prací v rámci studia trenérství fotbalu na FTVS UK. 

Ačkoliv jsou ale v mé diplomové práci uváděny příklady hlavně z fotbalu a tvořeny 

aplikace jednotlivých teorií především na fotbalové prostředí, vztahují se vesměs jednotlivé 

závěry i na ostatní sportovní hry podobného -tedy invazního- charakteru (např. házená, 

basketbal, hokej, vodní pólo apod.). Přesto budu a musím ve své diplomové práci postupovat 

i opačným směrem a hledat možné paralely mezi výsledky vědeckých zkoumání z oblasti 

percepčních a kognitivních dovedností i v jiných typech sportovních her ( síťové- tenis, 

sqosh, badminton, či her pálkovacích- baseball a softbal), neboť právě u těchto sportů jsem 

zaznamenal největší zájem výzkumníků o téma tréninku resp. rozvoje percepčních a 

kognitivních dovedností. 

K charakteru a definování tzv. invazních her je ještě potřeba dodat, že "základem jejich 

vnitřní logiky je (a) kompetiční (opoziční) vztah k soupeřově družstvu, (b) kooperační mezi 

spoluhráči, (c) obranné a útočné činnosti" (Gréhaigne, Godbout a Bouthier in Dobrý, 2003). Z 

této vnitřní logiky se odvíjejí obecné strategické a taktické principy a společný cíl invazních 

pohybových aktivit - překonat soupeře. Příkladem strategických a taktických principů je 
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přinutit soupeře k chybě a překvapit ho neočekávanými činnostmi, které by mohly vést k 

příležitostem skórovat či bodovat. 

V tomto úvodu by také měly zaznít cile této práce. Jsou jimi především: 

o Formou rešerše odborné vědecké literatury ukázat na oblasti současného výzkumu 

v oblasti percepčních a kognitivních dovedností; 

o zasadit tyto dovednosti v rámci teoretického vymezení do sportovně-specifického 

kontextu; 

o poskytnout čtenáři závěry, které jsou na základě výsledků výzkumů v souvislosti 

s tréninkem percepčních a kognitivních dovedností výzkumníky činěny a nastínit 

možnosti dalšího vědeckého zkoumání; 

o ukázat na aktuální přístupy ve vyučování (tréninku) sportovním hrám založeným na 

rozvoji kognitivních a percepčních dovedností a diskutovat jejich účelnost. 

Co se týče struktury mé diplomové práce, je obsahově členěna na tři části: v prvních dvou 

se snažím o systematický přehled výzkumné literatury v daných oblastech, kdy nechybí ani 

teoretické vymezení pojmů a teorií percepce a rozhodovacích dovedností - v první části se 

zabývám percepcí jako komplexním psychickým procesem a zejména percepčními 

dovednostmi (obecnými i sportovně specifickými), jejich výzkumem i pokusy o jejich trénink, 

stejně jako v části druhé, týkající se kogrůtivních dovedností- především rozhodovacích, 

vycházejících z konceptů taktického myšlení. Ve třetí části již nejde o text opírající se o 

dostatečnou evidenci vědeckého bádání, čehož jsem si vědom, ale myslím, že toto téma se 

k tématu mé diplomové práce váže a proto ho zde také rozpracovávám- jde o didaktický 

přístupu k výuce sportovním hrám založený na osvojování a rozvoji kogrůtivních dovedností 

(Teaching games for understanding - TGFU) - a diskutuji, jaký může mít toto paradigma vliv 

na osvojování herních dovedností ve fotbale (a sportovních hrách obecně), neboť si myslím, 

že toto téma se k mé diplomové práci také vztahuje- jde vlastně o jakési metodické vyústění 

přístupů k výuce as tréninku sportovním hrám, akcentující percepční a zejména kognitivní 

dovednosti. 

1.1 Poznámka k metodologii mé diplomové práce 

V úvodu mé diplomové práce se ještě musím krátce zmínit o její metodologii. 

Její stěžejní část by totiž měla mít charakter přehledové studie založené na rešerši vědecké 

literatury, v terminologii metodologie kvalitativního výzkumu (viz Rendl, 2005) se oficiálně 
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hovoří o systematickém přehledu. Hendl (tamtéž) k tomuto tématu uvádí, že: "Systematický 

přehled byl navržen jako klíčová metodologie hnutí, které usiluje o praxi založenou na 

vědecké evidenci. Výhody systematického přehledu spočívají v důslednosti a průhlednosti 

procesu jeho tvorby, především v identifikaci, kritickém ohodnocení a syntetizaci výsledků 

primárních studií." 

Existuje ještě více způsobů tvorby těchto přehledů, v případě mé diplomové práce jde o 

přehled narativní. Ten se sestává z výběru a tematického uspořádání informací s cílem 

vypracovat zprávu o výsledcích výzkumu v dané oblasti. Forma mého přehledu bude mít 

především integrativní podobu, přesto se z části pokusím o jistá zobecnění a interpretaci 

výsledků ve vztahu ke sportovnímu tréninku a prognózám dalšího vědeckého bádání. v dané 

oblasti. 

Co se týká způsobu vyhledávání literatury a článků s danou problematikou, využil jsem 

kromě tradičních metod sběru dat z učebnic a vědeckých časopisů (často i ve formě 

internetových publikací- vyhledavač Google) i internetové databáze vědeckých výzkumů, a 

to především PubMed (Medline), ERIC a Sport Diskus. Podle klíčových slov "perceptual 

skills" a "cognitive skills" "in sport" či "in sport games" v různých kombinacích a výrazů 

"TGFU" nebo v celém znění "Teaching games for understanding" jsem v obou zmíněných 

databázích prostudoval rešerše či plné verze celkem 574 článků s tématikou percepčních a 

kognitivních dovedností ve sportu a přístupu TGFU. V další fázi hledání vhodných studií již 

došlo na omezení vyplývající z charakteru sportu, přípustné tedy byly jen studie týkající se 

nějakým způsobem sportovních her především invazního charakteru. Protože se jedná o 

systematický přehled integrativního charakteru, akceptoval jsem jak pre-studie, tak i celkové 

výzkumy, toto rozlišení jsem akceptoval i s vědomím možné menší validity pre-strudií, při 

sdělování výsledků se o tom v textu zmiňuji. Tímto omezením jsem dostal celkem 68 

výzkumných studií s tématy vztahujícími se k percepčním a kognitivním dovednostem v hrách 

invazního charakteru, jejichž výsledky jsem podle tématu, jemuž se tyto studie věnovaly, 

rozdělil a zpracoval v mé diplomové práci do specifických kapitol. Při hledání podle 

klíčových slov TGFU bylo nalezeno 1 O studií či pre- studií, které se svým charakterem 

nějakým způsobem týkaly tématu mé diplomové práce, ne všechny jsem však vzhledem 

k zaměření mé práce využil, neboť mi u tohoto tématu primárně nešlo o přehledovou studii, to 

by již svým charakterem přesahovalo obsah mé diplomové práce. 
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2. Percepce jako součást kognitivních (poznávacích) procesů 

Vzhledem k proměnlivosti herních situací a psychickému zatížení v důsledku realizace 

herního výkonu získávají velký význam pro celkovou úspěšnost sportovce - hráče poznávací 

(percepční a kognitivní) procesy, schopnosti a dovednosti. Např. Abernethy (1998) 

vymezuje proces poznávání následovně: "Percepce je tradičně považována za proces 

sestávající z množství dílčích pod-procesů, zahrnujících detekci (proces determinující, zda 

jednotlivý signál/podnět je či není přítomen), srovnávání (proces rozlišení , zda jsou dva 

podněty shodné či odlišné}, rozpoznávání (proces identifikace podnětů, objektů a vzorců, se 

kterými má již subjekt zkušenost) a selektivní pozornost (proces výběrového rozvržení 

pozornosti k předmětům zájmu a ignorující rozptýlení, irelevantní či méně přiměřené 

informace)." 

Důležitou roli v tomto procesu hraje také schopnost představováni, které je také spolu 

s kognitivními procesy typu myšlení a řeči procesem symbolickým, svým charakterem ale leží 

někde mezi percepčními a kognitivními procesy. 

Každý z těchto dílčích procesů percepce, či jejich kombinace, může limitovat sportovní 

výkonnost - převedeno na konkrétní herní situaci si můžeme představit, že hráč nejenže musí 

soupeře, jeho činnosti, celou situaci i vlastní činnosti vnímat, přičemž jeho vlastní následná 

činnost (přihrávka, střelba, obranný zákrok. .. ) závisí především na vnímání vzdáleností vůči 

různým objektům i subjektům herní situace s ohledem na její časové parametry. Do 

rozhodování o volbě činnosti se pak ale také promítají kromě proprioreceptivních informací i 

uvědomované dlouhodobé i krátkodobé taktické pokyny, předsevzetí a zkušenosti (viz dále). 

Mimoto ovšem i některé intelektové schopnosti a vlastnosti osobnosti. 

Při vymezování a začleňování pojmu percepce do struktur celého lidského chování a 

prožívání nesmím samozřejmě opomenout ani důležitou roli paměti, která je podstatnou při 

utváření a rozvíjení percepčních schopností a dovedností do té podoby, jak ji např. známe u 

vynikajících sportovců Svoboda (1986) t této problematice uvádí: "Nejistota začátečníků v 

rozličných situacích ukazuje na význam zkušenosti. Percepce je totiž souborem procesů, 

které zajišt'ují subjektivní a relativně adekvátní zobrazení reality v celku i detailech. 

Soulad s realitou tu však není od počátku, je nutný určitý čas k tomu, aby se percepční 

systémy adaptovaly na působící podněty. Jinými slovy nováček se v utkání teprve učí 

odrážet adekvátně herní situace a i proto dělá chyby" 

Jak tedy vidíme, vnímání je velmi komplexním procesem, jež má svou složku 

senzorickou i kognitivní (logickou). 

Dříve než se tedy budu věnovat percepčním a kognitivním dovednostem obecně a zejména 
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ve vztahu ke sportu, nemohu se alespoň částečně nezmínit o teoriích percepce, tedy jakési 

základní filosofii chápání tohoto procesu a nerozvést v krátkosti výše zmíněné fenomény, jež 

v procesu percepce hrají podstatnou úlohu a přiblížení dalších podstatných psychických 

procesů a jevů čtenáři, které zařazují proces percepce do širšího kontextu. 

2.1 Psychické jevy jako jednota prezentační a reprezentační stránky 

V Shanonově pojetí koncepce mysli (B. Shanon, The Representational and the 

Presentational, 1993 in Sedláková, 2004) se počítá s přerůstáním prezentačních forem 

psychických obsahů do forem reprezentačních. Pro proces přerůstání zavádí autor pojem 

krystalizace. Dále je bezesporu také všeobecně uznávaným faktem, že z poznávacích 

procesů je pouze vnímání charakterizováno jako proces prezentační a ostatní procesy, 

počínaje představováním až po složité symbolické myšlení, jsou považovány za procesy 

reprezentační. Je to způsobeno především faktem, že od pradávnaje vnímání vázáno na 

přítomnost podnětu ve vnějším či vnitřním světě subjektu. Za základní a nejdůležitější 

psychickou funkci je od Brentanovy doby vymezována představivost. Je považována za 

nejdůležitější psychickou funkci zejména proto, že zakládá vnitřní svět subjektu, umožňuje 

uchování kontinuity jeho prožívání a podílí se na řadě dalších psychických funkcí, např. na 

plánování, rozhodování aj. (viz dále). 

2.1.1 Podíl reprezentačních procesů na zpracování vjemové (percepční) informace 

Většina teorií percepce uplatňuje ve výkladu zpracování vjemové informace účast 

paměťových procesů. Jsou však i teorie, které si takto nepočínají, příkladem je výklad 

Gibsonovy ekologické teorie vnímání, v níž je obsažen výklad interpretace vjemového 

obrazu mj. i bez účasti paměti. Soustava pojmů, s níž Gibson pracuje, však vyžaduje 

restrukturaci obecně-psychologického pojmosloví, má-li být srovnávána, tj. uvedena ve vztah 

s běžně používaným psychologickým pojmoslovím. 

S tzv. druhým pojetím prezentacionismu se setkáváme v Gibsonově teorii vnímání, podle 

níž subjekt snímá informaci, kterou obsahuje prostředí. A protože je informace v prostředí již 

organizovaná, mozek neprosazuje vlastní mechanismus k jejímu zpracování. V tomto přístupu 

je výrazně zastoupen Gibsonův realismus, předpokládající reálnou existenci informace 

v prostředí. 

Podle Paivia ( Paivio, 1986 in Sedláková, 2004) ,je problematika reprezentace obsažena 

v Gibsonově teorii jen částečně (v jeho starších dílech k ní však převažuje skeptický postoj), a 

to ve smyslu registrace invariantů nebo přizpůsobení, případně nastavení percepčního systému 
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k nim (invariantům). Krajní stanovisko k reprezentaci zaujímá na Gibsona navazující 

ekologická větev, která bývá interpretována jako fenomenologická." 

Současné obecně-psychologické teorie percepce lze dělit do dvou skupin podle směru 

zpracování informací. Znakem první skupiny teorií percepce, jež je i historicky starší, je 

zpracování informací "zdola nahoru", tedy ve směru od nižších poznávacích procesů 

k procesům vyšším. Tato skupina teorií předpokládá, že proces vnímání je iniciován aktivací 

senzorického systému - podrážděním periferního zakončení analyzátoru a zpracováním 

informace, jež toto zakončení nese, prostřednictvím paměťových stop, které se na základě 

vstřícných procesů vybavují. V rámci vybavených stop lze rozlišit několikerý typ paměťových 

obsahů, z nichž nejdůležitější jsou obsahy apercepční- paměťové obsahy fixující vliv 

minulé zkušenost vztahující se ke zpracování právě probíhajícího vjemového signálu - a 

paměťové obsahy anticipační, vycházející rovněž ze zkušenosti jedince, podílející se na 

předjímání dalších dílčích obsahů. K tomu dochází zejména v případech opakovaného 

vnímání. Oba typy obsahů -jak pamět'ové obsahy apercepční, tak pamět'ové obsahy 

anticipační- mohou dále asociovat ještě další pamět'ové obsahy, které se mohou 

v interakci s jinými uplatnit při zpracování informace a fixaci vjemu. 

Druhá skupina teorií percepce představuje skupinu mladších (historicky novějších způsobů 

výkladu percepce); je založena na zpracování informace "shora dolů". Percepce je v těchto 

teoriích vyložena jako proces, který je iniciován vyššími poznávacími procesy, např. 

testováním hypotézy, již si subjekt sestaví ve vztahu ke světu, který je podnětem vnímání. 

Příkladem hypotézy je položení takovéto otázky: Je to muž či žena, který/á se k nám blíží? 

Prší? Sněží? Tyto hypotézy, které jsou sestaveny na základě hrubé orientace subjektu 

v prostředí, případně jeho povrchm'ho monitorování prostředí, vedou pak k podrobnějšímu 

zpracování informací, v němž se uplatňují mechanismy podobné jako při výkladu jádra první 

skupiny teorií. 

3. Mentální reprezentace 

Podněty, které sportovec přijme prostřednictvím smyslů, vytvářejí v nervové soustavě 

představu o soutěžní situaci Gejí mentální reprezentaci). V této diplomové práci, a to 

především v části o výzkumech z oblasti percepce ve sportovních hrách, v závislosti na 

překladu zahraniční literatury používám v souvislosti s představou soutěžní situace pojem 

vzorce hry (patterns). Tato představa (mentální reprezentace) je v procesu myšlení 

analyzována a dochází k rozhodnutí, na jehož základě je situace řešena. 

Pojem mentální reprezentace je poměrně hodně v odborné literatuře používán, jeho přesný 
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význam však již tak jasný často není, rozdíly v jeho chápání se objevují i mezi jednotlivými 

vědci. Pokusím se ho tedy na úvod blíže specifikovat. 

V klasické psychologii se termínem reprezentace označuje buď představivost ve smyslu 

dispozice, tedy schopnost zobrazovat svět, nebo představování, ve smyslu procesu. 

K rozpracování tohoto pojmu v psychologii nejvíce přispěli J. Piaget a K. Biihler. 

Ve většině teorií mentální reprezentace se buď s pojmem mentální reprezentace pracuje, aniž 

se explicitně definuje ( a většinou se mlčky předpokládá, že jde o operace s psychickými 

obsahy, které jsou součástí znakových, nebo též symbolických funkcí), nebo autoři vycházejí 

z explicitně vymezeného pojmu 

V češtině je obsah mentální reprezentace specifikován tak, že jde o mentální reprezentaci 

něčeho: např. reprezentace vnějšfho světa (jakékoli entity - faktu, události, znalosti, 

jazykových jevů- hlásek, souhlásek, diskriminačních rysů, slova a jeho významu), které si 

člověk osvojuje, ale i reprezentace světa vnitřního (příkladem je reprezentace psychického 

stavu- afektu, vnitřního konfliktu, kognitivní operace atd.) a nebo se ve spojení s pojmem 

mentální reprezentace uvádí místo, kde ji lze lokalizovat: Tak se například hovoří o mentální 

reprezentaci v paměti, ve vědomí, leckdy i o reprezentaci ve výkonovém orgánu apod. 

3.1 Formy reprezentace 

Teorie reprezentace přinesla řadu poznatků o druzích a formách mentální reprezentace. Její 

formy vycházejí z třídění forem externí reprezentace, jež se dělí na reprezentaci, která je 

zprostředkována řečí, tedy reprezentaci verbální (ta je považována za příklad digitální

diskrétní, rozpojité formy kódování informací), a na reprezentaci, která je zprostředkována 

analogovým médiem, tedy zobrazením, kresbou nebo malováním apod. Tyto formy externí 

reprezentace jsou jejími jednoduchými formami. Za složité formy jsou považovány smíšené 

formy reprezentace, kdy je současně uplatněn více než jeden kód. Nástroji jednoduchých 

forem externí reprezentace jsou jazyk a zobrazení (více např. viz Sedláková, 2004 či 

Sternberg, 2002). Při implikaci do sportovního prostředí bychom za příklad externí 

reprezentace verbální mohli považovat např. ústní sdělení trenéra hráčům o taktických 

záměrech vzhledem k nadcházejícímu utkání, zobrazení trenérových záměrů na taktické tabuli 

ve formě obrázků či diagramů je vhodným příměrem pro druhý způsob externí mentální 

reprezentace. 
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Reprezentace 

externí /--------
obrazová 
kreslení 
malování 
rýsování 

verbální 
jazyk přirozený 
(mateřský, cizí jazyky) 
rozčleněné symboly 
pravidla ... 
jazyk umělý 

iAtální 

symbolická subsymbolická 

/ver~ál:-----. 
imaginativní 
(analogová) 

propoziční 

~ jazyk výtvarného umění ... 
smíšená forma: jazyk 
televizního/filmového umění předměty vztahy schémata 

smíšená forma: scénáře, mentální modely ... 
Obr. 1 Schéma členění pojmu reprezentace (podle Sedlákové, 2004) 

3.1.1 Jednoduché formy mentální reprezentace 

Interní forma reprezentace je odvozena z externí. Za nástroje reprezentace se považuje 

imagenový a propoziční kód, případně jeho verbální podoba, smíšené formy reprezentace 

-scénáře, schémata i nejrozmanitější mentální modely. Jeden z nejpropracovanějších, 

relativně nejstarší, geneticky zakotvený model mentální reprezentace pochází od J.S. Brunera 

(Bruner, Olver, Greenfield, 1966). Jeho pojetí předpokládá tři formy reprezentace: enaktivní, 

ikonickou a symbolickou. Obsahem enaktivní reprezentace jsou výrazové prostředky (gesta, 

výrazy tváře, pohyby mající významy atp.), ikonická reprezentace je vyššího stupně a je 

založena na uchování stop po percepci předmětů. Nejvyšším stupněm reprezentace je 

reprezentace symbolická, která je podmíněna osvojením jazyka. V dospělém věku jsou 

uplatňovány všechny tři formy reprezentace. 

Rozdíly mezi imaginativní a propoziční reprezentací snad nejlépe vystihl podle Sedlákové 

(2004) S.M. Kosslyn ve své práci "hnage and Mind". Obě formy demonstruje Kosslyn na 

příkladu ,,míče, který leží na krabici". Pět z osmi rozdílů mezi oběma reprezentacemi je 

odvozeno od základního rozdílu mezi popisem a zobrazením. Popis je charakteristický pro 

propoziční reprezentaci, zobrazení pro reprezentaci imaginativní. 

Podle Kosslyna (in Sedláková, 2004) "propoziční reprezentace míče reflektuje určité vztahy 

tohoto předmětu k okolí či k dalším předmětům, dále obsahuje alespoň jeden argument, má 

svou syntax, která obsahuje pravidla utváření reprezentace, má abstraktní povahu a obsahu 

reprezentace lze připsat pravdivostní hodnotu. Propoziční reprezentace neobsahuje reflexi 

vztahu části a celku příslušného předmětu ani vzdáleností mezi částmi reprezentovaných 

předmětů nebo scén. Znaky propoziční reprezentace jsou arbitrární. Dále propoziční 

reprezentace nemá také charakter jazykových struktur, má ovšem charakter pojmově 

predikátový, proto je propoziční kód optimálním nástrojem reprezentace verbálních jevů." 
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Znaky, jež nepatří do definičního rámce propoziční reprezentace, charakterizují reprezentaci 

imaginativní. Tato forma reprezentace explicitně nezobrazuje žádné vztahy mezi daným 

předmětem a předměty jinými, neobsahuje žádné argumenty ani nemá jasnou syntax a nelze ji 

připsat pravdivostní hodnotu, má konkrétní charakter. Obsahuje reflexi vztahu mezi celkem 

a částí zobrazeného předmětu, včetně vzdáleností mezi nimi, zobrazuje časoprostorovou 

charakteristiku reprezentovaných předmětů a scén, manifestuje se v pomyslném 

psychickém prostoru, což dokazují mimo jiné výzkumy mentální rotace představ ( "např. 

Shepard, 1978; Johnson-Laird, 1983" podle Sedlákové, 2004)). 

3.1.2 Smíšené formy mentální reprezentace: mentální modely 

V psychologické teorii mentální reprezentace se vedle jednoduchých forem mentální 

reprezentace vyskytují též formy smíšené. Příkladem jsou časově organizované řetězce 

událostí jakožto elementy epizodické paměti nebo scénáře, rámce a témata v pojetí 

Schanka a Abelsona a v neposlední řadě též mentální modely. 

"Mentální model je vymezen jako hypotetický konstrukt, který obsahuje většinou neostře 

ohraničenou množinu informací, jež jsou vztaženy k určitému předmětu či jevu okolního, ale i 

vnitřního světa a které byly získány buď přímým, nebo zprostředkovaným poznáním, a to 

nejen poznáním záměrně řízeným, ale i poznáním živelně probíhajícím"(Sedláková, 2004). 

Pro další prohloubení znalostí v této oblasti odkazuji čtenáře na citovanou literaturu, ještě se 

ale musím zmínit o druzích dispoziční mentální reprezentace. 

3.1.3 Druhy dispoziční reprezentace 

Dispoziční mentální reprezentace, jak už její název napovídá (oproti aktuální mentální 

reprezentaci) hovoří o psychickém jevu spjatém s naší pamětí, který není aktuálně ve vědomí 

přítomen. První třídu paměťových obsahů tvoří psychické obsahy, jejichž společným 

jmenovatelem je okolnost, že jsou odpověďmi na otázku "Co?" nebo "Kdo" (např. Co je to? 

Co se stalo? Kdo vstřelil ten gól? Kdo vyhrál minulé mistrovství světa? apod.). Pro označení 

těchto obsahů v paměti se vžil termín deklarativní (deklarativní poznání, paměť, sémantika i 

reprezentace). Druhou třídu obsahů tvoří postupy, jak uplatnit interiorizovaná pravidla 

k vytvoření nového obsahu. Příkladem takových postupů jsou návody pro výkon typu, jak 

zpracovat míč, jak zahrát standartní situaci, ale také dovednost pro výkon na symbolické 

úrovni, např. jakou paměťovou strategii zvolit, abych si zapamatoval obsah románu, jak 

vyvodit smysl přísloví atd. Může však jít i o postupy (procedury) z oblasti jazykové 

kompetence a jazykové produkce (např. vytvoření smysluplné věty nebo porozumění větě, 
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kterou subjekt nikdy předtím neslyšel). Tento druh paměťových obsahů se označuje jako 

procedurální obsahy, jejichž fungováni předpokládá určitá pravidla, která si subjekt 

v procesu socializace osvojuje. Hovoří se rovněž o procedurální paměti (viz výše), sémantice i 

reprezentaci. Kulič (1987 in Sedláková, 2004) k tomuto tématu dodává, že "lidská paměť 

funguje na jiných principech nežli paměť počítače (s níž byla často porovnávána a i základní 

děleni probíhala pod tímto vlivem), důležitý je zde především kontext: osvojená fakta jsou při 

opětovném poznávání zařazena do určitého kontextu, rovněž tak vybavováni poznaného je 

závislé na specificky lidském kontextu." 

3.2 Mentální reprezentace ve sportovní činnosti 

Hošek (1989) k této problematice uvádí, že: "Významná úloha představ (mentálních 

reprezentaci- pozn. autora) v poznávacích procesech vyplývá z prospektivních tendencí 

sportovních činností, daných orientací na předem stanovený, v představách existující cíl 

(model žádoucí budoucnosti). Najeho vytvoření se podílejí představy pamět'ové i 

fantazijní. Zvláštní význam mají představy při vlastní pohybové činnosti. Vztah mezi 

představou pohybu a pohybem byl experimentálně dokázán již koncem 19. století. Všeobecně 

je uznávána také úloha pohybových představ v motorickém učení". 

Pamětní pohybová představa je obraz pohybu, který byl vnímán (prováděn) v minulosti. Při 

reprodukci pohybuje pak důležitější komponenta proprioreceptivní, kdy již v 19. století 

Wundt odhalil, že představa pohybujícího se objektu vede ke vzrůstu napětí ve svalech a k 

jejich mikropohybům. 

Detailnější experimentaci podrobil tyto vztahy William James a dospěl k pojetí 

ideomotoriky, která vysvětluje vztah mezi představou pohybu a pohybem vlastního těla, 

který vznikl v důsledku této představy. 

Blíže tento proces vysvětluje Hošek (1989): "Provádění pohybů zdokonaluje 

ideomotorické představy a ty jsou potom předpokladem dokonalejšího provádění pohybů. 

Přesnější a jasnější představy navozují dokonalejší pohyby než představy méně jasné. 

Představa pohybu nevzniká jen na základě našeho aktivního či pasivního provedení pohybu, 

ale i na základě předvedení druhou osobou, filmem schématem, modelem, tj. vizuální cestou 

či cestou verbální (slovní popis pohybu od druhé osoby či čtením- viz výše pozn. autora)." 

Vizuální a verbální navozování má důležitou roli vstupní a korektivní. V praxi se 

doporučuje oba zpusoby kombinovat a důležité také je uvědomit si nezastupitelnost pamětní 

komponenty kinestetické, která má nakonec v pohybové paměti rozhodující význam. 

Obecně uznávaným faktem je skutečnost, že při bezprostřední představové a slovní reprodukci 
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uskutečněného pohybu si sportovec vybavuje především ty části, které pohybově zvládl. 

Důležité doplnění k této tématice dodává Hošek (1989): "Pamětní pohybové představy 

nezvládnutých částí pohybové struktury se vybavují hůře, v pohybové představě se objevuje 

"okénko". Sportovec tak při analyzování provedeného pohybového úkolu může z "okének" 

usuzovat na nezvládnuté fáze a detaily, čímž lze odhalit i relativně skryté nedostatky 

pohybových struktur a ty potom systematickým motorickým učením zlepšovat." 

Důležité také je si uvědomit, že podle mnohých sportovních odborníků rozsah pohybové 

paměti stoupá s významem pohybových celků pro subjekt. Je také větší u lidí s větší 

pohybovou zkušeností, tj. s větším množstvím osvojených pohybových celků. To také 

znamená, že si sportovec relativně snadněji oproti nesportovci, který se ocitne v podobné 

(např. herní) situaci vyvolá představy pohybových struktur, které pro něj mají aktuální 

význam, jsou součástí jeho známé aktivity nebo se skládají ze známých pohybů. 

Značný rozsah pamětních představ dobře trénovaných sportovců je popisován Hoškem 

(1989) jako speciální paměť. Ta se dle něj "týká především představ vizuálních a 

motorických. Vzniká na základě dlouhodobého sportovního tréninku a vyniká ve srovnání 

s ostatní netrénovanou populací (slalomář vykazuje lepší zapamatování sekvence branek než 

"obyčejný člověk")". 

V souvislosti s mentálními reprezentacemi ve sportu se nelze nezmínit o jejich specifické 

formě, která vychází z funkce naší fantazie a představivosti, což znamená, že fantazijní 

mentální reprezentace (představy) jsou obrazy předmětů a jevů, které právě nevnímáme a 

které jsme ani v minulosti nevnímali. Jsou nadstavbou nad pouhou reprodukcí, obsahují něco 

nového a schopnost jejich produkce se nazývá obrazotvornost. Tato schopnost má také 

podstatný vliv na další důležitou schopnost člověka, a to nejen ve vztahu ke sportovnímu 

prostředí - tvořivost. 

Příkladem aktivně vytvořené fantazie je třeba představa nového taktického řešení herní 

situace, představa inovace v sestavě či herním rozestavení, nové finty, nového způsobu 

nácviku ... Nemůžeme si ale myslet, že nová fantazijní představa vzniká tak říkajíc "z ničeho". 

Hošek (1989) tuto skutečnost přibližuje blíže a také uvádí obecně rozeznávané složky 

tvořivosti. Podle něj tedy "fantazijní představa vzniká podle určitých pravidel, zpravidla 

montáží, kombinací známých prvků do nového celku, zdůrazněním některé vlastnosti 

představovaného jevu, zobecněním apod. Proces utváření fantazijních představ je těsně 

spojen s ostatními poznávacími procesy (vnímání, paměť, myšleni, pozornost). Na tvůrčí 

obrazotvornosti závisí tvořivost (kreativita), která je ve sportu předpokladem pozitivru'ho 

rozvoje." 
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Složkami tvořivosti jsou podle Hoška (1989) tyto schopnosti : 

"Sensitivita, schopnost pozorně, neobvykle a nově vnímat. Tvořiví lidé vnímají 

realitu plněji, v souvislostech, v detailech, ve všech významech, vice plasticky, ve 

všech problémech a neobvyklostech. 

Flexibilita, schopnost pružně měnit východiska představování, neulpívat na 

stereotypních konstrukcích, tíhnout ke změně. 

Originalita, schopnost produkovat nápadité, zvláštní vzdálené představy. 

Imaginace, schopnost představit si složité děje, manipulovat libovolně se svými 

představami, podle potřeby je modifikovat, kombinovat a propojovat. 

Fluence, schopnost produkovat hodně nápadů, přenášet představy z jedné sféry do 

druhé a na různé úrovně." 

4. Paměť 

Dle základní chronologické linie se ve výkladu psychických jevů a procesů ve spojitosti 

s vnímáním nyní zmíním o paměti. Z výše uvedených skutečností a vymezení jasně vyplývá, 

že mentální reprezentace je nerozlučně spjata s pamětí a jejími jednotlivými formami. 

Koncem 60. let 20. století navrhli Richard Atkinson a Richard Shiffrin dodnes velmi 

populární rozdělení paměti na tři složky: a) senzorickou (neboli ikonickou) paměť schopnou 

ukládat relativně omezené množství informací po značně krátkou dobu (udává se O, 1 až 1 

sekunda po prezentaci podnětu); b) krátkodobou pamět' schopnou ukládat informace na 

poněkud delší dobu, rovněž s omezenou kapacitou (viz. magické Millerovo číslo 7 + - 2 

položky po dobu sekund, maximálně několika minut); c) dlouhodobou pamět' s rozsáhlou 

kapacitou, schopnou ukládat informace na velmi dlouhou dobu, dokonce snad časově 

neomezeně. 

K tomuto rozdělení je ovšem nutné připojit poznámku, že někteří psychologové se dívají na 

krátkodobou a dlouhodobou paměť z odlišného úhlu pohledu. Klíčovým znakem 

alternativního názoru je role tzv. pracovní paměti, která je definována jako součást 

dlouhodobé paměti a do níž současně patří krátkodobá paměť. "Podle tohoto názoru pracovní 

paměť uchovává pouze čerstvě aktivovanou část dlouhodobé paměti, přičemž přesunuje tyto 

aktivované prvky jak do místa dočasného uložení tak z něj" (Sternberg, R.J., 2002). 

Zatímco trojsložkový model paměti tedy zdůrazňuje strukturální schránky pro ukládanou 

informaci, model pracovní paměti zdůrazňuje činnost této paměti při řízení paměťových 

procesů, jako jsou kódování a integrace informací. 

Na základě výzkumů týkajících se elektrické stimulace mozku byly zjištěny rozdíly ve 
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vybavování informací při podráždění určitých oblastí mozku. Z těchto výzkumů plyne 

možnost existence oddělených paměťových systémů určených pro organizaci a ukládání 

informace, jež je ve vztahu k určitému času. Na základě těchto zjištění navrhl Endel Tulving 

rozlišovat sémantickou pamět' (obecná znalost světa- paměť pro neosobní fakta, která 

nereprodukujeme ve specifickém časovém kontextu) a epizodickou pamět' (paměť pro 

osobní prožitky). Podle některých výzkumů "může však epizodická paměť být pouze 

specializovanou podobou sémantické paměti" (Tulving in Sternberg, 2002). Tulving také jako 

první diferencoval v protikladu k dvěma výše zmíněným paměťovým systémům systém třetí -

procedurální paměť - a za klíčovou oblast tohoto systému paměti určil mozeček. Přehlednou 

taxonomii pro tyto druhy paměti navrhl Larry Squire, kdy rozeznává deklarativní (explicitní) 

paměť a různé druhy nedeklarativní (implicitní) paměti, mezi něž patří procedurální paměť, 

priming, klasické pavlovovské podmiňování, habituace, senzitizace a následné percepční 

efekty (viz obr. 2 -- podrobnosti viz. Stemberg, 2002). 

Pamět' 

deklarativní ( explicitni) nedeklarativnf (implicitní) 

sémantická 
(fakta) 

epizodická 
(události) 

procedurální dovednosti 
(např. motorické, percepční, 
kognitivm) 

priming 
(percepční 

sémantický) 

Obr. 2 Klasifikace paměti podle Squirea (Stemberg, 2002) 

podmiňování neasociativní 
(habituace, senzitizace) 

Pracovní neboli operační pamět' je tedy vřazena mezi oba bloky paměti, zprostředkovává 

jejich interakci a je chápána jako centrum realizace všech paměťových operací. Deklarativní 

paměť postupuje do operační paměti fakta a data, paměť procedurální návody (pravidla, 

programy) k vykonávání příslušných procedur. Z operační paměti se do procedurální 

zpětnovazebně vrací právě použité pravidlo, adaptované na zpracování určité informace, do 

deklarativní paměti se z operační paměti vrací nový, zpevněný a přepracovaný (nyní už tedy 

kontextově zakotvený) poznatek. V operační paměti probíhají tedy všechny procesy, v nichž 

se uplatňuje kontakt mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí i vztah mezi deklarativní a 

procedurální pamětí. 

Podrobné vysvětlení k výše uvedenému schématu přesahuje rámec této diplomové práce, je 

ovšem dobré uvědomit si na jeho základě skutečnost, že sportovec (člověk obecně) si různé 

druhy vědomostí, dovedností a návyků patrně kóduje, uchovává a vybavuje trochu 

odlišným způsobem. Tato skutečnost je pro nás důležitá také z hlediska trenérské praxe, kdy 
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nám jde o co nejefektivnější rozvoj obecných a specifických schopností a dovedností, 

osvojování důležitých vědomostí, návyků apod. 

Existence těchto subsystémů paměti je také důležitá z výzkumného hlediska, vědeckými 

otázkami jsou např. to zda mohou sémantické vědomosti facilitovat motorickou aktivitu (v 

procedurální paměti uchované motorické vzorce) či obecně, jaký je vztah mezi explicitním a 

implicitním učením. V této souvislosti bych měl ještě vysvětlit psychologickou podstatu 

výrazů explicitní a implicitní, i s ohledem k odpovídajícím druhům paměti neboť jsou v mé 

práci také často užívány. 

Explicitní paměť je zaměřena na reprodukci dat (sémantická- hráč si má např. vybavit 

základní sestavu jeho oblíbeného týmu, výsledky národního týmu v kvalifikaci apod., ale bez 

vztahu ke své osobní historii; kdyby totiž např. při vybavování na první otázku použil strategii 

vzpomínání na to, jak se zúčastnil zápasu svého oblíbeného družstva a po zápase si s hráči 

podával ruku, jednalo by se již o informace z paměti epizodické) a znovu-poznání (neboli 

rozpoznávání) dat, kdy jedinec volí jednu nebo více odpovědí z nabízeného většího počtu 

možností. Výzkumy bylo zjištěno, že znovu-poznání je druh paměti, který funguje podstatně 

lépe než reprodukce(" ... testované osoby byly schopny znovu poznat téměř dva tisíce 

obrázků, které jim byly předloženy při testování tohoto druhu paměti. Představit si, že by byl 

někdo schopen reprodukovat dva tisíce položek jakéhokoliv druhu, které by měl naučené 

z paměti, je obtížné" Sternberg, 2002). 

Testování implicitní paměti je založeno na provádění úkolu vyžadujícího předchozí 

zkušenost, kterou si však nesnažíme vědomě a účelově vybavit, jde v podstatě o stovky 

denně běžně prováděných automaticky prováděných činností - např. převzetí a zpracování 

míče, pohyb ve správných prostorech hřiště v závislosti na pohybu míče a spoluhráčů u 

zkušených, možná lépe řečeno expertních hráčů apod. 

Velmi podstatnou roli hraje paměť také ve schopnosti anticipace, o které bude rozsáhle 

pojednáno v jiné části mé diplomové práce. 

5. Zrakové vnímání 

Znalosti obecných zákonitostí percepce u čtenáře předpokládám, proto se v této kapitole 

budu věnovat především specifikám vycházejícím ze sportovní činnosti a to hlavně u 

zrakového vnímání. 

Vedoucí roli ve sportovní aktivitě obecně mají tedy hlavně zrakové počitky, kterým bude 

v této souvislosti věnována také největší pozornost, důležité jsou ovšem i informace, které 

jsou přinášeny sluchem, vestibulámím aparátem a z proprioreceptorů. Je dobré si uvědomit, 
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že jakýkoliv počitek, představující vlastně jenom jednu vlastnost jevu, se málokdy vyskytuje 

samostatně, většinou spolu s ostatními počitky tvoří vjem, jež je uvědoměním si předmětu 

nebo jevu, který působí na naše analyzátory. Vjem však není pouhou sumou těchto počitků, je 

nositelem kvalitativně vyšších vlastností (více viz. např. Sternberg, 2002 či Nakonečný, 

1998). 

Vnímání je tedy, jak jsem již uvedl výše, základní podmínkou řešení soutěžní situace. 

Jde o psychické procesy dvojího typu: smyslové (senzorické) a logické. Jeho předmětem se 

stávají objekty soutěžní situace (obr. 3). 

Obr. 3 Objekty vnímáni v Objekty vnímání ve sportu 
soutěžní situaci 

(podle Dovalila a ko~ 

Stálé objekty 

Dovalil (2002) udává, že: "Hlavními znaky vnímání při sportovním výkonu jsou selektivnost 

a subjektivita. Selektivnost znamená vnímání pouze určitých, pro výkon významných 

signálů, subjektivita je dána individualitou a vychází ze zkušenosti sportovce se standartně se 

opakujícími situacemi. Ty se obvykle spojují s určitými vjemy, které umožňují podmíněné 

reflexní spojení." 

Vnímání se v průběhu vývoje mění, zdokonaluje se na základě specifických vjemů 

v tréninku a soutěžích. Vjemy ovlivňují jak smyslovou, tak logickou složku vnímáni 

prostoru a rytmu, výše jsem zmiňoval jejich vliv i na speciální pamět'. 

Než se ale začneme zabývat sportovně specifickými percepčními schopnostmi a 

17 



dovednostmi, pojďme si nejprve vymezit jednotlivé obecné zrakové dovednosti, jak jsou 

členěny v odborné literatuře a podívejme se, zda i v této oblasti, na první pohled nepřístupné 

nějakým tréninkovým ovlivněním, neexistují pokusy o jejich rozvoj. 

5.1. Obecné percepční (zrakové) dovednosti 

Pokud budu uvažovat o tom, jaký vliv mají percepční dovednosti na sportovní výkon, 

zaměřím se ve svém výkladu hlavně na zrak a kinestezi, které jsou bez pochyby hlavními 

zdroji informací vhodných k podpoře dovedného (zručného) výkonu. Při rozlišení těchto dvou 

percepčních systémů vědci v této souvislosti hovoří o dovednostech, které jsou testovány a 

uvažovány jako obecné (použití především alfanumerických -tedy sportovně nespecifických

podnětů při testování) a mezi dovednostmi sportovně specifickými (zjišťujícími individuální 

sportovcovu schopnost vnímat specifické informace vyplývající z jeho sportu). Abernethy, 

(1998) k této problematice uvádí následující: "Běžné rozlišení, vyplývající z informačních 

procesů nebo výpočetních modelů lidské výkonnosti, se odvolává na obecné testy jako na 

testy percepčního "hardwaru" a testy sportovně specifické jako testy percepčního "softwaru". 

Obecně se udává, že senzorický zrakový systém je složený z dvaceti schopností a 

dovedností. V rámci jejich klasifikace bývají v odborné literatuře (např. článek Visual 

abilities, vision therapy and the Myths of20/20 vision) členěny do ll-ti oddělených 

schopností a rozčleněny na tři kategorie. 

A) Ostrost vnímání 

1. Ostrost zraku resp. pohledu; optické vady jako např. krátkozrakost, dalekozrakost či 

astigmatizmus čočky tuto ostrost vnímání redukují, stejně jako onemocnění zraku typu 

různých druhů zákalu či degeneračních změn sítnice. Tato onemocnění však nejsou důvodem 

nějakých problémů s učením a naštěstí jsou v dětském věku poměrně vzácné. 

B) Mechanické (automatické) dovednosti 

Jde o neuro-muskulámí schopnosti kontrolované svaly uvnitř i vně oka propojené 

s mozkem. 

2. Akomodace - schopnost změny zaostření zraku tak, abychom vždy viděli co nejostřeji i při 

změnách vzdáleností sledovaných objektů. 

3. Binokularita- spolupráce obou očí tak, že se mohou sbíhat a zaostřit na stejné místo např. 

při čtení. 
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4. Oční fixace pohybu - obvykle nazývána jako schopnost oka sledovat cíl. Jde tedy o 

schopnost oka řídit a koordinovat pohyb co možná nejrychleji a automaticky měnit své 

zaměření z jednoho cíle na druhý. 

5. Koordinace oko-ruka - resp. celé tělo - schopnost zrakového systému dobře řídit 

motorické pohyby jedince, např. při psaní. Ve sportu je potřeba především dokonalého 

načasování a koordinace pohybů v závislosti na vnímaných situačních podmínkách. 

C) Percepční dovednosti 

Tyto dovednosti, týkající se vizuálního zpracování informací, umožňují mozku organizovat a 

vyhodnocovat informace, které vnímáme a dávají nám jistý smysl. 

6. Periferní vidění- schopnost vidět nebo si být vědom toho, co nás obklopuje, náš "postranní 

zrak". Byla prokázána lepší úroveň této schopnosti u hráčů míčových her oproti nesportující 

populaci, je tedy pravděpodobné, že nároky, které tyto hry na člověka kladou, nějakým 

způsobem stimulují tuto schopnost. Mimo jiné se poznatků o periferním vidění využívá 

například při výběru barvy dresu, kdy se vychází z poznatku, že člověk vnímá v největším 

rozsahu vnímá bílou a žlutou barvu. 

7. Dovednosti specifické pro vizuální formu percepce - dle výše zmíněného článku lze 

jmenovat čtyři následující schopnosti: rozlišení figury a pozadí, dokončování tvarů, stálost 

(neměnnost) objektu vnímání a zrakové rozlišování. Rozlišení figury a pozadí je schopnost 

rozpoznávat rozličné tvary od jejich pozadí (v psychologii např. dobře známý Rubinův pohár). 

Stálost tvaru (objektu vnímání) je schopnost rozpoznávat dva objekty, které mají stejný tvar 

ale rozdílnou velikost či pozici, schopnost dokončovat tvary pak souvisí s identifikací či 

rozpoznáním symbolů či objektů, které nejsou jako celek viditelné. Zraková diskriminace je 

schopnost rozlišovat mezi vizuálními podobnostmi či rozdíly ve velikosti, formě vzorců 

(modelů), pozici a barvě. 

8. Posuzováni prostorových vztahů - schopnost posuzovat relativní pozici jednoho objektu 

vůči druhému (zaměřenost) a vnitřní uvědomění si obou částí těla (ve smyslu laterality). Tyto 

dovednosti umožňují jedinci rozvinout představu směrů- kde je to napravo či nalevo, vpředu, 

vzadu, nahoře či dole, velmi podstatné je také vnímání hloubky. 

9. Zraková paměť- schopnost znovu-vybavení či zapamatování si takového obrazu v mysli, 

který byl vnímán v minulosti. Sportovec, který má dobrou úroveň této schopnosti je na 
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základě anticipace (která je založena právě na minulé zkušenosti a jejím přenesením do nové 

situace) vždy ve správný čas na správném místě. 

10. Zraková představivost- schopnost vytvoření či upravení nových představ v mysli. Tato 

schopnost se ve sportu využívá zejména ve spojitosti s takzvaným ideomotorickým tréninkem, 

který probíhá v představách a byl prokázán jeho vliv při zlepšení koordinace pohybů i 

urychlení rekonvalescence u zraněných sportovců (při provádění ideomotorického tréninku 

nedocházelo k takovému ochabování svalů jako při rekonvalescenci bez těchto cvičení). 

ll. Zraková senzorická integrace- kombinování zrakových informací s pohybovými, 

dotykovými, rovnovážnými, sluchovými a jinými senzorickými daty. 

K výše uvedenému obecnému rozdělení ještě Jones (in Abernethy, 1998) přidává důležitou 

dimenzi závislost- nezávislost na poli, kdy udává, že "na poli nezávislé osoby jsou značně 

afektované při rozrušení, přičemž ty na poli závislé jsou schopny ignorovat irelevantní 

podněty a zaměřovat svou pozornost na důležité informace"; více viz. Kellyho kognitivní 

styly, které také podstatně souvisí s vnímáním - u nás např. Čáp) 

5.1.1 Vztah obecných zrakových dovedností a sportovního výkonu 

Tyto vztahy jsou výzkumně vyhledávány především v rozdílech skórů u zrakových testů 

mezi úspěšnými a méně úspěšnými sportovci či mezi nováčky a experty. Vědecké důkazy dle 

Abernethyho (1998) nasvědčují tomu, že "ve vztahu expert-nováček zpravidla neexistují 

žádné rozdíly ve výsledcích testů zrakových funkcí a že tedy vrcholoví sportovci nejsou 

charakterizováni nějakou zvláštní úrovní obecných zrakových dovedností. Z toho také 

v podstatě vyplývá, že ačkoliv je určitá minimální úroveň zrakového výkonu nutná, nestačí 

sama o sobě k podpoře vrcholového sportovního výkonu a že mimo toho je tedy základní 

úroveň sportovního výkonu determinována jinými faktory než obecnými zrakovými 

dovednostmi." 

V souvislosti s tréninkem obecných zrakových dovednosti byly zaznamenány ve světě 

severoamerické tréninkové programy vycházející ze sportovní optometrie , které tvrdily, že 

jsou schopné ovlivnit sportovní výkonnost zvýšením úrovně zrakového výkonu. Abernethy 

(1998) je hodnotí takto: "Tyto komerčně užitečné tréninkové programy zraku Gako 

Harrisonova a Reillyho 1975 Zraková dynamika( Visiondynamics); Revienův a Gaborův 1981 

Sportovní zrak (Sport Vision); Revienova 1987 Oční cvičení (Eyerobics); Seidermanovo a 

Schneiderovo Atletické oko (The Athletic Eye); nejnověji "Sports Vision Manuals Americké 

Optometrické asociace) jsou přímé úpravy programů používaných dříve v klinické a 
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behaviorální optometrii při pokusech zlepšovat zrak dětí zvláště při jejich obtížích se čtením". 

V těchto testech však vždy šlo o jednoduché, sportovně nespecifické podněty a tréninkový 

postup byl založen na opakování očních cvičení (kmitání očí - sakadické oční pohyby). 

Ačkoliv by bylo z výše zmíněných výzkumů možno tvořit závěry o ovlivnitelnosti 

sportovního výkonu takovýmito cvičeními, byl bych v tomto případě, zvláště co se týče 

transferu do sportovně specifických situací velmi obezřetný, zvláště při tak odvážných a 

zevšeobecňujících prohlášeních, jaké uvádí např. Revien a Gabor (in Abernethy, 1998, s. 16)a 

které jsou tamtéž také kriticky zhodnoceny: "zrakový trénink může velmi dobře učinit rozdíl 

mezi vyhráváním a prohráváním ... ; fixované objekty se zdají být větší než jsou, rychle se 

pohybující objekty se zdají pohybovat pomaleji a věci kdysi neviděné ani v koutku oka se 

náhle zdají být v centru pozornosti." 

V obecném zrakovém tréninku musí být dle Stinea a kol. (in Abernethy, 1998) k jeho 

efektivitě splněny tři základní předpoklady, jmenovitě: 

(1) "Obecné zrakové dovednosti musí hrát hlavní roli ve výkonu daného sportu 

(2) Takovéto obecné zrakové dovednosti musí být vůbec trénovatelné. 

(3) zlepšené obecné zrakové dovednosti se musí přesně přenést do zlepšení sportovního 

výkonu." 

Výše uvedená kritéria i dosavadní vědecká bádání (více k této diskusi viz Abernethy, 1998) 

jsou k problematice tréninku obecných zrakových schopností a dovedností nesmlouvavá a 

opravdu zatím nebylo prokázáno, že by bylo možno úroveň sportovního výkonu ovlivňovat 

skrze zlepšení úrovně obecných zrakových schopností a dovedností a naopak, že by bylo 

možné dosáhnout jejího rozvoje skrze sportovně specifická cvičení. 

Jinými slovy podle dřívějších výzkumů žádné jednotlivé "hardwarové komponenty"(pojem 

převzat od Abernethyho) adekvátně konzistentně nevysvětlují rozdíly v obecných percepčních 

dovednostech typicky pozorovaných u skupin hráčů, u nichž je předpoklad ukázání se rozdílů 

- mezi dovednými a méně dovednýnů hráči. 

Ačkoliv průměrní hráči měli dle některých výzkumů (např. Williams, 2000 u fotbalistů) 

nepatrně lepší dynamickou ,·izuální vnímavost (ostré vnímání pohybových jevů) při 

vyšších rychlostech pohybu oproti běžné populaci, a také hráči-experti vykazovali širší 

rozsah periferního vidění v horizontální dimenzi než ne-hráči, nebyly mezi těmito 

skupinami pozorovány žádné statisticky významné rozdíly. "Výsledky výzkumů tedy 

podporují dnes uznávaný konsensus, že dovední hráči fotbalu nemají lepší vizuální 
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informační procesy ani optometrické ukazatele ve srovnání s méně dovednými hráči" 

(Williams, 2000). 

Přes výše zmíněná zobecnění však výzkum v této oblasti obecných zrakových dovedností 

neustal, což myslím je velmi dobře a některé výzkumy z této oblasti, ne že by přímo 

vyvracely výše učiněné závěry z obecného hlediska, ale přeci jen konkretizuji tyto poznatky 

ve vztahu k jednotlivým sportovním odvětvím. Výzkumům byly podrobeny především oblasti 

zrakové ostrosti, periferního vidění, sakadických očních pohybů, rozdělování pozornosti, oční 

dominance apod. 

Výše zmíněná zobecnění např. nepotvrzuje výzkum vztahu dynamické zrakové ostrosti 

a souhlasného anticipačního načasování u zkušených a nezkušených hráček softbalu při 

nadhozu Millslaglea, D.G. (1989). Korelace mezi těmito dvěma schopnostmi resp. 

dovednostmi nebyla u zkušených a nezkušených hráčů prokázána na hladině významnosti. 

Byly ovšem zjištěny významné rozdíly mezi průměrnou dynamickou zrakovou ostrostí u 

zkušených a nezkušených hráčů, kdy zkušení hráči vykazovali lepší zrakovou 

dynamickou přesnost. Nebyl naopak prokázán ani vztah mezi zkušeností a přesností 

predikce nadhozu v softbale. 

Obdobně byla v roce 2000 Dunhamem, P. Jr. zkoumána oční dominance ve vztahu k 

anticipaci u hráčů a nehráčů baseballu ve věkové skupině adolescentů. Oční dominance zde 

však neměla vliv na výkonnost v anticipaci. 

Ojedinělou studii, týkající se sledování sakadických očních pohybů prezentovali v roce 

2005 Zhang, J., Watanabe, K. Cílem této studie bylo prozkoumat sakadickou latenční 

(reakční) dobu očí a procentní hodnotu vyjádřených kmitavých očních pohybů zapojených 

v činnosti předvídání, obsahující zde a) časově a prostorově nepředpověditelné úkoly; b) 

časově předpověditelné; 

c) směrově předpověditelné ad) časově a prostorově předpověditelné úkoly v zorných úhlech 

1 O a 20 stupňů. 

Dovední hráči míčových her měli kratší latenční dobu sakadických očních pohybů než 

nováčci u směrově a časově i směrově předpověditelných úkolů. Procentuelní hodnota 

vyjádřených sakadických očních pohybů u zručných (dovedných) hráčů byla vyšší než u 

nováčků. 

Sakadická latence byla kratší v podnúnkách zorného úhlu I O stupňů v časově a směrově 

nepředvídatelných úkolech a časově předvídatelných úkolech oproti obdobným situacím u 

zorného úhlu 20 stupňů. 
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Tyto výsledky ukazují, že schopnost predikce by mohla být jednou z obecných 

charakteristik rozlišujících dovedné (zručné) hráče od nováčků v zrakově m motorickém 

výkonu. Prognóza dalšího výzkumu je dle autorů tohoto výzkumu taková, že by se mohla 

přesněji zjišťovat diference sakadické latence u měnících se zrakových úhlů. 

Poměrně častou výzkumnou oblastí je v rámci obecných zrakových dovedností zjišťování 

reakčního času. 

Studie McLeoda (1987) ukázala, že vysoce dovední kriketoví hráči vykazují na 

nepředvídatelné pohyby míče (analýza letu míče po nadhozu sledovaná ve filmové verzi) 

reakční časy kolem 200 ms, což odpovídá i jiným laboratorním výzkumům. Výsledky této 

studie ukazují, že "dramatický kontrast mezi schopnostmi zručných a méně zručných 

sportovců jednat na základě zrakových informací neJeží v rozdílech rychlosti operací 

percepčního systému, nýbrž v organizaci motorického systému, který využívá výstupy 

percepčního systému" (McLeoda 1987). 

Jiný výzkum Andoa, S."Kida, N.a Oda, 8.(2004) zjišťoval centrální a periferní vizuální 

reakční čas prezentováním tří rozdílných velikostí podnětů v centrálním a periferním 

zrakovém poli u 6 ti hráčů fotbalu a 6ti nesportovců. Elektromyograf snímal elektrické 

potenciály z ohybače flexor digitorum superficialis -předloktí. 

Periferní vizuální reakční čas byl delší než centrální. Hráči fotbalu vykázali kratší 

reakční periody v centrálním i periferním zrakovém poli, při srovnání bylo navíc 

zjištěno, že hráči fotbalu jsou lépe schopni odpovídat rychle na podněty prezentované 

periferně stejně tak jako centrálně. 

Cílem jiné studie Montes-Micoa, R., Buenoa, I., Candela, J. a Ponse A.M (2001) bylo zase 

zjistit vizuální reakční čas v koordinaci oko-ruka a oko- noha u mladých fotbalových 

hráčů. Metodou výzkumu bylo zrakové vyšetření 53 mladých hráčů V alencie, kteří byli 

rozděleni do tří kategorií dle věku (8-9 ; 10-11; 12-13let), podobně byly vytvořeny skupiny ne

hráčů. Zkoumání bylo prováděno na počítači. 

Ve výsledcích byly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi reakčními časy oko-ruka a 

oko-noha u hráčů a ne-hráčů. Nebyla zjištěna korelace mezi vizuálním reakčním časem a 

věkem. 

Závěry výzkumníků pak tvrdí, že reakční časy oko-ruka a oko-noha jsou významně 

rychlejší u fotbalových hráčů než u nesportující populace. 
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V roce 2004 byl také zjišťován Lemminkem, K.A.a Visscherem, C. efekt intermitentní 

zátěže na reakční čas týkající se odpovědi na podnět u hráčů fotbalu. Analýza ukázala, 

že rychlost reakce a přesnost odpovědi se významně nelišila u hráčů fotbalu, kteří mezi 

měřeními absolvovali intermitentní trénink na bicyklovém ergometru a odpočívajícími 

hráči. Byl ale zaznamenán zvětšený podfl správných odpovědí a jejich zrychlení u obou 

těchto skupin v průběhu specifického tréninku fotbalu, patrně i v důsledku seznámení se 

s úkoly a účelem tréninkových cvičení; ne všechna cvičení tedy tuto dovednost ovlivňují. 

Další supina výzkumů se zabývala manipulací se zaměřeností pozornosti potažmo oční 

fixací určitých podnětů. Již Dobrý a Semiginovský (1988) k tomuto tématu uvádějí zjištění, 

že: "Výzkumně bylo potvrzeno, že úspěšnost střelby v basketbalu, fotbalu a házené klesá v 

důsledku přítomnosti soupeře, ba někdy i spoluhráče, aniž by docházelo k přímému bránění ve 

hře. Pouhá přítomnost soupeře ztěžuje jednostrannou koncentraci na cíl. Také bylo 

zjištěno, že ženy projevují vyšší výkony v distribuci a muži v koncentraci pozornosti. Pro 

praxi má značný význam konstatování, že distribuce a koncentrace pozornosti jsou 

trénovatelné." 

Předběžné šetření v této oblasti provedl Ziegler, který se zabýval efekty tréninku 

přesouvání pozornosti na provádění fotbalových dovedností. 

V důsledku jeho premisy, že jednou z nejdůležitějších dovedností ve fotbale je schopnost 

odpovídat rychle a přesně ne měnící se požadavky soutěžního prostředí, bylo v tomto 

předběžném šetření týkajícího se 4 mužů - hráčů fotbalu - dosaženo speciálním 

tréninkovým programem prováděným v laboratoři, jež byl zaměřen na přesun pozornosti

změny zaměřeného vnímání, zlepšena přesnost ve vykonávání tohoto cvičeni. 

Manipulací se zaměřeností pozornosti fotbalistů provádějících driblink a implikací 

výsledků jejich výzkumu do procesu provádění motorických dovedností se zabývali Ford, P., 

Hodges, N.J.a Williams, A.M.(2002). 

Beilock, Carr, MacMahon, a Starkes (in Ford, P., Hodges, N.J., Williams, A.M. 2002), 

tvrdí, že zaměření pozornosti u kontroly provádění dovedností tzv. krok za krokem se 

ukázalo být škodlivým vůči expertnímu výkonu, ale nemá žádný signifikantní vliv u 

nováčků. Tyto výsledky nepotvrdily výzkumy manipulace se zaměřením pozornosti (např. G. 

Wulf, M. Hoss, & W. Prinz, tamtéž). 

Ve výzkumu výše uvedených odborníků 1 O zručných a 1 O méně zručných fotbalistů 

provádělo driblink s míčem poté, co obdrželi instrukci zaměřující jejich pozornost na vlastní, 

24 



z hlediska fotbalové dovednosti relevantní část těla - nohu, popřípadě irelevantní část - ruku, 

nebo dostali irelevantní úkol (slovní monitorování). Výkonnost byla hodnocena ve vztahu 

k podmínkám nezaměřené kontroly pozornosti. U zručných hráčů zaměření na ruce či nohy 

výkonu vadilo, pro méně zručné hráče zaměření na nohy jejich výkonu neublížilo, 

přičemž zaměření jejich pozornosti na ruce či slovní monitorování mělo škodlivý efekt. 

Nebyly nalezeny signifikantní rozdíly, pokud zruční hráči používali nedominantní nohu. 

Výsledky obecně podporují hypotézu deautomatizace dovedností při explicitním 

přístupu k učení. 

Při svém studiu výzkumů z oblasti obecných zrakových dovedností jsem také narazil na 

jeden výzkum týkající se výše zmíněné dodatkové dovednosti, a to dimenze závislost -

nezávislost na poli v komplexu motorických dovedností, autorů Guillota, A. a Colleta, C. 

(1999). 

V této studii nebyly zjištěny žádné statisticky významné rozdíly v závislosti -

nezávislosti na poli při srovnání dle věku či pohlaví pokusných osob tohoto výzkumu, 

významně vyšší skóre však vykazovali sportovci v akrobatických sportech (gymnasté, 

skoky na trampolíně, snowboardisté- 1. skupina), kteří tíhli převážně k nezávislosti na 

poli, přičemž nižší skóre bylo zjištěno u hráčů tenisu a stolního tenisu (2.skupina). 

Osobně se přikláním k názoru, že obecné zrakové dovednosti jsou velmi obtížně 

trénovatelné nějakým speciálně zaměřeným tréninkovým programem a že ani jejich vliv na 

celkovou výslednou motorickou akci není primární. Přesto je z výše uvedených výzkumů 

zřejmé, že dochází k určitému ovlivnění některých těchto dovedností skrze specifickou 

sportovní aktivitu a proto je důležité ve výzkumech této oblasti ve sportovním kontextu 

pokračovat. 

5.2 Sportovně-specifické percepční dovednosti 

5.2.1 Vztah sportovně specifických vizuálních dovedností a sportovní výkonnosti 

Zrakové schopnosti a dovednosti jako ostrost zraku, akomodace ( zaostřování), binokularita 

(koordinace, spolupráce očí), okulomotorické dovednosti (pohyby očí) koordinace oko-ruka 

(tělo), percepce hloubky, periferní vidění a zraková představivost hrají velmi důležitou roli 

v úrovni výsledného herního výkonu v některých sportech, jako např. lukostřelbě, golfu, 

gymnastice, střelbě, lyžování a zejména v míčových hrách (invazních sportech) typu 
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basketbalu, fotbalu, volejbalu, hokeje či sportech raketových. Pokud se podíváme na sporty 

typu míčových her a herní výkon v nich blíže, je opravdu velmi podstatné jasné a zřetelné 

vnímání objektů, které se mnohdy pohybují i s obrovskou rychlostí (schopnost dynamické 

akomodace oka). 

Dále je podstatná též koncentrace pozornosti, díky níž dochází k roztřídění rozptylujících 

podnětů (distraktorů), neboť pokud se hráč dopustí chyby, například pokud na něj letí "lehký'' 

míč, může být příčinou nějaký rozptylující objekt či jev (např. diváci či nepodstatné pohyby 

spoluhráčů, na které se zbytečně zaměří, ale které mu nemohou pomoci při řešení herní 

situace), neboť naše oči automaticky reagují na veškeré nové podněty, které se objeví v jejich 

zorném poli, pokud již dříve nedošlo v této oblasti k habituaci. Zraková koncentrace 

pozornosti je tedy schopnost rozlišovat tyto distraktory a zůstat zaměřen na míč, spoluhráče či 

branku (cíl). Sledování pohybujícího se cíle vnímání očima také pomáhá k lepšímu udržení 

rovnováhy a k rychlejšímu reagování ve specifické sportovní situaci. Důležitou dovedností je 

také tzv. vizuální reakční ěas (rychlost reakce na zrakové podněty), jehož trénink je také 

diskutovaný v souvislosti s rychlostí vnímání a přepínáním pozornosti mezi různými objekty. 

5.2.2 Vliv znalostí na percepci 

"Nedostatek empirické evidence podporuje tvTZení, že spřízněnost odborných znalostí 

s optometrickými a fyzickými charakteristikami vizuálního systému vedla vědce 

k výzkumům, zda jsou percepční dovednosti závislé na expertních znalostech neboli 

"softwaru" nabytém zkušeností. Tato část výzkumu byla rozhodující při zjištění, že dovední 

hráči selektivně dávají pozor, rozpoznávají, analyzují a interpretují vizuální informace 

efektivněji než jejich méně dovední spoluhráči" (Abernethy in Elliott, 1998). Toto tvrzení 

opravdu podporuje řada výzkumů, jak se v mé diplomové práci budu snažit dokázat. 

Williams (2000) k tomu dodává, že: "Dovední hráči mají lépe a více vypracované úkolově

specifické znalostní základy, které jim umožňují interpretovat události vycházející 

z okolností podobných jejich předcházejícím zkušenostem. Tyto ,,znalostní struktury" 

vzniklé jako výsledky zkušenosti zaměřují hráčovy vizuální vyhledávací strategie směrem 

k více přiměřeným oblastem vnímání, což je založeno na jejich očekávání (znalosti 

situačních pravděpodobností) a efektivnějším postupu v rozpoznání informací (pokročilá 

vyhledávací schopnost)." 

Jak tedy z výše uvedeného vyplývá, jde o celý komplex dovedností, které jsou na sobě ve 

sportovní činnosti funkčně závislé a ačkoliv se je pokusím vymezit a budu se zabývat jejich 
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výzkumy často s akcentem pouze k jedné složce tohoto komplexu, myslím že je podstatné, 

mýt tuto komplexnost stále na paměti. 

Z výše uvedeného teoretického základu o mentálních reprezentacích a jejich charakteru 

mimo jiné plyne, že vyšší znalosti hráčů-expertů jsou uchovávány v paměti jako abstraktní 

schémata nebo jako více roztříděné modely aktivit ve formě procesních jednotek nebo 

neuronálních sítí. Některé z těchto klíčových kognitivních faktorů tvořících základ 

percepčních dovedností ve fotbale jsou znázorněny v následujícím schématu (Obr.4). 

-------- Percepční dovednost--_________ 

Pokročilá utilizace a 

rekognice modelů, 

vzorců hry 

I 
Vizuální vyhledávací 

strategie 

Očekávání 

situačních 

pravděpodobností 

Obr. 4 Lidský výkonnostní model a některé z faktorů tvořicich základ percepční dovednosti ve fotbale 
(Williams, 2000). Tyto faktory zahrnuji hráčskou schopnost osvojit si vyhledávací vizuální strategie, 
postupovat efektivněji v rozpoznáváni informaci prezentovaných během utkáni a jejich očekáváni toho, co se 
pravděpodobně stane, udávajíce přitom přesnější sled okolnosti. 

5.2.3 Diskuse k tréninku percepčních dovednosti 

Každý systematický přístup k tvorbě tréninkových metod a programů k ovlivnění percepčně 

motorických dovedností u sportovců musí vycházet z jejich definování a ze zjištění, které 

z percepčních a kognitivních dovedností jsou pro ten který sport klíčové z hlediska provádění 

sportovního výkonu a jaké jsou možnosti jejich ovlivnění. V tomto procesu je tedy z hlediska 

vědeckého zkoumání a tvorby tréninkových programů uplatňovaný postup, kdy jsou 

zjišťovány jednotlivé dovednosti u vysoce dovedných sportovců (expertů) daného 

sportovního odvětví a ze srovnání jejich úrovně s méně dovednými sportovci (či 

nováčky) jsou vyvozovány závěry o tom, jaké percepčně kognitivní dovednosti jsou pro 

daný sport klíčové a na které má být tedy zaměřen v tréninku největší důraz tak, aby 

v nich bylo možné dosáhnout expertní úrovně. 

Právě diferenciace a zjišťování rozdílů mezi experty a nováčky, popřípadě více či méně 

zručnými (dovednými) a více či méně zkušenými hráči je základním metodologickým 

paradigmatem ve zjišťování sportovně specifických zrakových percepčních dovedností, a 

proto se někteří vědci věnovali diskusi na téma přiměřenosti tohoto paradigmatu. 

Komplexní studii na toto téma v roce 1989 publikoval Moore,J., kdy jeho příspěvek 

referoval o srovnávání percepčních strategií expertů a nováčkU v míčových sportech s cílem 

identifikovat možné rozdíly, pokud existují. Byly učiněny následující závěry: 
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1. experti dávají pozor na poněkud odlišné zrakové podněty než začátečníci 

2. experti ukazují schopnost využívat pokročilé anticipační podněty a vnímat časné 

podněty o letu míče i během tvorby motorické odpovědi na podnět 

3. zkušení hráči vykazují časnější anticipační pohyby během utkání a 

4. v literatuře týkající se vizuálních strategií mezi nováčky a experty jsou neshody, neboť 

je udáváno, že pravý rozdíl mezi těmito dvěma skupinami nebyl nalezen v jejich 

fyzických vyhledávacích strategiích, ale v jejich osobních schopnostech kriticky dbát 

na dostupné informace z prostředí. 

V tomto období publikoval svou studii týkající se srovnávání vztahu percepčních 

dovedností a zkušeností u nováčků a expertů v raketových sportech také Abernethy (1988 i 

1989)). Data z jeho studií týkajících se také zručných a méně zručných hráčů badmintonu ve 

věku 1 O-ti let udávají mimo jiné přítomnost systematických rozdilů, které překračují 

možnost závislosti pouze na věku odpovídajícímu vývoji dětí u percepčních dovedností 

expertů a nováčků. 

Nejnověji diskutují přístup zjišťování expertní výkonnosti v percepčně-kognitivních testech 

a výzkumný přístup založený na diferenciaci expert-nováček Williams, A.M., Ericsson, K.A. 

(2005). 

Než se ale budu specifickými percepčními a kognitivními dovednostmi a jejich testováním 

zabývat, je důležité vymezit si vůbec rozdíl mezi dovedným a méně dovedným sportovcem. 

V odborné literatuře existuje k tomuto tématu řada přístupů, z hlediska tématu a zaměření této 

práce je však velmi podnětné vymezení Abemethyho (1998), podle nějž je dovedný (zručný) 

hráč často popisován jako ten, který: 

• "vybírá správné možnosti (tj. důsledně volí postupy jednání nejvhodnější pro utkání 

eventuelně situaci); 

• "has all the time in the world" (tj. reaguje rychle ale zjevně ne unáhleným způsobem); 

• dobře čte hru (tj. rozpoznává rychle herní situace a vzorce hry a správně na ně 

odpovídá); 

• přizpůsobuje svou hru podmínkám (tj. je schopný přizpůsobit se novým úkolovým 

požadavků ačkoliv paradoxně zůstává vysoce konsistentním); 

• působí elegantně a jakoby nemusel vyvinout žádné úsilí (tj. jeho pohyby jsou jak 

efektní tak efektivní a zdánlivě vyžadují minimum pozornosti a úsilí); 

• "dokončí dobře práci" (tj. odpovídá způsobem, kterým nejlépe splní cíle úkolu)" 

(Abemethy, 1998). 
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N a výše zmíněné charakteristice tedy vidíme jistá obecná vodítka k identifikaci dovedného 

sportovce či chceme-li hráče experta. V podstatě je ale zřejmé, že neexistuje žádná ucelená 

definice dobrého (zručného) výkonu, neboť jednotlivé- výše zmíněné i jiné- charakteristiky 

nejsou založeny na diferenciaci mezi dobrými a méně dobrými (zručnými) hráči či mezi 

začátečníky a pokročilými, respektive experty, ale jsou založeny spíše na rozlišení druhů 

sportu, a to především v důsledku toho, zda se jedná o sporty s vysokými nároky na 

rozhodování v důsledku nedostatku času a velkou mírou neurčitosti (tzv. otevřené 

dovednosti např. v míčových hrách) a nebo zda jde o sporty, kde jsou podmínky výkonu dobře 

předpověditelné, časová omezení jsou malá či žádná a každá akce může být v předstihu 

naplánována (gymnastika, střelba z pistole apod. - k definici otevřených a uzavřených 

dovedností více v části věnované paradigmatu TGFU). 

Problémem pro zobecnění v této oblasti je také velká specifičnost jak kognitivních, tak i 

percepčních dovedností ve vztahu k jednotlivým sportům. Například Lotter (in Abernethy, 

1998) hovoří dokonce o v podstatě nulovém transferu z jednoho sportu do druhého, kdy je dle 

něj "takový expert v jednom sportu (nebo v jedné skupině sportů) obvykle začátečníkem nebo 

téměř začátečníkem při provozování jiného sportu (nebo jeho dílčích dovedností)." Zde se 

tedy nabízí zajímavá oblast možného budoucího výzkumu, který by zjišťoval, které sporty 

jsou co se týče svých nároků ,,kompatibilní" a které tedy navzájem umožňují účinný transfer 

percepčních a kognitivních dovedností. 

Aktuálně tedy převažuje k tréninku percepčních a kognitivních dovedností spíše skepse, jak 

o tom hovoří např. Abemethy (1998). "Méně zřejmým, ale rovněž velmi důležitým bodem, 

který prozrazuje, zda trenéři s respektem zkoumají a věnují množství času rozličným částem 

tréninku dovedností, je, že důraz kladený na trénink dovedností jako percepce, rozhodování, 

provedení a kontrola pohybu většinou není úměrný vnímané důležitosti každého z těchto 

elementů pro dosažení expertní výkonnosti. V tréninku sportů, kde se uplatňují zvláště 

tzv."otevřené" dovednosti, často okupují elementy provádění pohybu (speciálně mechanické 

procvičování technických dovedností) disproporčně velké množství tréninkového času, 

ačkoliv jsou percepční a rozhodovací schopnosti častěji považovány v determinaci úspěchu, 

speciálně na vrcholové úrovni, za důležitější." 

Příčinou tohoto stavu mohou být stížnosti trenérů (a nutno říci, že z části oprávněné), že je 

v odborné literatuře nedostatek vhodných studií, které by sloužily jako jakýsi mustr pro 

trénink percepčních a kognitivních (rozhodovacích) dovedností, na druhé straně zaznívá v této 
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souvislosti i kritika- a to nejen do vlastních řad - ze strany vědců a výzkwnníků, kteří tvrdí, 

že nové informace nejsou mezi trenéry efektivně rozšiřovány, popřípadě jsou v procesu 

vzdělávání trenérů opomíjeny a podceňovány. 

Pravda, dle mého názoru, leží někde uprostřed, neboť v poslední době lze přeci jen 

zaznamenat zvýšený zájem o trénink percepčních a kognitivních dovedností, z čehož vyplývá 

i větší počet vědeckých studií. Lze tedy předpokládat, že v této oblasti dojde ještě k většímu 

vědeckému boomu, a já myslím, že je to jen přirozené, neboť díky účinnějšímu tréninku 

těchto dovedností lze dojít k dalším pokrokům v kvalitě sportovního výkonu, když v jiných 

jeho oblastech (kondiční, technické) se jejich rozvoj a trénink pomalu dostává k pomyslnému 

stropu. 

5.3 Testy a vymezení oblastí výzkumu sportovně - specifických zrakových dovedností 

Dřívější rešerše výzkwnné literatury dobře mapuje ve své publikaci Abernethy (1998), kdy 

vyjmenovává např. rešerši Starkese a Deakina, 1984; Abernethyho, 1987; Garlanda a Barryho, 

1990, které jsou dle něj "konsistentní ve svých závěrech, že výkonnost ve sportovně 

specifických vizuálních testech je mnohem lepším prediktorem sportovního výkonu než u 

testů obecných vizuálních dovedností. V množství dobře kontrolovaných a komplexních 

studií, takových jako Starkesova (1987) studie hřiště (pole) hokejových hráčů a Helsenova a 

Pauwelse (1993a) fotbalových hráčů, byly objeveny zřetelné rozdíly vyžadující procesy 

sportovně specifických informací (software testy) a absence jakýchkoli rozdílů obecných 

vizuálních dovedností u (hardware) testů." (Abernethy, 1998). 

"Na rozdíl od testů obecných vizuálních dovedností se ale ohodnocení sportovcových 

sportovně specifických dovedností musí opírat o přesnou reprodukci, nebo alespoň o efektivní 

simulaci percepčních podmínek aktuálního sportovního úkolu" (Abernethy, 1998). 

Sportovní psychologie byla k otázkám tréninku sportovně specifických percepčních 

dovedností poměrně skeptická, vycházela totiž z výzkumů prováděných na pilotech, kdy se 

nepotvrdilo ovlivnění jejich percepčních dovedností skrze modelový trénink vizuálně pátrací 

aktivity se zaměřením na specifické percepční klíče (více víz např. Gibson in Sedláková 2004 

nebo Abernethy 1998). 

Posléze však bylo zřejmé, že sportovci s vysokou výkonností mají, přinejmenším 

v některých sportech, oproti těm méně dovedným jasnou výhodu ve schopnostech rychlé 

detekce relevantních objektů v jejich zorném poli, v rozpoznávání vzorců hry (či chceme-li 

specifických percepčních klíčů, modelů v jejich sportu) a v anticipaci budoucích událostí a 

protiakcí soupeře. 
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Co se týče sportovně specifických percepčních (vizuálních) dovedností, výzkumy a 

tréninkové aplikace se týkají především oblasti: 

rychlého výběru (vychytávání, získávání) podstatných informací z prostředí; 

rekognice (rozpoznávání) modelů vnějšího prostředí (např.vzorců hry); 

detekce relevantních objektů ve zrakovém poli; 

tvorby sportovně specifických modelů vnějšího prostředí; 

anticipace apod. 

Nelze říci, že by ve všech těchto výše zmíněných oblastech docházelo k soustavnému a 

systematickému výzkumu, jde spíše o nerovnoměmé rozložení zájmu výzkumníků s převahou 

studií týkajících se anticipace, často však také ve spojení s tvorbou sportovně specifických 

modelů vnějšího prostředí i jinými výše zmíněnými oblastmi výzkumu, což je ve shodě i 

s výše zmíněnou propojeností a komplexností percepčních a kognitivních dovedností. 

Také jsou velké disproporce co se týče druhů sportů, v nichž jsou takovéto pokusy 

uskutečňovány. Prim v této oblasti hrají výzkumy v raketových a pálkovacích sportech, a pak 

jsou tu výzkumy z oblasti míčových her (především fotbalu, basketbalu, házené, hokeje 

vodního póla apod.) 

Pojďme se tedy nyní podívat na základní metodologické přístupy ke zjišťování výše 

zmíněných dovedností a výzkumy, které se jich týkají. 

5.3.1 Rychlé vyhledávání informací z prostředí a detekce relevantních objektů ve 

zrakovém poli 

Při výzkumech v oblasti rychlého získávání informací jde většinou o testy ke zjištění 

rychlosti a přesnosti, se kterou je sportovec schopen vnímat či rozpoznat sportovně 

relevantní podněty uvnitř zrakového pole. Subjektům jsou typicky ukazovány obrázky 

(diapozitivy- slajdy, někdy i videa) sportovně specifických situací (např. postavení 

spoluhráčů a protihráčů v určité herní situaci z perspektivy hráče). "Úkolem subjektu je pak 

hledat rychle v zorném poli za účelem buď objevit cílový objekt, jako například míč, nebo 

udělat kategorický úsudek o přítomnosti či absenci cílového objektu. Trvání expozice je 

obvykle velmi krátké (méně než 100 ms), efektivně omezující sběr informací na jednu oční 

fixaci" (Abemethy, 1998). 

Abemethy (1998) také ve své práci zmiňuje výzkum Thiffaulta týkající se hráčů hokeje, 

která ukazuje, že rychlost zrakové detekce a dokonce taktické rozhodnutí učiněné na 

základě této rychlé detekce mohou být podstatně ovlivněny tréninkem založeným na 
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předkládání slajdů. K diskusi ohledně tohoto přístupu navíc dodává: "Co však ještě bohužel 

nebylo přesvědčivě demonstrováno, je, že tato zlepšení směřují mimo výkonnost ve smyslu 

transferu dovedností z tesů založených na předkládání slajdů (obrázků) do aktuálního zlepšení 

sportovního výkonu" (Abernethy, 1998). Jedním z možných východisek pro řešení tohoto 

problému by jistě bylo přiblížení výzkumných podmínek podmínkám přirozeným, o což se 

také vědci stále častěji v současnosti pokoušejí. 

Jedním ze základních výzkumů v této oblasti, který se také týká rozlišení tohoto způsobu 

vyhledávání informací oproti čtení, může být např. zkoumání gradientů zrakového 

pozorování, resp. efektu vysokorychlostní zrakové zkušenosti Bucklese, K.M., Yunda E.W., 

Efrona, R., (1991). Cílem tohoto experimentu bylo stanovit efekt mechanismu "skanování", či 

nějaký z naprosto odlišných typů zrakové zkušenosti -takové vysokorychlostní zrakové 

procesy, které vyžadují tenisoví hráči. Autoři uvádějí, že na rozdíl od čtení, které vyžaduje 

lingvistickou interpretaci vysoce strukturovaných zrakových podnětů, vyžadují tenisové 

dovednosti rychlou detekci cíle a sledování v trojrozměrném zrakovém prostoru a také velký 

poměr zrakově-motorické koordinace. Subjekty výzkumu byly požádány, aby rozpoznávaly 

podněty a získávaly informace ve vertikální rovině prezentovaných situací mezi množstvím 

podobných ne-cílových (nepodstatných) informací. Experiment byl proveden na skupině 52 

tenisových hráčů vyrovnaných dle věku a pohlaví se skupinou 52 ne-hráčů tenisu. Celková 

přesnost detekce cíle byla vyšší mezi hráči tenisu oproti ne-hráčům a co je velmi zajímavé, 

byl zde významný rozdíl ve schopnosti pozorovatelnosti gradientů. Převaha v detekci 

tenisových hráčů se zdá dosahovat maxima v první polovině motorické aktivity, což ukazuje, 

že zraková zkušenost rozdílná od čtení může ovlivnit základní aktivitu "skanovacích" 

rozuměj sledovacích- mechanismů. 

Podobné výsledky zdůrazňující nadřazenost expertů (či zkušených hráčů) vyplývají i 

z výzkumu Ripolla H, Latiriho (1997),jehož záměrem bylo zkoumat efekt intenzivního 

tréninku ve stolním tenisu na percepční správnost načasování. Hlavní otázkou bylo, zda 

percepční požadavky vyskytující se v rychlých míčových hrách produkují modifikace (změny 

v nastavení) vizuálm'ho systému. Expertní hráči stolního tenisu a nováčci byli srovnáváni 

v percepčních úkolech, které se skládaly z odhadování směru letu pohybujícího se míčku k cíli 

zmáčknutím příslušné klávesy. 

Podnět, který byl prezentován buď s konstantní rychlostí či rovnoměrným zpomalením, 

odpovídal co možná nejvíce přirozeným podmínkám ve stolním tenisu. Rozdíl mezi časem 

odpovědi a časem doletu podnětu k cílové pozici byl opakovaně ( 40 x) měřen u všech 

šestnácti pokusných osob. 
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Výsledky neukázaly efekt odborných znalostí u konstantní rychlosti letu pohybu podnětu 

ale naopak tomu bylo za podmínek zpomalení, což dle výzkumníků svědčí o tom, že experti 

byli ve svých výpovědích méně závislí na trajektorň letu míčku než nováčci. Výsledky 

byly reflektovány tak, že experti měli lepší adaptaci percepčního systému při omezení 

vyskytujících se ve stolním tenisu a to především při změnách a zpomalení trajektorií letu 

míčků. 

K využití tachiskopicky prezentovaných slajdů došlo při zjišťování efektu cvičení 

(tréninku, fyzické aktivity) na kognitivní výkonnost ve fotbalově- specifických testech 

McMorrise, T., Graydona, J.(2001). V první části tohoto výzkumu, která se týkala zkoumání 

rychlosti a zrakového vyhledávání v herním a neherním kontextu měly pokusné osoby co 

možná nejrychleji rozpoznat přítomnost či nepřítomnost míče v tachiskopicky prezentovaných 

slajdech. Testování probíhalo jak v klidu, tak při 70 -ti a 100% zatížení. Byl učiněn závěr, že 

fyzická aktivita významně ovlivnila rychlost zrakového vyhledávání.- výkonnost v tomto testu 

byla během cvičení významně lepší než v klidu. 

Dalším významným metodologickým přístupem ke zjišťování způsobu vyhledávání 

zrakových informací u všech výše jmenovaných sportovně specifických percepčních 

dovedností je sledování očních pohybů, což je aktuálně velmi atraktivní a relativně přímá 

metoda k ohodnocení těchto dovedností, jak o tom rozsáhleji hovoří např. Bard a Fleury (in 

Abemethy, 1998) 

Je ovšem nutné zdůraznit, že nahrávání očních pohybů ještě neznamená, že zaznamenáme 

přímo percepci- tedy vjem určitého předmětu či jevu. Jak tomu rozumět? Zraková orientace na 

podnět totiž ještě neznamená, že podnět skutečně vnímáme, Abemethy (1998) tento stav 

popisuje jako "look without seeing" tedy něco jako dívání se bez vidění (dívání se bez zření 

podstaty, významu). Z toho tedy vyplývají rizika pro tento způsob sběru dat, jistě je však 

užitečné kombinovat tento přístup s ostatními metodami. 

Takovýto přístup byl použit třeba u výzkumu, který v roce 2005 provedli Moreno FJ, Luis 

V, Salgado F, Garcia JA, Reina R, a který se zabýval zrakovým chováním a percepcí 

trajektorií pohybujících se objektů při omezení zraku a bez něj .. 

Sportovci sledovali sekvence letu tenisových míčků vystřelovaných z podavače i od tenistů. 

Byly snímány oční pohyby i kamerově sledováno zrakové chování. Analýza následně ukázala, 

že nezkušení sportovci činili významně více chyb a byli ve svém sledování více 

variabilnější, kdežto zkušení sportovci byli ve vyhledávacích strategiích stabilnější. 
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V souvislosti s efektem rychlosti podnětu a vzdálenosti pohybu (těla od míče) na 

prostorovou přesnost přihrávky byl zkoumán Williamsem, LR. (200 1) soulad v načas ování 

přihrávky ve fotbale. 

Rychlosti světelných podnětů, na které měl hráč reagovat kopnutím do různě vzdáleného 

míče byly 1. 79 nebo 2.68 ms -vzdálenost osob od míče 70 a 140 cm. Očekávání bylo takové, 

že rychlejší podnět bude spojen s nižší úrovní načasování, což se projeví v hodnotách pro 

absolutní i variabilní chyby, a se zpožděním odpovědi u konstantní chyby. Tato očekávání 

byla dle autorů tohoto výzkumu v podstatě potvrzena, avšak bylo také konstatováno, že fáze 

senzomotorického i pohybového provedení odpovědi vyžadují proces, který je 

charakterizován adaptabilitou na regulační rysy prostředí přes určité, výzkumům zatím 

uzavřené mechanismy, obsahující spojení percepce a akce. Výzkumníci tedy nastiňují oblast 

možného budoucího zkoumání, kterým se také mimo jiné v jednom ze svých nejnovějších 

článků zabývá nestor v této oblasti vědeckého zkoumání Bruce Abernethy (2006), který se 

věnuje hledání minimální základní informace pro účinnou percepci a akci. 

Abernethy (2006) ke spojení percepce a akce mimo jiné udává, že: "Společné zaujetí pro 

kognitivní/ výpočetní( algoritmický) a ekologický/dynamický model lidské motorické kontroly 

vychází z izolace minimální základní informace potřebné k podpoře účelné percepce a 

akce. Jediným metodologickým východiskem se zdá být postižení specifických rozdílů mezi 

nováčky a experty, které jsou podstatné pro rozvoj percepčně motorických dovedností. 

Další studie z této oblasti percepčních dovedností se týkala srovnání množství 

zpracovaných vizuálních informací u dovedných (zručných) a méně dovedných hráčů fotbalu. 

Autoři výzkumu Zhongfan L, Inomata K. (2001) srovnávali rozdíly ve stupni informačních 

procesů vysoce a málo zručných hráčů fotbalu během tří různých, časově omezených, situací: 

vysoký časový tlak (0,5 sek) střední (1 sek) a nízký (2 sek.). Nebyly zaznamenány významné 

rozdíly u nízkého časového omezení, ale při středním či vysokém časovém tlaku skupina 

více zručných hráčů zpracovávala ve fotbalových situacích více vizuálních informací 

oproti méně dovedným hráčům. 

Nemohu se zde také nezmínit o jiném výzkumu Helsena a Pauwelse, ve kterém také byla 

použita metoda sledování očních pohybů a fixací zraku, a který vycházel z předpokladu, že 

efektivní anticipace ve fotbale vyžaduje, aby hráči zaměřili vizuální pozornost na nejvíce 

relevantní zdroje informací v přiměřeném čase. Z hlediska vyhledávání informací je pro nás 

z tohoto výzkumu podstatné, že dle jeho autorů "empirické důkazy naznačují, že dobří 

hráči fotbalu prokazují přiměřenější vyhledávací strategie, obecně zahrnující méně 
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fixací o dlouhém trvání a fixují více informativních oblastí, které jim umožňují 

anticipovat budoucí akce dovedněji" (Helsen a Pauwels in Williams, 2000 viz tab. 1). 

Skupina Fixace (n) Délka fixace (ms) 
Experti 1.7 +- 0.3 471 +- 49.3 
Nováčci 2.2 +- 0.3 445 +- 65.7 

Tab. 1 Počet fixací a jejich délka u expertů a nováčků při sledování ofenzivních vzorců hry ve fotbale 
(Helsen a Pauwels in Williams, 2000) 

Tyto výsledky byly potvrzeny i jinými výzkumy (např. Williams, Davids, 2000), kde také 

podle snímaných očních pohybů byly tyto u hráčů-expertů ekonomičtější, s nižší 

frekvencí fixací o dlouhém trvání. 

Je ovšem nutné zdůraznit, že v těchto případech šlo o celkové, nezaměřené vnímání, šlo 

v podstatě celkové čtení hry a nebylo zjišťováno, na co jednotliví hráči svůj zrak upírali. Toto 

upozornění je nutné, protože v dalších prohlubujících výzkumech došlo k upřesnění a větší 

specifikaci herních situací, čímž byly zjištěny také trochu odlišné výsledky . 

. Prohlubující výzkum tedy dále ukázal, že méně dovední hráči s větší frekvencí fixovali 

míč a přihrávajícího hráče, kdežto dovední obránci více užívali vyhledávací strategie 

založené na větším počtu f"u:ací o krátkém trvání zaměřených na více oblastí hřiště (viz. 

tab. 2). Méně dovední hráči dělali chybu ve stálém sledování míče, kdežto dovední hráči 

fixovali více pozice a pohyby hráčů bez míče. 

Zkušení hráči Nezkušení hráči 

Délka fixace (ms) Fixace (o) Délka fixace (ms) Fixace (o) 
txt 1105 +- 332 2.6 +- 0.8 1555 +- 674 1.9 +- 0.7 
3 x3 866 + -15-45 4.2 +- 0.6 974 + -152 4.0 +- 0.9 

ttxtt 934 +- 99.3 10.3 +- 1.0 1163 +- 206 8.7 +- 0.9 

Tab. 2 Délka a počet fixací u skupiny zkušených a nezkušených hráčů při fotbalových simulacích 1x1, 3x3 a 
11x11 (průměr+ - s); (Williams a Davids in Williams 2000) 

Z výše uvedených výsledků výzkumu Williamse a Davidse z roku 2000 tedy vyplývá, že 

množství a délka trvání očních fixací je přímo závislá na tom, co je fixováno. Schopnost 

zkušených hráčů fo:ovat ty správné, tedy takové oblasti, které jsou pro rozhodování 

v herní situaci podstatné, je velmi důležitá z hlediska jejich orientace v takovýchto 

herních situacích a zakládá jeho schopnost rozpoznávat na základě těchto klíčových 

podnětů specifické vzorce hry a na jejich základě anticipovat budoucí situace. Proto se 

tomuto vyhledávání klíčových podnětů budu více věnovat právě v části věnované 

rozpoznávání vzorců hry. 
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Výsledky většiny výše uvedených výzkumů tedy mimo jiné naznačují, že expertní hráči 

využívají odlišné strategie vyhledávání klíčových informací, resp. rozpoznávání vzorců 

typických pro jejich vlastní sportovní odvětví, které následně hrají podstatnou- ne-li 

nejdůležitější roli ve schopnosti anticipace, jak o tom budu více hovořit v dalších kapitolách. 

Tyto obecnější výzkumy tedy podnítily výzkumníky k důkladnějším a specifikovanějším 

studiím v této oblasti. 

5.3.2 Rozpoznávání vzorců hry 

V případě testů rozpoznávání vzorců hry se vychází ze skutečnosti, že hráči-experti mají 

zjevně schopnost předvídat, jaká situace může ve hře nastat- čtou dobře hru. "Tato schopnost 

se zdá reflektovat dosaženou dovednost hráče rozpoznávat struktury nebo vzorce typické pro 

jejich druh sportu" Abernethy (1998). 

Testy v této oblasti často spočívají v prezentaci herní situace, trvající asi 5-8 sekund, a 

zobrazující její vývoj z perspektivy hráče. Úkolem hráče je potom vzpomenout si na pozice 

každého z ofensivních a defenzivních hráčů a zaznamenat je na plánek hřiště. Přesnost 

vybavování pro položky uvnitř těchto strukturovaných prezentovaných situací je poté 

srovnávána s přesností vybavování u situací obsahujících podobný počet cílových položek, ale 

neobsahujících obvyklé herní struktury (například záběry ukazující pozice hráčů při 

ošetřování, odchodu do kabin apod.). 

Abernethy (1998) k této problematice dodává: "Toto srovnávání je velmi důležité, neboť 

umožňuje rozlišení výhody vyplývající z rozpoznávání specifických vzorců hry od těch 

vyplývajících z všeobecně nadřazených pamět'ových dovedností. Změna časového 

průběhu podnětů umožňuje systematicky hodnotit míru rozpoznávání vzorců hry." 

Krásnou ukázkou tohoto přístupu je výzkum Williamse a kol. z roku 1993, kdy 

prezentovali zkušeným a nezkušeným hráčům fotbalu dynamické a realistické filmové 

sekvence na velké projekční ploše. Hráči sledovali "strukturované" pokusy obsahující 

ofenzivní vzorce hry končící střelbou na branku nebo přihrávkou do "útočné třetiny'' hřiště a 

nestrukturované filmové klipy, zachycující hráče chodící na hřišti a mimo něj, týmy 

rozcvičující se před utkáním nebo záběry na zraněného hráče, který je právě ošetřován. 

Nestrukturované filmové sekvence byly zamýšleny jako kontrolní předpoklad k zajištění toho, 

že zde nebudou rozdíly ve schopnosti vizuální krátkodobé paměti napříč skupinami. Pokusné 

osoby byly dotazovány na pozice hráčů každých 1 O sekund. Nezkušenf hráči měli větší počet 

chyb ve vybavování pozic než hráči zkušení pouze ve strukturovaných pokusech. Nebyly 

zaznamenány žádné rozdíly při pozorování nestrukturovaných záběrů. 
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Lepší vybavitelnost pak byla u zkušených hráčů fotbalu připisována zlepšeným 

úkolově-specifickým znalostním základům a rychlejšímu a efektivnějšímu vybavení 

těchto informací z paměti. 

Jiný přístup při zkoumání paměťových procesů hráčů fotbalu spočívá v tzv. 

rozpoznávacím paradigmatu. Hráčům byly prezentovány podobné informace jako 

v předchozím testování, přičemž polovina video-sekvencí byla již hráčům známá, druhá 

polovina pak pro ně byla zcela nová, dříve ji neviděli. Výkonnostní skór byl determinován 

přesností, s jakou byly dříve prezentované informace správně rozpoznávány. 

Williams a kol. tedy v jiném výzkumu, rovněž z roku 1993, požádali zkušené a nezkušené 

hráče fotbalu, aby shlédli 26 videoklipů (strukturovaných i nestrukturovaných), polovina 

z nich již byla hráčům známá. Po zhodnocení výsledků byly učiněny následující závěry: 

"Zkušení hráči poznávali dříve sledované strukturované videoklipy přesněji než jejich 

méně zkušení kolegové. Zakódovali si tedy fotbalově specifické informace na hlubší, více 

pojmové, úrovni, a tím usnadnili rozpoznání dříve sledovaných sekvencí akcí. Byli 

efektivnější v rozpoznání typicky defenzivních a ofenzivních vzorců hry použitých u 

jejich soupeřů a v důsledku toho jsou schopni pozorovat probíhající a vyvíjející se 

vzorce hry mnohem dříve než jejich méně zdatní spoluhráči" (Williams, 2000). 

Tolik tedy úvodem. Pokud se krátce podíváme do výzkumné historie v oblasti rozpoznávání 

vzorců hry, pak byly samostatné studie tohoto tématu donedávna poměrně vzácné, ačkoliv 

již Londerlee (1967 in Abernethy, 1998) použil filmové klipy k tréninku defensivních hráčů 

amerického fotbalu k rozpoznání ofenzivních vzorců hry soupeře a hovořil o zlepšení 

rychlosti v rozpoznávání hry následkem tohoto tréninku. Wilkinson 1992 (in Abernethy, 

1998) udává dlouhodobou schopnost vybavování si vzorců hry u hráčů volejbalu 

vyplývající ze zrakového tréninku, kdy tréninková skupina překonala tu netréninkovou 

ve schopnosti rozpoznávat vzorce hry i po 12 ti měsících po počátečním tréninku. 

Od doby vydání této studie však byl v této oblasti zkoumání zaznamenán přeci jen určitý 

pokrok, který se nyní pokusím zmapovat. 

Poměrně komplexní studií týkající se rozpoznávání vzorců hry ve fotbale je výzkum 

Willamse, A.M., Hodgese N.J., Northa, J.S. a Bartona, G., (2006) ve kterém se zabývají 

chápání vzorců hry v dynamických sportovních úkolech a zjišťují bazální informace, které 

jsou základním prvkem zručného (dovedného) výkonu. Byly tedy zkoumány percepčně 

kognitivní informace užívané pro podporu rozpoznávacích dovedností ve fotbale. 
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V 1. experimentu byli zruční hráči rychlejší a přesnější než méně zruční hráči 

v rozpoznávání dobře známých a neznámých sekvencí fotbalových akcí prezentovaných 

prostřednictvím filmu. 

Ve 2. experimentu byly tyto akce převedeny do světelného bodového displeje 

s odstraněnými povrchovými (vnějšími) rysy a pozicemi hráčů a relační (přt'buzné, vztahové) 

informace se tak mezi sebou staly zřejmější. Zruční hráči byli oproti těm méně zručným 

přesnější v rozpoznávání takto prezentovaných sekvencí, což naznačuje, že každý vzorec hry 

může být defmován unikátními vztahy mezi hráči. 

Ve 3. experimentu byli různí ofenzivní a defenzivní hráči sledováni během trvání každého 

pokusu, přičemž bylo snahou identifikovat nejdůležitější informační zdroje, o které se opírá 

úspěšná výkonnost. 

Snížení v přesnosti odpovědí bylo pozorováno za uzavřených podmínek ve srovnání 

s neuzavřenými a efekt odborných znalostí již nebyl zaznamenán. Podle autorů této studie 

mohou příbuzné informace mezi určitými klíčovými hráči, spoluhráči a jejich 

defenzivními protihráči poskytnout základní informace pro efektivní rozpoznávací 

dovednosti ve fotbale. "Strukturální analýza rysů, vztahy časových fází a specifické 

vědomosti jsou efektivně integrovány k usnadnění rozpoznání vzorců hry v dynamických 

sportovních podmínkách" (Willams, A.M., Hodges, N.J., North, J.S., Barton, G., 2006). 

Tento komplexní výzkum nám dobře ukazuje na základní přístupy ke zjišťování poznatků 

v této oblasti a to s akcentem k fotbalovým podmínkám. Jde jednak o zjišťování, které 

informace jsou z hlediska čtení hry podstatné, z jakých oblastí herní situace je hráči 

získávají - běžně se manipuluje s omezením množství prezentovaných informací 

např.různými druhy displejů (viz dále). A také bylo zjištěno, že existují určité rozdíly ve 

vnímáni vzorců hry s ohledem na to, zda se jedná o ofenzivní či defenzivní fázi hry. 

Tyto výzkumy mají samozřejmě svou historii, například použití světelného bodového 

displeje bylo v rámci metodologických přístupů k výzkumům hojně diskutováno, kritikou 

tohoto přístupu, je často zmiňovaná odtažitost od přirozených podmínek. 

Hom, Williams a Scott (1997) však v jejich studii je potvrdili, že použitím světelného 

bodového displeje lze docílit selektivnějších vyhledávacích strategií ve srovnání 

s videosekvencemi, přičemž v průběhu učení rozdíly nejsou, lze jej tedy dokonce využít 

k tréninku. 
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5.3.2.1 Rozdíly v percepci ofenzivních a defenzivních vzorců 

Pro objasnění, proč jsou patrně rozdíly v percepci ofenzivrúch a defenzivních vzorců hry, 

měly z výzkumného hlediska velký vliv studie Helsena a Pauwelse (1993) či třeba Williamse 

(2000). 

Podle studie Helsena a Pauwelse (1993 in Williams, 2000) demonstrovali dovední hráči 

více fixací o kratší době trvání během defenzivní simulace 11x11 ve srovnání s ofenzivrú 

hrou. Vědci to vysvětlují tím, že "při defenzivě budou mít hráči nižší stupeň vyhledávání 

kvůli redukovanému informačně-procesnímu zatížení, nebo kvůli jejich lepší uchovávací 

dovednosti vyžadují méně senzorických vstupů k vytvoření koherentní percepční 

reprezentace prostředí" (Abernethy, 1998). V defenzivrú fázi hry totiž není tak veliký 

časový tlak vytvářený soupeřem, jako je tomu v útočné fázi a je zde tedy více času ke 

komplexnější analýze herní situace. 

"Tyto rozšířenější vyhledávací strategie zajišťují, že obránci jsou lépe informování o 

množství zdrojů informací, zahrnujících lokalizaci míče, jejích vlastní pozici ve vztahu 

k prostoru hřiště, jako třeba okraji pokutového území, pohybech klíčových útočníků a 

pozicích spoluhráčů" (Williams, 2000). 

Klíčovým rozdílem je zde patrně to, že útočník se rozhoduje, jakou akci uskuteční, 

zatímco obránce "pouze" reaguje na soupeřovu akci. Ofenzívrú hráči tedy musí mít 

v myslí řadu uskutečnitelných (reálných) možností již předtím, než převezmou míč, které 

zakládají jejich následné rozhodnutí v následných herních situacích. 

Ačkoli jsou tedy defenzivní hráči nuceni jednat podle svých očekávání ohledně vývoje 

herních situací a taktických instrukcí platných pro obrannou fázi celého mužstva, mají hlavně 

za povinnost reagovat na soupeřovy akce tak, aby zamezili vzniku gólové příležitostí. 

Přirozenost tohoto úkolu proto nutí hráče využívat různé vyhledávací strategie s ohledem na 

ofenzívní a defenzivrú fázi hry. 

5.3.2.2 Vyhledávání klíčových situačních podnětů a rozpoznávání vzorců hry 

Co se týče této specifické hráčské dovednosti - výběru klíčových situačních podnětů -

jejího potenciálního využití pro trénink s cílem zlepšení herního výkonu, došlo samozřejmě 

k jejímu většímu podrobení výzkumům, a to i v souvislosti se zjišťováním očních fixací, o 

kterém jsem hovořil v kapitole o rychlém vyhledávání informací z prostředí. Dobré znalosti o 

fungování těchto procesů se ve výzkumné literatuře následně také pojí se zkoumáním 

schopnosti anticipace, která je na percepci klíčových situačních podnětů založena. 

Z výše uvedených zjištění o jisté specifičnosti ofenzívrúch a defenzívrúch fází hry jistě 

39 



vycházeli ve svém výzkumu Nagano, T., Kato, T., Fukuda, T.(2004), kteří analyzovali 

vyhledávací strategie hráčů fotbalu v defensivních situacích jeden na jednoho. Sledovány 

byly oční pohyby. Statisticky významné rozdíly vyhledávacích strategií mezi nováčky a 

experty ukázaly, že experti fixovali častěji oproti nováčkům obě kolena soupeře a oblast 

jeho boků. Informace z těchto oblastí se tedy ukázali jako podstatné pro anticipaci dalšího 

jednání soupeře. 

Výsledky tohoto japonského výzkumu mimo jiné potvrdili dřívější výzkumy Williamse a 

Davidse (1998), kteří zaměřili svůj výzkum na srovnání vyhledávacích strategií užívaných 

během typických zápasových situací (lxl, 3x3, llxll) z defenzivního hlediska. Hráči si měli 

představit sami sebe jako obránce. Video-sekvence zahrnovala tedy např. dva obránce kryjící 

dva útočníky a defenzivního záložníka (pokusná osoba), kryjícího ofenzivního záložníka 

s míčem. Pokusné osoby sledovaly rozmanité vzorce hry a poté byly požádány, aby 

anticipovaly přihrávku ofenzivního záložníka tak, že se měly pohybovat vpravo, vlevo, 

dopředu či vzad ve své motorické odpovědi ke každé sekvenci. V situaci lxl hráli roli 

obránce, na kterého právě postupuje útočník s míčem a on se má rozhodnout, zda se ho 

útočník pokusí obejít zleva či zprava. V těchto simulacích herních situací byla samozřejmě 

zjišťována rychlost a správnost odpovědi hráče. Zkušení hráči byli přesnější a rychlejší 

v situacích lxl, používali totiž více tlxací o krátké době trvání a déle :t1xovali oblast 

boků, s větší frekvencí také inovali oblast mezi míčem a boky, z čehož podle autorů 

tohoto výzkumu vyplývá, že je tato oblast důležitá pří anticipaci pohybů soupeře. 

Velmi důležitým zjištěním, které z tohoto výzkumu ve vztahu ke kvalitativním rozdílům ve 

vyhledávacích strategiích také vyplynulo, je, že: "Dovední hráči využívají své vyšší znalosti 

ke kontrole vzorce očních pohybů zaměřených na vyhledávání a vybírání důležitých 

zdrojů informací. Dovední hráči používají různé vyhledávací strategie, když např. 

sledují celé hřiště (situace llxll) ve srovnání s jinými herními situacemi (lxl či 3x3)." 

(Williams, 2000). 

Dalšún výzkumem, který v této souvislosti zmíním, bylo šetření Savelsbergha G.J., 

Williamse, A.M., Van der Kampa, J ., W ard, P ., kteří sledovali oční pohyby u expertních 

brankářů a zjistili, že jejich vyhledávací strategie obsahovala méně očních fixací o 

dlouhém trvání, kdežto nováčci dlouho ulpívali na trupu, rukách, bocích, oproti tomu 

experti sledovali více obě nohy a míč. 

Williamse a kol. zase v trochu jiném výzkumu (2000) zkoumali vizuální výběrové chování 

zkušených a nezkušených fotbalových obránců, zatímco usilovali o anticipaci akcí soupeřů na 

natočených video-sekvencích herních situací llxll prezentovaných na velké projekční ploše. 
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Natočené akce byly převzaty z utkání profesionálních a poloprofesionálních hráčů byly 

natočeny z pozice a pohledu středního obránce. Každý filmový klip obsahoval útočný model 

hry, který končil přihrávkou do poslední třetiny hřiště (útočné z pohledu útočníka). Hráče

experty také podle těchto výzkumů více zajímaly pozice obránců a potencionální volné 

prostory, kdežto nováčci hledali informace v méně významných zdrojích, jako např. 

v ostatních útočnících, v brance či míči. 

Dalším důležitým zobecněním výsledků takových to výzkumů je, že zkušení hráči byli 

schopni získávat informace více efektivně, používajíce periferní vidění a získávat lepší 

kvalitu informací fiXací specifického podnětu. 

Williams (2000) výsledky svého výzkumu hodnotí takto: "Lepší anticipace dovedných 

obránců byla založena na jejich schopnosti vytěžit více přiměřených informací z postury 

přihrávajících hráčů skrze výběrové ostré vidění (např. orientace na boky, ramena, 

nohu), zatímco využití periferního vidění sloužilo ke získání potvrzujících informací o 

eventuální lokalizaci přihrávky a pohybů hráčů bez míče." 

Pokud jsem již v souvislosti se čtením vzorců hry odvislých od rozpoznávání klíčových 

podnětů hovořil o zjišťování frekvence fixací očních pohybů a jejich zaměřenosti na cílové 

destinace, musím také uvést, že je často také snahou výzkumníků určit, kdy -v jaké fázi 

motorické akce - k těmto fixacím dochází a kdy je to z hlediska dobrého čtení hry 

nejoptimálnější. 

Příkladem takového vědeckého přístupu může být šetření Morya, E., Ranvaud, R., 

Pinheira, W.M.(2000). Tito její autoři se v ní zabývali dynamikou zrakové zpětné vazby 

v laboratorní simulaci pokutového kopu, kdy byly rozpoznány dvě možné strategie při 

zahrávání pokutového kopu: ignorování chování brankáře a snaha o reagování na jeho 

chování. 

Bylo zjištěno, že pro bezchybné rozhodnutí o umístění kopu je potřeba, aby brankář 

nějakým způsobem naznačil střelci stranu, pro kterou se rozhodne, nejpozději do 400 ms 

před kopem, určitá šance pro správné rozhodnutí pak existuje ještě asi do 150 ms před 

kopem. Zajímavé je, že další podstatný aspekt této situace, a tedy samotné rozhodnutí o 

straně, kam míč zahraji, se zdál v tomto výzkumu ovlivněn pro mnohem delší čas (více jak 

500 ms), než bylo potřeba ke správnému rozpoznání strany, na kterou se pohne brankář. Tato 

studie byla zamýšlena jako pre-studie pro podobný výzkum v přirozených podmínkách. 

Protože jsou v podstatě všechny takovéto výzkumy spojené se schopností anticipace 

v herních podmínkách, budu se o nich více zmiňovat právě v kapitole o výzkumech 
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anticipace. 

Závěrem lze v této souvislosti shrnout, že dovední hráči fotbalu jsou lepší než jejich méně 

dovední kolegové v rozpoznávání a vybavování strukturovaných vzorců hry, protože jejich 

znalosti jim dovolují strukturovat a členit skupiny percepčních informací do větších a 

smysluplnějších jednotek.. Tato schopnost členění položek do větších a smysluplnějších 

celků (např. vzorců hry) jim dává možnost rozpoznávat naléhavé (nepředpověditelné) 

charakteristiky vzorců hry dříve- v jejich počátcích- a tím usnadňuje anticipaci, o které 

bude pojednáno dále. Tato konstatování jsou ve shodě s výsledky řady výzkumů, mimo jiné 

Chase a Simona podle Williamse (2000), Williamse a Davidse (1998) apod. 

5.3.2.3 Transfer dovednosti rozpoznávání vzorců z jedné hry do druhé 

Do jaké míry jde v případě rozpoznávání vzorců hry o jedinečnou dovednost, specifickou 

jen pro určitý sport, či druh sportu? Tato otázka resp. odpověď na ní má podle mého názoru 

poměrně značnou důležitost, např. pokud bychom uvažovali o zlepšení dovedností čtení hry 

nespecifickým tréninkemjinýnů sporty, při snaze ubránit hráče např. od tréninkové monotonie 

či přetrénování. 

Výzkumy s této oblasti nejsou příliš četné, přesto lze zaznamenat určité první vlaštovky. 

Většinou jde o porovnávání výsledků tesů hráčů jednotlivých sportů v jejich sportech a 

sportech odlišných, kdy je snahou vypozorovat z nich určité souvislosti. 

Tak tomu je i u výzkumu Smeetona N.J., Warda, P., Williamse, A.M.(2005). Jejich prvotní 

analýza zjišťovala, zda je možný transfer dovedností rozpoznávání vzorců napříč sporty, 

nebot' tato schopnost je elementární pro výkon v týmových sportech. Autoři v ní uvádějí, 

že ačkoliv se udává, že jsou tyto dovednosti pro jednotlivé typy sportů specifické, existuje i 

možnost transferu, pokud ovšem existují podobnosti v percepčních rysech 

( charakteristikách)a jejich vztazích a/nebo strategiích použitých ke kódování a získání 

relevantních informací. Transferové paradigma bylo použito ke srovnání rozpoznávacích 

dovedností zručných a méně zručných fotbalových, hokejových a volejbalových hráčů. 

Pokusné osoby sledovaly strukturované a nestrukturované akční sekvence z každého sportu, 

polovina z nich byly náhodně reprezentovány s klipy, které dříve neviděli. Úkolem bylo 

identifikovat dříve viděné sekvence akcí rychle a přesně. Transfer rozpoznávacích 

dovedností byl závislý na dovednostech pokusných osob ve vykonávaném sportu, 

přirozenosti úkolu a stupni struktury. Zruční (dovední) hráči fotbalu a hokeje byli 

rychlejší než zruční hráči volejbalu v rozpoznávání strukturovaných fotbalových a 

hokejových akčních sekvencí. Výkonové rozdíly nebyly pozorovány u strukturovaných 
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volejbalových pokusů mezi dovednými hráči fotbalu, hokeje ani volejbalu. Zruční hráči 

fotbalu a hokeje byli schopni transferu percepčních informaci či strategií mezi jejich 

příslušnými sporty. Výsledky méně zručných hráčů byly méně jasné. 

V další studii na toto téma zjišťovali Abemethy, Baker a Cote (2005), jak může transfer 

dovedností vybavení si vzorců (modelů) přispět k rozvoji sportovní výkonnosti. Výzkum byl 

proveden u hráčů basketballu, netbalu (obdoba dívčí košíkové - patrně něco jako korfbal) a 

hokeje a přinesl další velmi podnětné výsledky a vymezení. 

Tato studie byla vytvořena ke zjištění možného pozitivního transferu dovedností čtení 

vzorců hry v rozdílných týmových míčových sportech. Byly srovnávány tři různé dovednostní 

skupiny- skupina specifických sportovních expertů (expertů v daných sportech), expertů 

v příbuzných sportech a skupina zkušených, ale ne expertních hráčů. Vybavení si vzorců hry 

odvozených ze tří rozdílných sportů bylo ohodnoceno využitím videoklipů - částečně ze 

specifického sportu pokusných osob, částečně z jiných sportů. 

N álezy z úkolů vyvolání vzorců byly pozoruhodně konzistentní napříč všemi třemi 

zkoumanými sporty. Sportovně specifičtí experti konsistentně vyvolávali vzorce hry jejich 

sportu s větší přesností, než tomu bylo u neexpertů. Pro možnost transferu mezi těmito 

sporty hovoří zjištění, že ačkoliv byli výkony expertů ze spřízněných sportů nižší než 

expertů v daném sportu, byly naopak vždy vyšší než u neexpertů. 

Stanovení možného transferu je komplikováno sledováním, že efekty skupiny dovednosti 

by mohly být zmírněné tím, zda jde o ofenzivní či defenzivní část herní situace. Dle této 

studie je například u rozpoznání ofenzivních pozic hráčů efekt účinku transferu ve srovnání 

mezi sportovně specifickými experty a oběma zbylými skupinami průměrný až vyšší. Efekt 

účinku pro srovnání mezi ostatními experty a neexperty je malý či mírně negativní, což 

neukazuje na pozitivní transfer rozpoznávání ofenzivních vzorců hry do ostatních sportů. 

Naproti tomu, pro rozpoznání defenzivních vzorců je efekt účinku pro srovnání mezi 

ostatními experty a neexperty střední či vyšší, což na pozitivní transfer ukazuje. 

Pozorování, že experti z jiných sportů (basketbalu a hokeje) v určitých případech bez 

nějaké přímé zkušenosti z podobného sportu, z kterého byly vzorce hry odvozeny, mohli 

podávat téměř stejné výkony jako experti daného sportu v rozpoznávání defenzivních vzorců 

hry a mohli překonat neexperty, kteří také měli v řadě případů signifikantní zkušenost 

z jednotlivých sportů, ze kterých byly vzorce odvozeny, ukazuje na to, že určitý transfer 

těchto dovedností, ne však obecně, ale patrně v určitých specifických situacích, je 

možný. Je tedy potřeba další výzkum v této oblasti i s vyústěním do praktického tréninku 

těchto dovedností, který doposud chybí. 
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5.3.3 Anticipace 

Jak jsem již uvedl, většina výzkumů z oblasti percepčních a kogrůtivních dovedností má 

vyústění v testování sportovně specifické anticipace. Než se na tyto výzkumy zaměřím blíže, 

pokusím se tuto schopnost čtenáři trochu přiblížit. Ve svém výkladu o percepčních a 

kognitivních dovednostech se tu již pomalu dostáváme od dovedností odvozených čistě 

od percepce blíže k těm kognitivním. Proces anticipace v sobě totiž dle mého názoru 

snoubí výše zmiňované dovednosti rychlé a přesné percepce, rozpoznávání specifických 

vzorců hry na základě detekce klíčových podnětů a také rozhodování, které je již 

zprostředkujícím článkem mezi myšlením a pohybovým jednáním. 

5.3.3.1 Pamět'ové bloky a anticipace 

Ve sportu se často můžeme setkat s reakcemi hráčů, které přesahují možnosti vědomé akce. 

Konkrétními příklady mohou být reakce brankáře na míč vystřelený z bezprostřední blízkosti, 

tečovaný míč apod. Za určitých okolností je sportovec schopen reagovat ve velmi krátkém 

časovém úseku. Podstatou těchto reakcí je dle vědců tzv. vytvoření paměťových bloků 

v modelu produktivního vnímání, které vznikly na základě předchozích zkušeností 

s obdobnými situacemi. Ty umožňují realizovat některou z naučených reakcí a adekvátně řešit 

úkol bez složitého procesu hodnocení, identifikace a programování. V našem případě se jedná 

o "vynechání" fáze rozboru, návrhu a výběru řešení. Znamená to tedy, že sportovec po 

fázi rozpoznání situace rovnou reaguje pohybovým řešením bez delší a někdy problematické 

analýzy a výběru. To má v praxi naprosto zásadní význam v tom, že sportovec reaguje velmi 

rychle na situace, které zná a má nacvičené, avšak podstatně déle řeší situace, které jsou pro 

něj neobvyklé. 

Druhou možností těchto rychlých reakcí je schopnost anticipace, stručně řečeno předvídání 

dalších dějů už v přítomných poznávacích procesech. Např. brankář je podle stylu rozběhu a 

nastavení nohy útočníka schopen rozpoznat, do jakých míst poletí míč a může tedy reagovat 

s určitým předstihem (více viz dále). Proto je pro kvalitu hráčského výkonu důležité skrýt, 

pokud možno co nejdéle, následnou činnost, aby měli soupeři jen malé možnosti anticipovat 

další chování a tím nezvyšovali rychlost odpovědi. Úroveň anticipace je však výrazně 

ovlivněna mnoha proměnnými. K hlavním patři zejména znalosti a zkušenosti sportovce, 

dále hráčská inteligence, reakční čas, periferní vidění a představování. Značnou roli zde 

hraje i pamět', kdy si při opakovaném vnímání a prožívání stejných situací nevědomě 

vytvoříme určitou zkušenost, která nám posléze pomáhá urychlovat proces vnímání i 
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reagování. 

Tento proces si ale můžeme uvědomit v situacích, kdy nedojde k naplnění našeho 

očekávání (např. nový hráč v mužstvu zpočátku může negativně ovlivnit souhru mužstva, 

neboť nemá vytvořenou zkušenost o reakci jeho spoluhráčů v určitých herních situacích a 

naopak; automatismy najednou nefungují). 

Herně situační anticipace (anticipace možného vývoje herní situace v její celistvosti) dle 

Dobrého (Dobrý, Semiginovský, 1988) zahrnuje: 

• "anticipaci vlastního, osobního cíle a programu útočných činností bez míče a s míčem, 

obranných činnosti proti útočníkovi s míčem a bez míče, bez soupeřova tlaku, se 

soupeřovým tlakem, 

• anticipaci cíle a programu herních jednání spoluhráčů v individuálních a týmových 

útočných nebo obranných akcích, 

• anticipaci cíle a programu možných herních jednání soupeřů, 

• anticipaci pohybů míče ve spojeni s vlastními pohyby hráče bez míče při očekávání 

míče, v průběhu vlastních činností s míčem, po přihrávce, ve spojení s pohyby 

spoluhráčů i soupeřů atd.". 

Je třeba si uvědomit, že anticipace je provázena vysokým stupněm neurčitosti, což je 

důsledkem variability zápasových situací (klamavé pohyby útočníka, mnohoznačné náznaky 

spoluhráčů- rozběhne se do určitého prostoru a pak se zastaví ... ). Na základě vnímání herní 

situace a herně situační anticipace se pak hráč, jak jsem již uvedl, rozhoduje o výběru z 

většího či menšího počtu alternativ činností 

"Rozhodnutí znamená, že objektivně nebo subjektivně existující alternativy činností jsou 

omezeny na jednu, o které se předpokládá, že vyhovuje situačním podmínkám, normám 

chování hráče a cílům souvisejícím např. s realizací herního systému družstva. Rozhodnutí 

představuje složité dění, do kterého vstupují intelektové operace, jakož i vědomé či nevědomé 

další psychické procesy" (Dobrý, Semiginovský 1988). 

5.3.3.2 Testy anticipace 

Sportovně specifické testy anticipace, které byly doposud vytvořeny, obsahují často 

simulaci herních situací použitím filmu či videa korespondujících s úhlem pohledu, ze 

kterého sportovec tyto situace běžně vnímá. "Tento film je pak selektivně editován buď 

měněním časového průběhu dostupných informací (tzv. časová okluze) nebo polohou, ze 

které mají být informace získány (prostorová okluze)" (Abernethy, 1998). Úkolem hráče je 
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většinou předpovědět z jemu dostupných informací, bud' co se protihráč či soupeř 

chystá udělat, nebo výsledek soupeřovy akce (napři1dad kam bude útočník zahrávat 

míč). 

S ohledem na již diskutovanou problematičnost transferu percepčních dovedností napříč 

jednotlivými sporty i s vědonúm určité specifičnosti vnímání ofenzivních a defenzivních 

modelů hry, budu ve svém přehledu výzkumů z této oblasti diferencovat mezi jednotlivými 

sportovními hrami. 

(a) Anticipace v raketových sportech 

Co se týká četnosti výzkumů anticipace, hrají raketové sporty (tenis, squash, badminton aj.) 

jednoznačně prim. Schopnost anticipace a její výzkum se tu také stal předmětem sporu o to, 

který přístup k učení - explicitní či implicitní - je v tréninku anticipace účinnější. 

(i) Účinnost explicitního a implicitního přístupu v tréninku anticipačních dovedností v 

tenise 

První takový výzkum, o kterém se chci v této souvislosti zmínit, zjišťuje z pedagogického 

hlediska poměrně zajímavou otázku (která je diskutována také v celé řadě obdobných 

výzkumů a má velmi blízko k diskusi o základních pedagogických východiscích pro učení se 

motorickým dovednostem) a to, zda mohou být anticipační dovednosti naučeny skrze 

implicitní učení založené na percepčním tréninku založeném na videu (autoři Farrow, D., 

Abernethy, B., 2002). 

Cílem tohoto experimentu bylo stanovit efektivitu dvou na videu založených přístupů 

k percepčnímu tréninku navržených ke zlepšení anticipačních dovedností juniorů v tenise. 

Hráči byli rovnoměrně rozděleni na explicitně učící se skupinu, implicitně učící se skupinu, 

placebo skupinu a kontrolní skupinu. Cílem pokusu bylo zjistit, zda se po specifickém 

tréninku nějak změní schopnost hráčů anticipovat směr soupeřova podání. Hráči měli 

odpovědět returnovým úderem nebo verbální predikcí směru úderu. Výsledky odhalily, že 

"implicitní" skupina, jejíž trénink vyžadoval předpovědět rychlost a směr podání 

pozorováním videozáznamu podání, se po tréninkové intervenci významně zlepšila ve 

správnosti predikce. Nicméně, tento tréninkový efekt v podstatě zmizel po 32 dnech 

retenčního intervalu. "Explicitní" skupina, jež obdržela instrukce o specifických 

aspektech kinematiky podání, které byly informativní z hlediska směru podání, 

nedemonstrovala žádné významné zlepšení výkonu po tréninkové intervenci. Toto, 

společně s absencí významných zlepšení u placebo a kontrolní skupiny ukázalo, že zlepšení 

pozorované u implicitní skupiny nebylo důsledkem očekávání ani při'buzných efektů. 
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Farrow, D., Abernethy, B.(2002) ve svém článku přispívají k této problematice následovně: 

,,Ačkoliv literatura o percepčním tréninku nabízí sliby o zvýšení výkonu v anticipaci méně 

dovedných hráčů, limituje výzkum a aplikaci tohoto tréninku několik metodologických 

problémů. Za prvé zde byl obecný nedostatek adekvátního určení experimentálních 

zásahů zahrnujících placebo skupiny a kontrolní skupiny k odstranění Hawthornského efektu 

a efektu příbuznosti. Za druhé, spor, zda jsou percepční dovednosti trénovatelné při absenci 

fyzické praxe je ještě neustále zkoumán. Představitelé ekologického přístupu k percepci 

(např. Gibson,1969, 1979; Handford a kol. 1997) argumentují důležitostí kontinuálního 

pojetí spojení mezi percepcí a akcí, pokud má být nějaký percepčně motorický trénink 

vůbec myslitelný. Za třetí se málo studií zabývalo tím, zda zvýšení percepčních 

dovedností vede skutečně ke zlepšení sportovního výkonu" 

Jak jsem již uvedl výše, explicitní učení zahrnuje užití specifických instrukcí o tom, jak 

rozvinout zvláštní dovednosti za pomoci verbalizovaných znalostí o tom, jak jsou nabývány 

výkonové dovednosti. V kontrastu k tomu, implicitní motorické učení je získání 

motorických dovedností bez konkurenčního přínosu explicitních znalostí o provedení těchto 

dovedností. 

Allen a Reber (in Farrow a Abernethy 2002) tvrdí že: "Je zde důkaz ukazující, že lidé se 

mohou učit implicitně, ještě jsou ale neschopní verbalizovat, jak provádějí pohyby, které 

umožňují dosažení cíle, jak optimalizují své síly a jak používají znalosti kritických 

regulujících informací získaných z prostředí. Mimoto je zde také důkaz z oblasti kognitivních 

věd tvrdící, že "komplex podnětových informací je uchováván po poměrně dlouhou dobu 

(do dvou let po učení resp. tréninku), pokud šlo u učení implicitní spíše než explicitní". 

Reber (tamtéž) argumentuje, že implicitní učení zahrnuje získání ,,hlubokých informací" o 

struktuře postupných událostí nesdělených verbální instrukcí aj e to prý právě toto "hlubší 

zakódování", které zlepšuje uchování informace. 

V odborné literatuře panuje v této souvislosti nejistota kolem použití tradičního 

explicitního přístupu, kdy trenér sděluje klíčové informace nebo opatření k detailním 

instrukcím o tom, jak vykonat motorickou dovednost. Je zde určitý důkaz k tvrzení, že 

explidtní učení možná brání implicitním procesům učení. Green a Flowers (in Farrow a 

Abemethy 2002) argumentují, že explicitní učení informuje učící se jedince o tom, že je zde 

zákonitost, jež se může obje\it a narušit implicitní učebné procesy, které jsou jinak efektivní 

v poskytnutí informací učícím se jedincům o využití obecně platných zákonitostí 

prezentovaných při jejich ukázce. Tento pohled byl podle Abernethyho (2002) převzat také 

Mastersem, který tvrdí, že vývoj explicitních znalostí způsobuje deautomatizaci 
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motorických dovedností, nutící hráče pokusit se vědomě kontrolovat svou činnost, což 

jsou jinak procesy podvědomé (neuvědomované). 

Proti tomu Beek (in Farrow a Abemethy 2002) tvrdí, že spíše než by byl rozvoj explicitních 

znalostí nutně rušícím faktorem výkonnosti, je spíše výhodou způsobilost sportovce získat 

automatické motorické procesy a vyvinout alternativní strategii na bázi explicitních 

znalostí, když je motorický systém např. postižen zraněním nebo je jinak poškozen. 

Při pokusu o vyřešení problému týkajícího se vytvoření objektivní výzkumné metody ke 

zkoumání explicitního a implicitního učení vyvinuli Liao a Masters (podle Farrow a 

Abemethy 2002) koncept analogického učení, v němž je analogie použita k vysvětlení 

požadavků úkolů tak, že potřeba explicitních verbálních informací je minimalizována. "Tato 

metoda je založena na Heyesově a Broadbentově koncepci tzv. S a U učení (S- selektivně 

výběrové, U- neselektivně výběrové). S- učení nastává, když jedinci úmyslně vyhledávají 

informace o zákonitostech prostředí, z nichž rezultují jejich explicitní znalosti. Proti tomu U 

učení jsou pasivní nebo nepřímé a nevědomé strategie a jsou vždy užity k rozvoji znalostí o 

zákonitostech prostředí"( Farrow a Abemethy 2002). 

Hráči implicitní tréninkové skupiny ve výše zmíněném výzkumu tedy sledovali přesně ty 

samé tréninkové pásky a měli stejný počet praktických pokusů, důležité je ale to, že nedostali 

žádné explicitní informace obsahující specifické informační zdroje, které by mohly facilitovat 

anticipační predikční výkonnost. Místo toho bylo úkolem hráčů v této skupince odhadnout 

rychlost každého pozorovaného podání. Dostávali o svých typech a jejich správnosti zpětnou 

vazbu od experimentátora. "Tento tréninkový přístup vyplýval ze dvou východisek: 1. aby 

byla minimalizována vědomost explicitních procesů na možné anticipační informační zdroje o 

směru podání; 2. přístup nutil hráče úzce monitorovat mechaniku podání a pokusit se 

odhadovat jeho rychlost" (Farrow a Abernethy 2002). Vědci zjistili, že pozornost k těmto 

informacím může nepřímo usnadňovat výkon v odhadu podání hráčů, pokud se 

implicitně vytvoří vztah mezi kinematikou podání a z ní vyplývajícími výsledky podání, 

bez nutných vědomých procesů jako třeba verbalizovaných pravidel pro dosažení cíle. 

Naopak nový výzkum Williamse, A.M, Warda, P., Knowlese, J.M. a Smeetona, N.J (2006), 

který mimo jiné potvrzuje hypotézu, že lepší dovednosti vyhledávací strategie v tenise mají 

vyústění v lepší anticipaci směru podání. K tomuto závěru došli vědci explicitním přístupem 

k učení, kdy byla zdůrazněna důležitost instrukcí a verbální zpětné vazby. 

Závěrem této diskuse musím učinit ještě jeden důležitý poznatek vyplývající se srovnání 

explicitního a implicitního přístupu k učení se pohybovým dovednostem v golfu. 
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Výzkum Hardyho, L., Mullena, R. a Jonese, G (1996) zkoumal význam znalostí a 

vědomé kontroly motorických akcí při stresu. 

Tato studie navazuje na studii Mastertse z roku 1992, který zkoumal efekt stresu na 

výkonnost dobře naučenných motorických dovedností -putování v golfu osvojené za 

implicitních (neuvědomované- bez informací či instrukcí) explicitních učebních podmínek. 

Masters zde zjistil, že stres má škodlivý vliv na výkonnost u explicitní, ale ne u implicitní 

tréninkové skupiny. Tato studie byla retestem onoho výzkumu, kdy byla přidána ještě jedna 

implicitní skupina, na kterou byl kladen požadavek utajení informací o provedených 

tréninkových cvičení i cvičení pod stresem, neboť se autoři domnívali, že únik informací mohl 

implicitní tréninkovou skupinu při stresových pokusech v předchozím výzkumu ovlivnit. 

Analýza počtu úspěšných putů odhalila, že obě implicitní skupiny pokračovaly ve zlepšení 

jejich výkonnosti při stresu oproti explicitní tréninkové skupině. i přes limitace 

předchozího i současného výzkumu výsledky podporují Mastersovu hypotézu explicitních 

vědomostí. 

Rezistenci vůči stresu u dovedností naučených implicitně diskutují také Jackson a Farrow 

(2005), kteří se ve svém článku zabývali současným výzkumem v oblasti percepčních a 

kognitivních dovedností, kdy se zdůrazňuje především explicitní přístup. Výzkumníci 

diskutují nad efektivitou přirozeného učení a potenciálních výhod implicitně naučených 

dovedností, kdy zdůrazňují především jejich komplexnost a odolnost vůči stresu. 

(ii) Anticipační zrakové podněty v raketových sportech 

Pokud jsem již dříve hovořil o účinnějším zrakovém vyhledávání zkušených hráčů ve 

fotbale, kteří s větší frekvencí fixovali při čtení hry oblast boků a nohou soupeře, musím se 

nyní také zmínit o tom, jaké vyústění má tato teorie pro hráče v raketových sportech a jak se 

takovéto jejich dovednosti projevují v účinnější anticipaci herních situací. Je nutno dodat, že 

k této problematice existuje řada výzkumů, které tyto pokročilé dovednosti vesměs potvrzují, 

ať jde o výzkumy v laboratorních či přirozených podmínkách, při využití audiovizuální 

techniky i bez ní. 

Tak např. ve výzkumu Ferye, Y.A., Crogniera, L. z roku 2005 byla potvrzena již dříve 

postulovaná hypotéza, že bazální informace pro anticipaci v tenise jsou obsaženy 

v pohledu na podávajícího soupeře, a to ať je taktická významnost situace jakákoliv. 

Metodologický přístup, založený na srovnávání zručných a méně zručných hráčů tenisu a 

také využití světelného bodového displeje, který mimo jiné potvrzuje důležitost podnětů 

vycházejících z postury hráče pro anticipaci, se objevuje ve výzkumu Shima, J ., Carltona, 
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L.G., Chowa, J.W., Chae, W.S (2000). V tomto výzkumu bylo mimo jiné potvrzeno, zruční 

hráči jsou přesnější než nováčci v přirozených podmínkách a ve sledování videa, ale ne 

při sledování světelného bodového displeje. Také bylo zjištěno, že reakční časy expertů 

byly významně rychlejší, pokud hráči returnovali živému soupeři než podávacímu 

přístroji, z čehož lze také usuzovat na využití informací, které hráčům soupeř poskytuje, 

pro anticipaci, a pro snížení opoždění odpovědi (reakce). Tato zjištění jsou diskutována ve 

spojitosti propojení percepce a akce v časově stresujících podmínkách a aktivitách. 

Konkrétněji se o důležitých oblastech zisku z hlediska anticipace podstatných podnětů 

hovoří ve výzkumu Shima, J., Les Carltona, G.a Kwona, Y.H (2003), v němž došlo ke 

srovnání zkoumání a rozvoje anticipace pomocí videa a světelného bodového displeje

přesnost anticipace nebyla poznamenána využitím světelného bodového displeje, který 

nezobrazoval všechny segmenty těla. Pokud však nebylo možné sledovat raketu a 

předloktí podávajícího hráče, byla výrazně omezena schopnost určit typ podání - byly 

tedy zjištěny podstatné segmenty pro rozpoznání typu podání v tenise. Tyto výsledky byly 

potvrzeny i v jiném výzkumu těchto autorů z roku 2006. 

Na trochu jinou problematiku tenisové anticipace se zaměřili Farrow, D.a Abernethy, B. 

(2003), kdy byla ukázána nadřazenost přesnosti predikce směru podání za sdružených 

podmínek, kdy byl expertům i nováčkům ukázán jak let míče, tak určité doplňující 

informace, které také potvrdily, že dobrá predikce směru podání je možná jen tehdy, 

pokud jsou dostupné informace z časového období před úderem do míčku. 

Co se týká časové hranice po úderu, ta byla zjišťována v jiném výzkumu (Fery, Y.A., 

Crognier, L, 2001), který určil čas 100 ms po úderu pro úspěšnou předpověd' směru úderu 

soupeře v tenise bez závislosti na taktické důležitosti soutěžní situace. 

Pokročilá využitelnost podnětů s ohledem na jejich časový průběh a anticipaci byla 

Abernethym. (1990) sledována také u hráčů squashe. Analýza v tomto výzkumu ukázala, že 

kritickým časovým úsekem pro získání informací o směru úderu je čas 160-80 ms před 

kontaktem rakety s míčkem, rozšířená perioda pro směr letu míčku pak 80 ms po 

kontaktu. Ačkoliv obě skupiny (experti i nováčci ) byli schopni tyto informace vnímat, pouze 

experti byli schopni vyhledávat informace z časných fází soupeřových akcí. Tyto rané 

informace se zdají být poskytnuty především z oblasti paže soupeře. Jinak se také potvrdila 

lepší výkonnost expertů ve schopnosti předpovědí výsledných událostí z dostupných 

informací. 

Obdobné výzkumy byly prováděny také v prostředí badmintonu, kdy lze zaznamenat pre-
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studii StrauBe, B. a Hagemanna, N.(2002, 2003) kombinující časovou a prostorovou okluzi 

(omezení) ke zjištění, jaké klíčové podněty používají hráči badmintonu k anticipaci směru 

soupeřova úderu. Program byl zaměřen na trénink anticipace sledováním 200 video klipů, 

které zaměřovaly pozornost ke klíčovým podnětům ještě než došlo k samotnému úderu

(160ms před úderem) na trup a paži. Největší vliv na ovlivnění anticipačních dovedností 

měl tento tréninkový program u nováčků a hráčů lokální úrovně, naopak nebyl 

zaznamenán významný rozdíl u expertů. Závěr studie tedy potvrzuje použití takovéhoto 

či obdobných tréninkových programů k ovlivnění anticipačních dovedností. 

Také Abernethy (1998) ve své práci tvrdí, že anticipační dovednosti vysoce podléhají 

tréninku a uvádí zde příklad, kdy si děti v raketových sportech hodně hrající a trénující 

rozvíjejí schopnost, kterou upotřebí až budou starší tak, že dokážou užitečně vyhledávat 

postupné informace ze stále dřívějších a dřívějších časových intervalů protihráčových akcí. 

"Naproti tomu nováčci, kteří jsou vývojově na stejné úrovni jako tito hráči, s věkem 

nevykazují systematický posun směrem k časnějšímu vyhledávání informací." 

{Abernethy, 1998) 

(b) Anticipace v baseballu 

Tréninkový program založený na anticipačních dovednostech nadhozu a jeho účinnost 

ověřovali Fadde, James, Lehman a Newby (2002), kdy byl tento tréninkový video program 

založen na sledování nadhazovačů se snahou anticipovat směr a cíl nadhozu (univerzitní 

úroveň). Trénink byl založen na systematickém procvičování a instrukčních metodách 

využívajících opakování. Hráči, kteří tento program absolvovali skórovali v testech 

rozpoznávání významně lépe než hráči kontrolní skupiny. 

Navzdory všem omezením vyplývajícím z laboratorních podmínek je autory konstatováno, 

že "percepční a rozhodovací sportovní dovednosti jako např. rozpoznání směru nadhozu 

mohou být zacíleny a ovlivněny tímto video-tréninkem a že takovýto trénink může 

ovlivnit sportovní výkonnost. Zprostředkovaný trénink těchto dovedností dává sportovci 

příležitost systematicky procvičovat kognitivní dovednosti, které jsou obecně chápány 

jako vrozené či vyplývající z dlouhé zkušenosti"( Fadde, James, Lehman a Newby, 

2002). 
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c) Anticipace ve fotbale 

Vzhledem ke relativně větší složitosti soutěžních situací ve fotbale jsou testy anticipace 

soustředěny na takové herní situace, které jsou poměrně jednodušší, a to zejména na situaci 

pokutového kopu, jak z hlediska útočníka, tak brankáře. 

Pokud jsem se ve spojitosti s anticipací v tenise poměrně obsáhle věnoval diskusi 

odborníků na téma explicitního a implicitního učení v této oblasti, ve fotbalovém prostředí jde 

o jev doposud méně zkoumaný, zaznamenal jsem pouze výzkum z roku 2005, kdy Poulter, 

D.R, Jackson, R.C., Wann, J.P.a Berry, D.C. zkoumali efekt učebních podmínek na 

anticipaci, uvědomování a zrakové vyhledávání. 

Účinnost explicitního a implicitního učebního paradigmatu byla zkoumána v časných 

stupních učení se anticipaci směru letu núče podle časově rozfázovaných fotografií 

pokutového kopu ve fotbale. Navíc bylo zkoumáno místo zaměření pohledu během učení. U 

explicitní tréninkové skupiny bylo pozorováno významné zlepšení v přesnosti horizontální 

predikce; podobné zlepšení bylo ovšem pozorováno u placebo skupiny, která sledovala stopáž 

fotbalových utkání. Podle této studie měly pouze explicitní učební zásahy za následek 

změnu směřování očních pohybů a zvýšily uvědomění si podstatných podnětů. 

V souvislosti se zkoumáním situace pokutového kopu Williams a Burwitz (1993 podle 

Williams 2000) požádali zkušené a nezkušené hráče, aby pozorovali filmové sekvence pěti 

různých hráčů zahrávajících pokutové kopy. Pokusné osoby pozorovaly hráčův přípravný 

postoj, rozběh a průběh kopu do míče a byly tázány, do jakého ze 4 rohů branky střela 

směřovala ( 4 časové úseky byly 120ms (předpoklad 1) a 40ms (předpoklad 2) před kopem, 

okamžik kopu (předpoklad 3) a 40ms po kopu do míče (předpoklad 4). Data v tabulce 3 

ukazují, jak zkušení hráči vykazovali lepší výkony jen při nejranější časové periodě, kdy byl 

jejich výkon významně lepší než náhodný (tj. 25% míra úspěšnosti), což značí, že hráči jsou 

schopni efektivně využívat informace dostupné před kopem do míče při penaltě. 

120ms před kopem 40ms před kopem V době kopu 40mspo kopu 

Zkušenf hráči 51.0 + -15.1 62.7 + -12.9 82.7 +- 9.6 83.3 + -7.9 

Nezkušenf hráči 39.3 + -14.2 54.0 + -15.2 78.0 +-12.2 85.3 +- 5.6 

Tab 3. Procento správných výpovědí u dovedných a méně dovedných hráčů v průběhu jednotlivých časových 
period (průměr + - s); (zdroj Williams a Burwitz in Williams 2000) 
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Kategorie chyb 120ms před kopem 40ms před kopem V době kopu ( %) 40ms po kopu ( %) 
(%) (%) 

Nesprávná výška 71.2 67.0 68.4 40.6 

Nesprávná strana 17.4 26.9 25.6 32.9 

Nesprávná výška i 11.2 6.1 6.4 26.3 
strana 
Tab. 4 Proměny v chybách výpovědí učiněných v průběhu čtyř časových úseků v jednotlivých kategoriích 
výpovědí -z celkového procenta chyb (zdroj Williams a Burwitz in Williams 2000) 

Zřetelné zlepšení v úsudcích o výšce (viz. tab. 4) bylo pozorováno jen po sledování 

trajektorie míče (předpoklad 4). Implikace tohoto výzkumu pro praxi je tedy taková, že 

fotbaloví brankáři by měli anticipovat správnou stranu dříve, než střelec kopne do míče, 

kdežto predikce správné výšky by měla být učiněna až po pozorování iniciální fáze letu 

míče, dříve než dojde k odrazu. Otázkou zůstává, zda je této predikce - alespoň co se 

týče anticipace výšky míče - člověk fyziologicky schopen. Důležité je také to, z jakých 

náznaků řeči těla dochází k vysuzování o straně a výšce penalty. 

Vědci většinou zjistili (viz. Williams, 2000), že obzvláště informativní je v tomto směru 

pozice boků v době kopu do míče. Pro praváka značí jeho "otevření boků", že bude kopat po 

brankářově levé ruce, zatímco penaltu kopnutou na opačnou stranu charakterizuje více 

uzavřená nebo centrální pozice střelcových boků. 

Při pokusu anticipovat výšku míče se ukázal jako nejvíce informativní náklon trupu 

v době kopu do míče. Střelci by si také měli zapamatovat, že tyto informační podněty jsou 

lépe předpověditelné, pokud je penalta kopána nártem. 

Tyldesley a kol. (1982 podle Williams, 2000) nahrával oční pohyby zkušených a 

nezkušených hráčů při pozorování penalty a z jeho výzkumu vyplynulo, že úspěšnost 

zkušených hráčů v anticipaci byla vyšší než u nezkušených hráčů, navíc odpovídali také 

významně rychleji. Podle tohoto výzkumu byly oční pohyby zkušených hráčů 

strukturovanější a konzistentnější než u nováčků, fixace pohybů byla omezena na 

pravou stranu těla a kopající nohu, což je opět ve shodě s výsledky výzkumů 

publikovaných v kapitole o rozpoznávání vzorců hry, konkrétně v souvislosti 

s rozpoznáváním klíčových podnětů. Vysoký poměr primární fixace (60%) byl zaměřen na 

boky a skoro 30% na celou dolní končetinu, potažmo nohu, a míč. Sekundární fixace byla 

zaměřena do oblasti ramen. Z těchto dat byla vyvozena evidence vyhledávací strategie, 

která začíná ve spodní polovině těla a pokračuje k vyšším oblastem těla. 

Jedním z nejnovějších příspěvků k této problematice je výzkum Savelsbergha, G.J., Van 

der Kampa, J.,Williamse, A.M a Warda, P.(2006). Autoři při zkoumání anticipace a 

vizuálního vyhledávacích chování využili nový metodologický přístup, který je prezentován 
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ke zkoumání zrakového vyhledávacích chování u expertních brankářů během simulace 

pokutového kopu ve fotbale. Expertní fotbaloví brankáři byli klasifikováni jako úspěšní či 

neúspěšní v závislosti na jejich výkonu ve filmovém testu anticipace, čímž bylo umožněno 

vnitroskupínové srovnání vyhledávacího chování zaměřeného na problém. Anticipační test 

požadoval po pokusných osobách pohyb joystikem jako odpověď na pokutový kop 

prezentovaný na velkoplošné obrazovce. Poměr chycených penalt byl ohodnocen, právě tak 

jako frekvence a čas zahájení korekce joystikem. 

Vyhledávací strategie byla zjišťována nahráváním očních pohybů. Úspěšní experti byli 

mnohem přesnější v předpovědích výšky a směru penalty, čekali déle před učiněním 

odpovědi a ve srovnání s neúspěšnými experty trávili delší časové úseky sledováním 

stojné (nekopající) nohy. 

Pokud odhlédneme od výzkumů anticipace vázaných na situaci pokutového kopu, lze v této 

výzkumné oblasti nalézt i komplexnější, a dalo by se říci, celostnější přístupy ke zkoumání 

anticipačních schopností, i co se týče faktorů, které v nich hraji svou rolí. 

Abernethy (in Williams, 2000) tak například v této souvislosti diskutuje míru genetických 

(vrozených) faktorů oproti faktorům prostředí, které se v percepcí projevují zkušenosti: 

"Příspěvek genetiky na percepční dovednosti ve sportu nebyl doposud ve výzkumné literatuře 

dostatečně vysvětlen. Klíčovou spornou otázkou je, jaký podíl percepční dovednosti ve sportu 

je geneticky podmíněn ve srovnání s jejím rozvojem skrze záměrný, smysluplný trénink a 

instrukce, což činí potíže i při připisování výsledků výzkumů jednotlivým determínantám (u 

expertů a nováčků). Proto se doporučuje, aby kontrolní skupina obsahovala jedince se 

srovnatelným množstvím zkušeností, ale horší cílovou výkonností" 

Wíllíams a Davis tak na základě této diskuse ( podle Williamse, 2000) testovali percepční 

dovednost zkušených, vysoce a málo dovedných (zručných) hráčů fotbalu pomocí na filmu 

založené anticipace, tedy na testech opětovného vybavování a rozpoznávání specifických 

herních situací. 

Pokusné osoby byly rozlišeny podle zkušenosti (např. počtu odehraných soutěžních utkání, 

množství tréninků, způsobu koučínku, jakému byly vystaveny a množství zápasů sledovaných 

buď živě nebo v televizí), ale rozděleny podle jejích individuálních schopností a dovedností 

(tj. na amatérské hráče srovnávané s poloprofesíonály). Vysoce dovední hráči demonstrovali 

lepší výkon ve všech třech testech v porovnáni k jejich méně dovedným kolegům. Z výzkumu 

vyplývá, že lepší percepční dovednost vysoce dovedných hráčů, která se následně 

projevuje i v jejich anticipačních schopnostech, se spíše zakládá ve speciálních 
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schopnostech, než že by byla produktem větší zkušenosti hráčů nebo jejich většího 

vystavení zátěži (Graf 1). Ačkoliv jsou patrně limity výkonnosti geneticky podmíněné, 

nepodkopává toto tvrzení předpoklad, že percepční dovednost podléhá také významně vlivům 

prostředí. 

220 
200 +-"---~·----·--·1 
180 +---------tl---1 
160 
140 
120 
100 

strukt. 

nastrukt. 

Graf 1 Pruměrné chyby ve vybavování bráčU. (počítačové zobrazeni pixely) u zkušených, vysoce dovedných 
hráčů, zkušených- málo dovedných hráčů a nezkušených- málo dovedných hráčů ve strukturovaných a 
nestrukturovaných filmových klipech (Williams a Davids in Williams 2000) 

Výsledky výše uvedeného výzkumu ukázaly, že zkušení, méně dovední hráči 

demonstrovali lepší výkon v obou anticipacích a testu opětovného vybavení vzorců hry 

(viz. Graf) lépe, než jejich méně zkušení kolegové. hnplikace pro praxi je z výše uvedených 

výzkumů taková, že -ve shodě s Williamsem (2000)- "percepční dovednosti ve fotbale jsou 

determinovány komplexem interakcí mezi iniciální možností a kvalitou a kvantitou 

zkušenosti (vliv genetiky a prostředí)." 

Závěrem této kapitoly tedy lze shrnout, že ve srovnání s méně dovednými hráči jsou ti 

zručnější rychlejší a přesnější v rozpoznání a opětovném vybavení vzorců hry, 

v anticipaci chování svých soupeřů na základě kontextových informaci (vycházejících 

z posturálních informačních podnětů), mají efektivnější a přiměřenější vizuální 

vyhledávací strategie zejména v důsledku zkušenosti a jsou přesnější ve svých 

očekáváních toho, co se pravděpodobně stane, udávajíc přesnější sled událostí. 

5.4 Percepční dovednosti a identifikace talentů 

Využití specifických testů percepčních dovedností v identifikaci talentů má řadu omezení, 

které vyplývají jednak s odlišných nároků jednotlivých sportovních odvětví na herní výkon a 

také specifikami vztahujícími se k věku mladých hráčů, kteří se mnohdy vyvíjejí odlišně, 

v jednotlivých oblastech důležitých pro sportovní výkon často ne stejně rychle apod. 

Více k této problematice uvádí např. Williams (2000): "Ačkoliv úspěšnost tréninku je do 
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určité míry ovlivněna dědičnými základy, znalostním základům podléhající percepční 

dovednosti jsou přístupné procvičování a pomocným instrukcím." Testy percepčních 

dovedností tedy mají podle tohoto pohledu potenciál pro identifikaci budoucích elitních hráčů 

fotbalu. Proč se tak ovšem děle zřídkakdy osvětluje opět Williams (2000): "Testování 

percepčních dovedností se dosud v detekci talentů a jejich identifikaci nevyužívá. Od té 

doby, co je jedním z požadavků kompetentního výkonu herní zkušenost, je značně 

nepravděpodobné, že testováni percepčních dovedností bude užíváno v úvodní fázi 

detekce talentů." 

At' tak či tak, takové testy v sobě mají dle mého názont pravděpodobně do 

budoucnosti významný potenciál - pokud dokáží rozlišit potenciál hráče stát se hráčem 

vrcholovým, což tedy také mimo jiné znamená, že bude specifikováno, jaké percepční 

dovednosti - a jejich dobrá úroveň u hráčů -jsou spolehlivé pro takovéto predikce. 

Pro odlišení dovedností (a to nejen percepčních), které jsou klíčové pro identifikaci talentů 

v jakémkoliv sportu je jistě zpočátku nejvhodnější multidisciplinární přístup k takovémuto 

šetření. 

Příkladem takovéhoto postupu je třeba multidisciplinární přístup k identifikaci talentů 

ve fotbale autorů Reillyho, T., Williamse, A.M., Nevilla, A. a Frankse, A. 

Cílem této studie bylo využít komplexní testové baterie u mladých fotbalových hráčů ( 16 

elitních a 15 sub-elitních lSti až 16ti letých a podobné tělesné konstituce) k rozlišení mezi 

elitními a sub-elitními skupinami na základě výkonnosti v různých typech testů 

(antropometrických, fyziologických, psychologických a fotbalově specifických dovednostních 

testech). Nejlépe rozlišující se ukázali být pohyblivost, čas sprintu, osobnostní orientace (blíže 

nespecifikováno- možná orientace na ,já" -jistá egocentričnost) a anticipační dovednosti. 

Elitní hráči tedy byli významně ohebnější, využívali více aerobní sílu a byli tolerantnější 

k únavě. Byli také lepší v driblinku s míčem, ale ne ve střelbě .. 

U anticipace, která byla zjišťována užitím filmových sekvencí, se mezi 15ti-letými hráči 

fotbalu elitní (mezinárodní) a sub-elitní (regionální) úrovně ukázalo, že elitní hráči 

demonstrovali lepší anticipaci než hráči snb-elitní; největší rozdíly byly zjištěny při 

pozorování simulací lxl. Tato studie byla v současnosti rozšířena na semilongitudinální 

výzkum anticipace, opětovného vybavování a rozpoznávání u elitních (Premiere League 

Y outh Academy) a sub-elitních (regionální školy ve Velké Británii) hráčů mezi 9ti-18ti lety. 

Tito výzkumníci ve své studii zastávají v souvislosti s multidisciplinárním přístupem k této 
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oblasti názor, že využití testové baterie může být užitečné ve stanovení základních 

výběrových dat pro mladé hráče, kteří jsou vybíráni specializovaných rozvojových 

programů. 

Myslím že mohu na základě prostudovaných výzkumů učinit závěr, že dnes již nikdo 

nepochybuje o tom, že by tato případná testová baterie měla obsahovat i testy zaměřené na 

percepční a intelektuální (kognitivní) dovednosti. 

Opodstatněnost tohoto názoru potvrzuje např. výzkum identifikace talentů a rané 

výkonnosti elitních hráčů vodního póla, který provedli Falk, B., Lidor, R., Lander, Y.a 

Lang, B. (2004). Pro téma mé diplomové práce je v této studii podstatné, že za jeden z faktorů 

identifikace talentů ve vodním pólu byla vzata i herní inteligence, která byla hodnocena 

dvěma trenéry. Autoři doporučují v závislosti na výsledcích různých testů a na výsledném 

zhodnoceni jejich významu pro budoucí určení talentů, že by se měl brát větší ohled 

právě na úroveň herní inteligence. 

Ke zdůraznění kognitivních faktorů, které by měly být v testových bateriích pro zjišťování 

míry talentovanosti více zastoupeny dospěli i Lidor, R., Falk, B., Arnon, M., Cohen, Y., 

Segal, G., Lander, Y. Při jejich měření talentu v týmu házené totiž zjistili problematické 

využití motorických a fyzikálních testů, neboť výsledky jejich výzkumu ukázaly, že pouze 

dovednostní test- driblink s míčem mezi kužely se ukázal (na rozdíl od testů zjišťujících 

fyzické parametry) jako dobrý indikátor budoucí dobré výkonnosti, což je z hlediska 

komplexnosti možných budoucích testových baterií nedostatečné. 

Posledním výzkumem, který se zabývá multidisciplinárním přístupem k identifikaci talentů, 

a který zde zmíním, je šetření kognitivních, percepčních a motorických schopností 

zručných basketbalových hráčů a rozdílů mezi nimi, které mohou být využity při 

identifikaci a výběru sportovců ve specifických sportech (Kioumourtzoglou E, Derri V, 

Tzetzis G, Theodorakis Y., 1997). 

Pro účel této studie byla zřízena laboratorní studie se skupinou 13 elitních hráčů národru'ho 

týmu v basketbale ve věkovém rozmezí 22-23 let a s kontrolní skupinou 15ti mužů stejného 

věku, jejímž cílem bylo zhodnotit rozdíly v jejich skórech v kognitivních dovednostech (test 

uchování informací v paměti, schopnost analytického seskupováni informaci 

v paměťových blocích), percepčních dovednostech (rychlost percepce, predikce, selektivní 

pozornost, výběr odpovědi), a motorických dovednostech (dynamická rovnováha, celková 

koordinace těla, zručnost v ose zápěstí-prsty, rytmická schopnost). 
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Analýza ukázala, že elitní hráči basketbalu byli významně lepší v koordinaci ruky, 

v pamět'ovém uchovávání informací, výběrové pozornosti a schopnosti predikce oproti 

kontrolní skupině. Tyto dovednosti jsou podle výzkumníků tedy pro výkon v basketbale 

podstatné a měly by být využity i pro testy míry talentu v tomto sportu. Zároveň však 

dodávají, že jejich výčet nemusí být konečný a měl by být předmětem dalšího bádání. 

5.5 Implikace pro trénink a budoucí výzkum 

Jaké tedy z výše uvedených výzkumů mohou plynout implikace pro trenérskou praxi? Může 

trenér či sportovní vědec usnadnit tento proces rozvoje specifickým tréninkovým programem? 

Protože rozlišení percepčních dovedností nevyplývá konzistentně z generalizovaných testů 

vizuálních funkcí ("vizuálm'ho "hardwaru"), je obtížné rozlišit, jak trénovat typické vizuální 

dovednosti. Williams (2000) tvrdí, že: "Zdokonalení některých vizuálních funkcí, občas 

zmíněné v některých studiích, spíše rezultuje z testu příbuznosti (familiarity), než že by bylo 

založeno na nějakých skutečných tréninkových efektech. Ačkoliv je účelné zjišťovat u hráčů 

fotbalu poruchy vnímání a napravovat je jako problémy, jež byly odhaleny, sportovní 

optometrici by měli být opatrní ve schvalování tréninkových programů vizuálních dovedností 

bez ověřené validity, neboť i tyto závěry musí být ověřeny dobře navrhnutými a 

kontrolovanými studiemi." 

Výzkumníci ale, zdá se, prokázali významný potenciál ve výzkumu kognitivních 

znalostních základů tvořících základ percepčních dovedností ve sportu (vizuální "software"). 

Dovední a méně zruční hráči mohou být tedy rozlišeni na základě jejich vizuálního 

vyhledávacího chování, jejich schopnosti rozlišovat rozvinuté vzorce hry a rozeznávat 

klíčové posturální podněty soupeřů pro budoucí akce. V tomto přístupu nabízí 

videosimulace inovativním trenérům potenciálně zajímavý prostředek pro zlepšení 

percepčních dovedností ve fotbale. 

S objevením se méně nákladného a více prakticky využitelného digitálního nahrávacího 

videosystému jsou trenéři nyní schopni opětovně vyvolat specifické aspekty hry a přehrát je 

hráčům téměř okamžitě. Ačkoliv nebyly tyto tréninkové režimy testovány přímo na fotbale, i 

zde trenéři často zastavují hru, aby hráčům ukázali informační oblasti podnětů (klíčové body 

pro rozpoznání a vyhodnocení situace) a jejich význam na vývoj hry. Jako metodicko 

organizační formy jsou typicky používány průpravné hry a herní cvičení 2. typu (např. obrana 

proti útoku). 

Je samozřejmé, že použití instrukčních technik k rozvoji percepčních dovedností v tzv. 

"otevřených hrách" (např. identifikování útočných modelů hry) je obtížnější než ve hrách 
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(podmínkách) "uzavřených" (ve fotbale např. přímé kopy, penalty). Instrukční zaměření, 

pokud bychom se jako trenéři snažili o zlepšení anticipace by tedy v "otevřených 

hrách", mělo představovat zcela obecná pravidla a vztahy spíše než rozvíjení 

specifických funkčních reakcí na konkrétní herní situaci, což by byl např. případ her 

raketových (tenis, squash, badminton). S ohledem na toto zjištění je odbornou literaturou 

doporučováno využívat spíše implicitní instrukční techniky, jež by mely být více efektivní 

než explicitní vědomé strategie, za tréninkových podmínek představující vysoký stupeň 

neurčitosti. 

Magill (podle Williamse, 2000) k tomu naopak dodává, že "v některých případech by 

měla být pozornost zcela zaměřena k informačně bohatým oblastem (pozn. autora - patrně 

nutit hráče sledovat při nácviku herních situací klíčová místa pro kvalítní anticipaci - viz. 

výše) a tím wnožnit učícímu se jedinci získat znalosti implicitně." Tento přístup je 

předpokladem k dlouhodobě lepšímu výkonu ve srovnání s tréninkem s vysokým stupněm 

řízení nebo s pevně předepsanými, nevariabilními tréninkovými podmínkami, a vyzývá tedy 

trenéry, aby byli vysoce kreativní ve vytváření praktických her a podmínek (např. tichý 

fotbal beze slov, hra najeden dotek .. . ), které zajistí, jak již bylo zmíněno výše, že mají hráči 

možnost získat znalosti implicitně. 

Williams (2000) také v této souvislosti udává, že: "Ačkoliv neexistuje žádný výzkum, 

podobné techniky by měly být použity i při rozvoji hráčských znalostí o situačních 

pravděpodobnostech. Vedení informací může být buď společné v řadě podobných okolností 

(obecné pravděpodobnosti) nebo specifické k jednotlivým hráčům nebo týmům (specifické 

pravděpodobnosti) V obou instancích, pokud jsou hráči informováni o pravděpodobných 

závěrech vyplývajících z trenérova rozboru hry soupeře, o typických projevech soupeře, 

udávajíce specifický sled herních situací (událostí) na hřišti, budou hráči posléze spíše dbát 

kontextových podnětů, které potvrzují jejich prvotní předpoklady (očekávání)." 

Hráčské znalosti specifických situačních pravděpodobností by mohly být zlepšeny 

sledováním soupeřů přímo (na živo) při hře nebo na videu. Takto informovaní hráči by 

pak měli přesněji anticipovat akce svých soupeřů. Takovéto odhalení soupeřovy hry 

může být navíc posíleno kvantitativní analýzou utkání. Zápasová analýza tak může 

například odhalit, že soupeř typicky hraje jistým způsobem (objevují se opakovaně podobné 

vzorce hry, rozehrávání standartních situací, pohyby jeho útočníků jsou konzistentní a tedy 

předvídatelné apod.). Vědomí takovýchto klíčových bodů zlepšuje hráčské schopnosti 

v přesnosti predikce s ohledem na soupeřovy akce. Na těchto informacích mohou být posléze 

vystavěna specifická tréninková cvičení. 
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5.5.1 Biofeedback 

Podle Behnckeho, L. (2004), který se ve své rešerši věnuje metodám tréninku mentálních 

dovedností, lze tyto metody rozdělit do dvou základních kategorií -na kognitivní a 

somatické. Kognitivní metody obsahují mentální nácvik, mentální obrazotvornost a 

vizualizaci, nácvik vizuo-motorického chování a kognitivně behaviorální terapii. 

Somatické metody pak obsahují biofeedback, progresivní svalovou relaxaci a meditaci. 

Z pohledu zaměření mé diplomové práce jsou pro mě podstatné především metody kognitivní, 

mezi něž právě patří výše zmíněné přístupy založené na video-simulacích, i jiné, které byly 

již diskutovány. Ze somatických metod, které by mohly být využitelné k rozvoji percepčních a 

rozhodovacích dovedností, má v sobě myslím nejlepší potenciál metoda biofeedbacku. 

Jak jsem již uvedl, je biofeedback somatická metoda ovlivnění (zesílení) specifických 

tělesných funkcí psychosomatickou zpětnou vazbou. Ve sportu zatím nebyla tato metoda 

příliš využita, přesto lze jmenovat výzkum(Caird, McKenzie, & Sleivert in Behncke, L., 

2004), kdy byla pomocí této metody zlepšena ekonomie běhu u dálkových běžců, jimž 

během jejich 6-ti týdenního tréninku výzkumníci ukazovali úroveň jejich srdeční frekvence a 

ventilace (V02 spirometr). Spolu s daty naměřenými na elektromyografu byla těmto běžcům 

poskytnuta takováto zpětná vazba, která významně ovlivnila jejich běžeckou efektivitu. 

Metoda biofeedbacku byla také využita k ovlivnění výkonnosti v basketbale- skóre 

trestných hody(Blumenstein, Bar, & Tenenbaum, 1997 in Behncke, L., 2004 ), kdy ji lze 

dobře využít například v regulaci nadměrné aktivace či úzkostlivosti. 

Mnohem zajímavější a dle mého názoru efektivnější uplatnění biofeedbacku slibují 

současné výzkumy této metody, kdy dochází přímo ke stimulaci jednotlivých oblastí mozku, 

na základě speciálních počítačových programů a her a tak ke zlepšení jednotlivých 

kognitivních funkcí, které zde jsou lokalizovány. 

V současnosti je tato metoda uplatňována především u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí 

(LMD), či se syndromem ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), u nichž bylo 

zaznamenáno na základě těchto počítačových programů, prezentovaných ve formě hry, 

zlepšení v činnosti mozku, zklidnění psychomotorického tempa a rozvoj kognitivních 

dovedností v souvislosti se čtením apod. 

Pokud by byly vytvořeny a ověřeny počítačové programy, které by stimulovaly takové části 

mozku, které jsou v činnosti při percepčních a kognitivních - rozhodovacích procesech ve 
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specifické sportovní (zápasové) situaci, mohlo by tímto způsobem docházet ke zlepšením 

v jejich funkci a činnosti. Tento přístup má podle mne v této oblasti svou budoucnost, pokud 

by byl spojen s komerčrúm využitím pro širší populaci - svým charakterem má totiž blízko 

např. k virtuální realitě- která byla a stále ještě je -také považována za možný příslib do 

budoucnosti, co se týče dalšího zkoumání v oblasti tréninku percepčních a kognitivních 

dovedností. 

5.6 Závěr 

Závěrem této kapitoly zmírúm svým zaměřením ojedinělý výzkum, ojedinělý v tom, že se 

na percepční trénink dívá více kriticky. I přes všechen optimismus, který z výše uvedených 

výzkumů, dle mého názoru, ve vztahu k tréninku percepčních dovedností vyplývá, je dobré 

mít na paměti i jistá - někdy v honbě za co nejlepšími a nejjednoznačnějšími výsledky -

opomíjená omezerú. 

Ve studii Seitze, A.R, Naneze, J.E., Hollowaye, S.R., Koyamy, S.a Watanabeho, T. (2005) 

se autoři snaží poukázat na to, že percepční učení může také vést k chybným 

interpretacím, jako že si třeba subjekt všímá podnětů, které nejsou fyzicky přítomny. Po 

učení neukazují subjekty jen zvýšenou výkonnost, ale často také hovoří o vnímání 

bodových pohybů v natrénovaných směrech, i když zde objektivní podnět neexistuje 

ve vnímání tedy dochází k určitým předsudkům, jimiž je následně ovlivněn i výběr 

vhodného řešeni. 

Každopádně je na základě výše uvedených výzkumů patrné, že zde existuje možnost 

ovlivnění a efektivního trénování percepčních dovedností, před výzkumníky je však ještě 

dlouhá cesta, především co se týče praktické využitelnosti a transferu do běžného 

sportovního tréninku v jednotlivých sportovních hrách. 

6. Rozhodovací dovednosti 

6.1 Úvod do problematiky 

Rozhodovárú je nepochybně jednou ze základrúch částí podmiňující úspěšný výkon 

prakticky u všech sportů, ačkoliv časový tlak, pod kterým musí být rozhodnutí učiněno, je 

mnohem více omezující u sportů kladoucích nároky na otevřené dovednosti- což jsou právě 

sportovní hry invazrúho charakteru .. Ve shodě s výše uveřejněnými výzkumy z oblasti tvorby 

testů pro identifikaci talentů, které v nich zdůraznili důležitost kognitivních procesů, také 

French a Thomas (in Abernethy, 1998) objevili u juniorského basketbalu, že zlepšení 

rozhodování nejvíce korelovalo se zlepšením výkonu během sezóny - zvýraznili tak 
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duležitost tohoto procesu. 

Rychlost i přesnost rozhodování jsou ovlivněné a omezované řadou faktorů, zahrnujících 

množství voleb existujících odpovědí, které často souvisejí s mírou složitosti herní (obecně 

sportovní) situace a také strategií a taktickými instrukcemi vztahujícími se k utkání, 

celkový čas dostupný pro učinění rozhodnutí a spotřebu času ztraceného nesprávnými 

rozhodnutími. 

Proces rozhodování je pevně vázán na proces myšlení obecně, ve výkladové linii mé 

diplomové práce se tedy již dostáváme zcela na půdu vyšších kognitivních procesů. A 

protože se do tohoto procesu promítá řada faktorů, které jsou také z hlediska různých 

teoretických výkladů myšlení a rozhodování ve sportu pojímány trochu odlišně, musím dříve, 

než zmíním výzkwny z oblasti rozhodovacích dovedností ve sportu, tyto rozdílné faktory 

čtenáři trochu přiblížit. 

6.2 Operativní a taktické myšlení 

"Z obecné psychologie se rozšířila převládající představa, že myšlení je odrážením vztahů, 

předmětů a jevů, které na nás fyzicky působí a které poznáváme na základě manipulace 

s abstraktními symboly a pojmy''(Macák, l.a Hošek, V. 1989). 

Zvláštním problémem souvisejícím s procesy myšlení je otázka rozhodování. V psychologii 

sportu je aktuální ve dvou souvislostech: 

na intelektuální úrovni při výběru např. taktických rozhodnutí; 

na volní úrovni při výběru z množiny motivů subjektu. 

Obecně se přiznává, že při rozhodování se subjekt snaží maximálně minimalizovat 

možnou ztrátu a maximalizovat zisk ( "teorie minimaxu"). To je ale jen nejobecnější 

teoretické východisko. Rozhodování je vždy závislé na strukturách, relativně stálých 

vlastnostech osobnosti a jejích znalostech- rozhodujícího se subjektu- a na procesuálních, 

situačních proměnných aktuální činnosti (hodnota, cíle, pravděpodobnost výsledku). 

Nejaplikovatelnější ve sportovní činnosti je rozhodovací model, který předpokládá tři 

hlavní proměnné rozhodování: motivaci, pravděpodobnost dosažení cíle, subjektivní 

hodnotu cíle (více viz. např. Atkinson a jeho pojetí výkonové motivace). S myšlením souvisí 

druhá i třetí proměnná, které jsou nepřímo úměrné. Hodnota cíle i pravděpodobnost jeho 

dosažení jsou vysuzovány myšlením. 

Macák, l.a Hošek, V. (1989) k tomuto tématu dodávají následující: "Psychologicky závažné 

jsou situace zhruba padesátiprocentní pravděpodobnosti, kdy je hodnota cíle značná a riziko 
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maximálrú (situace "padesát na padesát"). Faktor rizikovosti prodlužuje dobu rozhodovárú. 

Výzkumy ukázaly vztah nepřímé úměrnosti mezi úrovní procesů myšlerú (inteligence) a 

ochotou podstupovat vysoká rizika. Součástí myšlenkové analýzy při rozhodování je predikce 

důsledků rozhodnutí." 

V aplikované psychologii sportovrú činnosti je předmětem zájmu operativní myšlení, které 

je organicky spojeno s úkony při řešení úkolů -problémů. V řadě profesí a životních situací 

je člověk při své činnost nucen vybrat si z několika variant nebo alternativ řešerú. 

Dominantním psychickým procesem v takové situaci je operativrú myšlerú, někdy také 

nazývané myšlení činnostní. Zvláštrúm případem operativrúho myšlerú při sportovrúm utkárú 

je taktické myšlení. 

Než se jejich vymezerúm budu zabývat, musím ještě učinit krátkou poznámku k roli 

inteligence v tomto kontextu - s akcentem ke sportovním hrám. Obecné znalosti o inteligenci 

a jejích složkách u čtenáře předpokládám. 

6.2.1 Faktor inteligence v této oblasti 

Ve sportu se nejčastěji uvažuje o (tělesně) pohybové inteligenci, která představuje trs 

schopností s těžištěm v motorické docilitě (učenlivosti pohybů). Pokud mám na téma tělesně

pohybové inteligence a jejím vlivu na rozhodovací procesy učinit několik poznámek, musí na 

jejich počátku určitě zazrút upozoměrú, že téměř všechny kulturní (sociálrú- tedy i sportovní) 

role využívají více než jednu inteligenci; činností, která spadá do oboru jediné inteligence, 

nelze dosáhnout žádného slušného výkonu (např. smysl pro správné načasovárú herních 

akcí souvisí s tělesnou inteligencí, mistrovství ve hře však hodně závisí i na jiných 

intelektuálrúch schopnostech; schopnost logického myšlerú se uplatňuje při vymýšlerú herrúch 

strategií, prostorové schopnosti umožňují rozpoznárú známých vzorců hry a jejich okamžité 

využití, interpersonální inteligence pomáhá poznávat ostatní hráče a jejich motivaci ke hře). 

Pokud se podíváme na komplexnost nároků soutěžrú situace na hráče, lze říci, že schopnost 

řešit problémy vyplývající ze všech těchto- i jiných- nároků lze shrnout pojmem hráčské 

(herní) inteligence. 

Tato schopnost zahrnuje mimo jiné také takové senzorické dovednosti jako "umění vidět 

pole"- v rú se složitým způsobem snoubí celá řada dalších schopností, např. předvídání, 

rychlost myšlení i sociální a emoční inteligence, tj. cit pro ostatní a schopnost je ovlivnit). 

Vaněk, Hošek a Svoboda (in Dovalil2002) hovoří o tom, že: "Empirické výzkumy nalézají 

u reprezentativních vzorků vrcholových sportovců zpravidla nadprůměrnou inteligenci, což 

dokazuje, že intelektuální schopnosti jsou pro úspěšnou kariéru sportovce nezbytné. Přesnější 
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stanoveni herní (hráčské) inteligence je ale velmi obtížné, ve sportu se proto často 

spokojujeme pouze s jejím empirickým popisem a určenfm. 

Např. Wein (2006) definuje hráče s rozvinutou hernf inteligencí jako takového, který: 

• "srovnává hernf situaci se stejnými či podobnými situacemi, 

• umí přesně předvídat následky svého jednáni, 

• přizpůsobuje se charakteristickým zvláštnostem soupeřů, rozhodčích i spoluhráčů, 

• hledá optimální řešení, přičemž se pokouší být kreativní, 

• myslí a jedná v zájmu svých spoluhráčů, 

• rychle se poučí z vlastních chyb a často se ptá na jejich důvod, 

• rychle rozpozná možnosti i nebezpečí vyplývající z hernfch situací, nedá se odlákat 

nepodstatným a vidí alternativní možnosti řešení, 

• dokáže rozvažovat mezi riskantními a jistými možnostmi řešení hernfch situací, 

• ví, že nemůže vždy vše udělat správně, 

• anticipuje vyhlídky na úspěch dříve, než provede své vlastni připravené herní jednání." 

Podle výše uvedených charakteristik "inteligentního" hráče tedy vidíme, že inteligence 

v celé své komplexnosti je pro správná a tvořivá rozhodnutí ve sportovní činnosti 

nepostradatelná. 

6.2.2 Činnostní myšlení 

Hlavním znakem operativního myšlení je jeho vazba na činnost subjektu. Uplatňuje se 

vždy, když se objeví potíže, které jsou vnímány jako překážka, problém. 

V prvé fázi činnostního myšlení je třeba problém pochopit, tzn. formulovat otázku, která se 

při činnosti vynořuje. Současně s ujasněnfm otázky se objevují asociace pamětních představ 

v souvislosti s aktuálním problémem. Subjekt vzpomíná, kdy se už s podobným problémem 

setkal a jaké řešení bylo tehdy efektivní. Zde vstupuje do procesu myšleni zkušenost, která 

bývá hlavním zdrojem moudrosti, ale může také přispívat k funkčnf vázanosti a k fixaci 

myšlení na stereotypní způsoby řešeni. V aplikaci na sportovní činnost Dovalil (2002) k této 

fázi uvádí, že: "Bohatý systém zpětných vazeb umožňuje uplatnění mechanismů asociací, 

které v dlouhodobém i krátkodobém vývoji taktického myšlení, umožňují uplatnit i další 

zdroje tvůrčího přístupu, jako např. anticipaci, intuici a jiné. Velký vliv na průběh 

těchto procesů má také osobnostní pro fil sportovce." 

Na základě syntézy pochopení problému a využití asociovaných pamětních představ se 
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vytváří představa hypotetického řešetú situace v činnosti. Při tvorbě hypotézy vstupují do 

procesu myšletú fantazijtú představy, a to tím více, čím ojedinělejší je problém a unikátnější 

řešení. 

Další průběh procesu činnostního myšletú má povahu ověřování předpokladu (hypotézy). 

Jestliže byl předpoklad správný, je problém vyřešen, překážka překonána, svízel mizí. 

V negativním případě se celý koloběh operativtúho myšlení vrací do první fáze, je znovu 

ujasňována otázka a důkladněji analyzována asociovaná zkušenost, formulována nová 

hypotéza atd.(blíže viz obr. S). 

Dobrý a Semiginovský (1988) k této problematice uvádějí, že: " Kvalita a rychlost 

operativních myšlenkových procesů v utkátú je mimo jiné závislá na 

a) rychlosti a přesnosti příjmu informací a identifikaci rozhodujícího podnětu, 

b) aktivaci a správném nasazení různých vlastností pozornosti, 

c) taktických vědomostech, způsobilostech a zkušenostech, 

d) motivačtúch, emočních a voltúch vlastnostech hráče." 

Pro většinu sportovtúch činností je charakteristická rychlost jednotlivých operací a tím 

jsou zkracovány doby jednotlivých fází činnostního myšletú. Projevuje se tendence 

k automatizovanému výběru z připravených "vzorců" řešení.- využívání nacvičených 

"signálů". 
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Obr. 5 Cyldus řešení problémů (Stemberg, 2002); Kroky při řešení problémů zahrnují identifikaci problému, 
definování a reprezentaci problému (nezbytné pro budoucí hledáni správného řešení - abychom nehledali 
řešení něčeho jiného než skutečně chceme), formulování strategie (m"fiže obsahovat "analýzu"- rozdělení 
komplexního problému jako celku na zvládnutelné prvky- či ,,syntézu"- skládání rfizných prvků dohromady, 
abychom z nich mohli vytvořit něco užitečného; další dvojice doplňkových strategií zahrnuje divergentní a 
konvergentní myšlení; neexistuje žádná ideální strategie řešení problému, vždy záleží jak na úloze či problému, 
tak na preferencích řešitele), organizaci informací, které máme k dispozici, rozděleni zdrojů ve smyslu čelení 
problému nedostatku času, prostoru, sil, vybavení, peněz ... , monitorování- prdběžnou kontrolu a 
zhodnocení (to ovšem neznamená, že nedochází a nemá docházet také k průběžnému hodnocení a monitorování, 
naopak). 

Zmíním se zde také o jednom podobném, starším pojetí situace řešení problému ve sportu. -

Kaminského schéma jednání, které v této souvislosti modeluje kognitivní a motorické 

procesy, které probíhají mezi výchozí situací (zl) a usilovanou konečnou situací (z2) a 

popisuje průběh funkcí, který se může uskutečňovat na různých, hierarchicky uspořádaných 

úrovních. Přitom Kaminski rozlišuje fázi přípravnou (orientačru') a fázi realizační. 

"V orientační fázi je vytvořena mentální reprezentace o dané situaci, takový anticipační 

koncept jednání. Jedná se vlastně o částečně do budoucnosti orientovaný obraz situace, který 

obsahuje tři druhy aspektů: cílové aspekty (z2), aspekty týkající se právě vzniklého výchozího 

stavu (zl) a také operační aspekty, to znamená kognitivní reprezentace operativní cesty, která 

vede od výchozího ke konečnému stavu. 

ataDo 
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rostorového Op 
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EO 
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Wr 

r-:--+-,r-oncept 
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ile dosaženo? 12 

Obr. 6. Kaminského schéma jednání inspirováno srovnáním s TOTEjednotkou (viz níže); jde o znázornění 

komponent a prfiběhu tohoto procesu (Kaminski 1973 in Kuchenbecker, 1990). 
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Výstavba konceptu jednání se uskutečňuje za použití vědomostí (ve velmi vzdáleném slova 

smyslu), jimiž jedinec disponuje, popřípadě v paměti uložených modelů (wO), které jsou 

vyvolány skrze příjem pozorovatelných skutečností a jejich kategorizací, to znamená skrze 

aktuální data (dO). Taková před-orientace může ve svém rozsahu kolísat v závislosti na tom, 

zda je instance EO (rozhodnutí o tom, zda je orientace v problému dostatečná) pozitivní či 

nikoliv. Pokud je toto rozhodnutí pozitivní, užije se anticipační koncept jako základ orientace 

pro vlastní provedení jednání, v opačném případě se uskutečňuje plánování další orientace 

(pO). 

K té může také dojít za situace, kdy je ve fázi realizace zjištěno, že neexistuje dostatečná 

shoda mezi anticipaci dění a samotným průběhem fáze realizace(EK- rozhodnutí o shodě). 

Výsledek před-orientace není srovnáván s orientací samotnou, nýbrž s výsledkem jejího 

kognitivního pochopení. To znamená, že v průběhu realizace a v sepětí s ní vznikají nová data 

(Dr), která nemusí být samozřejmě v souladu s daty vzniklými v procesu před-orientace a 

vedou tak k realizaci doprovodné "prostorové koncepce jednání" (Hr), na kterou se můžeme 

dívat jako na určitý druh obrazu o provedení jednání, zahrnující v sobě společně podmínky, 

cílové aspekty, operační aspekty a výchozí, popřípadě dílčí aspekty. Instance "Z2- dosaženo?" 

pak symbolizuje proces posuzovací a rozhodovací, jež se táže, zda, zda byla odstraněna 

diskrepance mezi situacemi Zl a Z2 (EZ- rozhodnutí o dosažení cíle- konečného nebo 

dílčího)" (Kaminski 1973 in Kuchenbecker 1990). 

Podle Kaminského se dají ze schématu jednání odvodit různé typy jednání, a to také ty 

relativně primitivní, jimiž se rozumí jednání, u nichž se mohou některé dílčí procesy za 

určitých okolností více či méně zkracovat, mohou se stát zakrnělými. Tak může například 

proces před-orientace, který zahrnuje vnímání a analýzu herních situací i jejich myšlenkové 

řešení, být zkrácen tím, že se více či méně změnily posuzovací a rozhodovací kritéria instance 

EO a jednání se tak zdá být spíše impulzivní (ačkoliv je s pojmem impulzivní asociována více 

intenzita reakce, je zde míněn spíše ve smyslu spontaneity a i v protikladu k reflexivitě; tato 

provedení implikují, že herní jednání, jako například bleskové využití naskytnuvší se gólové 

příležitosti, při které se jedná spíše o "reaktivní jednání" jsou nahlížena také jako způsob 

řešení problému a mohou být tímto modelem odkryta). 

S ohledem na tento výše popsaný model je možno konstatovat následující: "Aby mohl 

trenér pozitivně ovlivnit aktuální řešení problému svých svěřenců v utkání, pokouší se 

v přípravné fázi na utkání (zpravidla během týdnu před utkáním) změnit repertoár 

vědomostí a schopností u hráčů tak, že 
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- jsou záměrně vyhledávány a aktivovány pro reagování (jednání) nutné, relevantní 

informace, popřípadě data dO, 

- u dat dO, jež jsou k dispozici, jsou aktualizována připravená a oslovená schémata 

jednání, která zahrnují anticipaci určitých Z2 konstelací a 

- jsou efektivně realizována" (K.uchenbecker 1990). 

Vytvoření situačně specifických, anticipačních konceptů jednání se uskutečňuje v rámci 

týmových pohovorů (viz dále), v nichž jsou trenérem sdělovány více či méně komplexní 

struktury úkolů, a také v průběhu taktického tréninku. Všeobecně platí, že teoretické 

vědomosti představuji pro praktické činnosti nezbytné, ale v žádném případě dostačující 

základy regulace. Regulativní funkce dosáhnou znalosti díky spojeni se signály. Jsou-li 

potřebné signály zpětnou vazbou vlastních činnosti, tak je pak vypracování spojeno s věděním 

o praktickém provedení této činnosti. 

Ještě bych rád objasnil některé, v textu užívané, pojmy - chování - jednání- řešení 

problému: Jako charakteristickým ukazatelem jednáni je uváděna vědomá anticipace cíle a 

úmyslná organizace chování. Mezi jednáním a chováním neexistuje žádná kvalitativní 

dichotomie, nýbrž obě formy se liší hlavně ve stupni vědomosti jednání. Na řešeni problému 

se pak můžeme dívat jako na specifickou formu jednáni. 

Kuchenbecker (1990, více viz. jinde, např. Perič in Dovalil, 2002) uzavírá diskusi ohledně 

tohoto tématu následovně: "Úkolovým a problémovým situacím je společným jmenovatelem 

transformace výchozího stavu (Zl) v usilovaný konečný stav (Z2). V obou případech má 

vnímaná diskrepance mezi Zl a Z2 motivující charakter. V protikladu k úkolovým 

situacím leží v problémových situacích v cestě překážky, které stěžují bezprostřední dosažení 

cíle, nebo ho znemožňují. Překážky mohou pocházet ze dvou zdrojů: 

- vnitřních, subjektivních faktorů (nedostatek dispozic, schopností, dovedností a 

vědomosti) 

- externí, objektivní faktory- soupeř, prostředí ... " 

Vztahuje-li se překážka na subjektivní výkonové předpoklady (například na nedostatečný 

vhled do komplexnosti nestrukturované situace nebo na neznalost způsobů řešení), které 

mohou být zdokonaleny pouze procesy přijmu a zpracováni informací, klade odstraněni této 

překážky požadavky na čas, což by se mělo zpravidla časově projevit na délce orientační fáze. 

V protikladu k překonání úkolových situací je výsledek řešení problémové situace 

nový, nenaučený způsob řešení, který ještě nebyl v repertoáru hráčova chování. 

Kuchenbecker (1990) však udává, že: "Do jaké míry jsou ve sportovních hrách 

reprodukovány "staré" struktury chováni nebo produkovány nové cesty řešení, můžeme zatím 
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pokládat za nezodpovězenou otázku" 

K výše uvedeným konceptům musím ještě učinit poznámku, že tato paradigmata jsou 

přenositelná na sportovní jednání pouze s jistými omezeními - sportovní situace je svými 

nároky často velmi komplikovaná (viz výše). 

Schubert (in Kuchenbecker 1990) vidí problémový charakter herních situací v tom, že 

"teprve vyhledávání a aktivní výběr jednání relevantních informací, to znamená úmyslná a 

vědomá duševní činnost, a ne schematické použití známých způsobů řešení, vede k řečení 

herního úkolu. Toto se týká nejen situací s neznámým soupeřem, ale platí i pro situace, u 

kterých má sportovec více alternativ jednání a rozhodování." 

Myslím, že obecně řečeno z tohoto konceptu vyplývá, že pokud nemohou být rychle 

aktivovány vědomosti uložené v dlouhodobé paměti, trpí kvalita myšlenkového řešení, jež je 

úzce spjata s procesy zisku a zpracování informací, kvůli situačně vyvolanému tlaku na 

rychlost rozhodnutí. 

Problém jistě spočívá i ve skutečnosti, že nikdy předem nevíme jistě, která naše reakce 

na určitou situaci, na jednání soupeře a spoluhráčů, povede k úspěšnému cíli. A to 

nemůžeme vyloučit ani situaci, že se třeba i rozhodneme pro správný způsob jednání, ale 

neuspějeme kvůli správné reakci soupeře. Pohybujeme se zde tedy zcela jistě na úrovni 

pravděpodobnostní (úspěch je kvůli proměnlivosti a množství situačních faktorů dosažitelný 

jen s určitou pravděpodobností - díky tomu je také fotbal tak krásnou a napínavou zábavou 

pro miliony fanoušků). 

Ve výše zmíněném Kaminského pojetí myšlenkových procesů funkce mentálních 

reprezentací, popřípadě obrazů, spočívá v jejich orientačním vlivu na směr a průběh 

lidského chováni. V návaznosti na toto pojetí je cílem speciální taktické přípravy tvorba 

optimálních základů regulace pro nadcházející utkání. 

Hovořím zde zejména o komplexu dovedností vhodných k realizaci situačně 

adekvátního jednání a o komplexu vědomostí - zprostředkování vědomostí a znalostí o 

speciálních způsobech chováni soupeře, to znamená aktivní vyhledávání a uchováváni si 

v paměti určitých soupeřem ukazovaných, signálů. Komplex vědomostí zahrnuje i v 

operační paměti uložené vědomosti o adekvátních řešeních problému. 

Pokud jsem výše hovořil o hlavním znaku operantního myšlení - vazbě na činnost- pak 

jsou jako další důležité znaky tohoto procesu Dobrým a Semiginovským (1988) jmenovány 

"autistické" prvky myšlení, taktická tvořivost a kolektivnost myšlení. 
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Autistické myšlerú se projevuje zvláštním přístupem k důležitosti problémů. Za prvořadé se 

považuje řešerú subjektivrúch přání (nadřazenost osobních motivů a potřeb). Dalším projevem 

je způsob chápání problémů a z toho plynoucí formulace otázek, kdy se uplatňuje vlastrú 

"zorný úhel". 

Ve sportovní taktice se může takovýto "autismus" projevit např. jako úporná snaha o 

vyrovnání náskoku a dotažení skóre využitím zoufalých prostředků, které vlastně vylučují 

celkový úspěch v utkání (např. zběsilé nakopávání míčů v posledních minutách zápasu do 

vápna soupeře s výškovou převahou, i když tento způsob nebyl v utkání doposud úspěšný). 

Taktická tvořivost je naopak komplexnější tendence operativního myšlení využít tvořivé 

prvky k překonání soupeře. 

V dynamické a rychle probíhající sportovrú činnosti je často vypouštěna pojmově slovní 

analýza situací a ke slovu se dostávají intuitivní komponenty myšlerú na názorně obrazové 

úrovni. Sportovec operuje jen názornými bezprostředrúmi obrazy situací. Abstrakce se 

projevuje odhlížením od nepodstatných detailů. 

Dobrý a Semiginovský (1988) k taktické tvořivosti doplňují, že ,Je omezena celkovou 

strategií sportovního boje, která zde vystupuje jako určitá důslednost v rozhodování, např. pro 

kroky útočné nebo obranné, pro postupné zkoušení variant (strategie rozdělená) nebo pro 

komplexrú změny (strategie ohnisková). Strategie rozdělená vede k řešení problémů 

"pokusem a omylem" a tvořivost je zde zastoupena méně než při využití strategie ohniskové, 

která vede k řešení pomocí "vhledu. Limitujícím faktorem taktické tvořivosti je rychlost 

průběhu sportovních činností. Překonává se zvýšením podílu intuitivních komponent 

myšlení a automatizací výběru vzorců řešení- a tu se opět dostáváme k důležitosti 

percepčních procesů ve schopnosti anticipace, na jejímž základě pak může hráč jednat 

s určitým předstihem" (ve fotbale např. učerú se reagovat na soupeřovy náznaky přihrávky, 

předskočit protihráče a získat tak míč do svého držerú- pozn. autora). To je možné jen u 

dlouhodobého tréninku dovedností spojeném se speciální mentálrú průpravou. Operativrú 

myšlení se zde propracovává na svou nejvyšší úroveň. 

Ve spojitosti s taktickou tvořivostí musím také uvést, že jednoduché taktické řešení 

nemusí být odrazem primitivního myšlení, ale naopak myšlením na vysoké tvůrčí 

úrovni, kdy se abstrahuje od nepodstatných věcí a operace jsou soustředěny na řešení 

klíčových problémů. 

Kolektivnost myšlení se v praxi podle Dobrého a Semiginovského (1988) projevuje jako 

"anticipace nejbližších úkonů spoluhráčů, jako shoda ve volbě taktických prvků činnosti 

a jako maximální porozuměni bez nutnosti vzájemné komunikace." Je to základ tzv. 
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sehranosti. Ve skupinových činnostech nemusí vést sebelepší výsledky procesů individuálního 

myšlení k úspěchu. Požadavkem je, aby každý účastník činnosti dovedl "myslet jako člen 

kolektivu", tj. do jisté míry se dovedl i kolektivu podřídit. 

Tato schopnost je typická hlavně pro konstruktivní hráče (role tvůrce hry), jejichž myšlenkové 

procesy značně ovlivňují kolektivní myšlení skupiny, kdy tito hráči iniciují výběr vhodného 

situačního záměru, pro nějž pak naleznou i odezvu ostatních. 

6.2.3 Taktické myšlení a jednání 

Protože se má práce týká zejména oblasti sportovních her (zvláště pak fotbalu), nemohu 

v souvislosti s myšlením opomenout zvláštní případ operativního myšlení při sportovním 

utkání tzv. taktické myšlení. Toto členění je podstatné, neboť sportovní činnost v sobě 

často skrývá oproti každodenním situacím, v nichž se rozhodujeme, jistá specifika. Je 

tedy, dle mého názoru, v této souvislosti účelné vymezit pojmy strategie a taktiky, které nám 

pomohou lépe zarámovat a pochopit jednotlivé procesy a je podmiňující dovednosti, které se 

zde vyskytují. 

Strategie se ve sportu chápe jako předem připravený plán- návod na jednání v konkrétní 

soutěži. Tento plán určí uzlové body strategie. Jedná se o místa při soutěži, závodu či utkání, 

ve kterých se sportovec rozhoduje podle dané strategie (např. od začátku utkání aktivní 

presink už na soupeřově polovině, po zisku míče co nejrychlejší přechod do protiútoku apod.). 

Taktika tento plán dále rozpracovává, ukazuje na možnosti řešení jednotlivých 

soutěžních situací (konfliktních situací) a zaměřuje se na praktickou realizaci těchto 

situací v rámci daného plánu (respektive strategie, přičemž je nutné zdůraznit, že se jedná o 

naučené řešení. V opačném případě (nenaučené řešení) hovoříme o improvizaci, tedy o 

řešení, které nalézá sportovec až v konkrétní situaci. 

Při vymezování taktiky se také odborníky často vymezuje, zda se jedná o jednotlivce, 

skupiny a týmu. Pod pojmem taktika jednotlivce se chápou situace, ve kterých je jedinec 

relativně sám, tedy bez přímé podpory spoluhráčů (např. situace lxl, přihrávka, zpracování, 

střela). Skupinová taktika obsahuje součinnost nejméně dvou spoluhráčů zapojených do 

probíhající akce (např. herní kombinace). Taktika týmu obsahuje spolupráci všech členů 

družstva při řešení obranné či útočné herní situace (způsob zakládání postupného útoku či 

třeba provádění zónové obrany). 

Taktiku v invazních hrách lze tedy dělit i na útočnou a obrannou (v obou případech 

individuální, skupinovou a týmovou). Útočná taktika se zde spojuje s herní situací, kdy jedna 

strana má míč, puk apod. pod svojí kontrolou. Obranná taktika se naopak uplatňuje 
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v situacích, kdy herní předmět má pod kontrolou soupeř. 

Výběr řešení herní situace, který se promítá v individuálním nebo kolektivním taktickém 

jednání sportovců je podmíněn celou řadou psychických procesů (viz výše), které tedy 

podmiňují taktické dovednosti. Kromě psychických procesů se do kvality těchto dovedností 

promítají také specifické znalosti sportovce. 

Podle Dobrého a Semigi.novského (1988) se udává, že k okruhu nezbytných poznatků patří: 

a) "znalosti pravidel daného sportu; 

b) znalost hlavních zásad taktiky (např. nepřihrávat před vlastní branku); 

c) znalost organizace při vedení sportovního boje družstvem, skupinou jednotlivci 

(rozestavení a pohyb hráčů); 

d) znalost zásad taktického jednání v konkrétních situacích; 

e) znalost materiálních a klimatických podmínek ( hrát po větru, proti slunci v 1. 

poločase ... ); 

f) znalost zásad zvolené strategie ("kouskovat" hru při zajištěné obraně); 

g) poznatky o předmětu soutěžení (míči ... ); 

h) reálné hodnocení vlastních předpokladů a možností; 

i) v úpolových sportech a ve sportovních hrách i poznatky o přednostech a slabinách 

soupeřů a řada dalších." 

Na taktické myšlení ve sportovní situaci přirozeně plynule navazuje také taktické jednání, 

jímž je tedy taktika realizována. 

Dovalil a kol. (2000) tuto realizaci zasazuje do celkového kontextu působících psychických 

procesů, kdy ukazuje, že rozhodovací procesy a realizace určitého rozhodnutí jsou závislé na: 

a) Vnímání a analýze 

-vznik situace, 

- rozpoznání situace, 

- rozbor situace. 

b) Myšlenkovém řešení 

- návrh řešení, 

- výběr řešení. 

c) Pohybovém řešení 

- provedení řešení, 

- zpětná vazba" 
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Název fáze Popis děj_ů 
Vznik situace Pro správnou reakci musí nejprve konfliktní situace nastat. Často se stane, že sportovec 

reaguje na situaci, která nenastala. Potom reaguje špatně nebo se zpožděnim (předčasná 
reakce na penaltu ve fotbale, tečování míče ... ) 

Rozpoznání situace Sportovec se ocitá v situaci, kterou může určitým způsobem řešit, ale z nějakých příčin ji 
nezaregistruje (např. příliš velké zaujetí, nedostatek času, malé zkušenosti- např. družstvo 
při přesilové hře v ledním hokeji dostane branku poté, kdy protihráč po návratu z trestné 
lavice dostává přihrávku přes celé hřiště a jde sám na branku soupeře). 

Rozbor situace Sportovec situaci analyzuje a subjektivně si stanovuje výsledek, jakého chce dosáhnout-
tzv. cílový bod. 

Návrh řešení Snahou sportovce je najít či vytvořit co největší množství řešení, kterými je možné 
dosáhnout "cílového bodu". Tato řešení mohou b_ýt i zdánlivě nesmyslná. 

Výběr řešení Sportovec vybírá na základě svých předpokladů subjektivně nejvhodnější variantu pro 
dosažení daného "cílového bodu". 

Provedení řešení Na základě výběru řešení a pohybových možností sportovce se provádí pohybové řešení 
dané varianty. 

Zpětná vazba Probíhá po každé fázi, ale nejvíce se uplatňuje v okamžiku ukončení daného řešení. 
Porovnává se reáln_ý_ stav s cílovým bodem. 

Tab. 5 Popis fází taktického jednání (Dovalil a kol., 2002) 

Popis fázi taktického jednáni (viz. Tab.5) mohu ještě doplnit konstatováním, že uváděné 

fáze probíhají při rozhodovacích procesech taktického jednáni neustále - dochází k jejich 

prolínání a vzájemnému ovlivňováni 

O percepci i jiných souvisejících procesech jsem již hojně psal v předcházejících 

kapitolách, k nejdůležitějším myšlenkovým procesům zde chci uvést pouze tolik, že za ty 

základní jsou považovány analýza, syntéza a schopnost zobecňování 

V odborné literatuře se také můžeme setkat s termínem "intuitivní řešení", což je náhlé, 

neočekávané řešení situace, kdy myšlenkové procesy probíhají mimo vědomí. 

Závěrem lze tedy k této kapitole shrnout, že úplné a přesné vystižení soutěžní situace 

závisí při myšlení a rozhodování samozřejmě na rozsahu vědomostí (znalosti') a 

zkušeností a na specifických intelektuálních schopnostech sportovce. 

6.2.3.1 Strategie a taktika u Millera/Galantera/Pribrama 

Dalším, v porovnání s výše uvedenými koncepcemi, na první pohled zdánlivě jednodušším 

pojetím chování v problémové situace je koncept tzv. TOTE jednotky u Millera, Galantera a 

Pribrama. Tito autoři, kteří nahradili, popřípadě rozšířili, behavioristický reflexní oblouk, 

pojímaný behavioristy za nejmenší jednotku chováni, o okruh zpětnovazebný, zahrnutý v 

jejich modelu TOTE jednotky (test-operate /operace/-test-exit /výstup v podobě nějakého 

choYání/), rozlišují u organizace jednání úroveň strategickou a taktickou, přičemž první je 

nadřazena druhé. 

Plánované chováni, odpovídající komponentám TOTE jednotky, je podle nich v podstatě 

koordinovaný a v čase postupně probíhající sled zkoušení a jednáni. Výsledek těchto 
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zkoušení, které spolu srovnávají usilovaný cílový stav a stav aktuální se zřetelem k jejich 

kongruenci či rozdílnosti, řídí následné chování. Tato struktura, která chování organizuje a 

koordinuje, je sama v sobě také hierarchicky (ne posloupně) uspořádána. Můžeme ji podle 

autorů této teorie rozumět jako hierarchicky seřazený seznam instrukcí ke zkoušení a jednání. 

Vycházejíce z hypotézy, že tato hierarchická struktura má být základem organizace lidského 

chování, specifikují Miller/Galanter/Pribram (in Kuchenbecker, 1990) pojmy strategie a 

taktiky následovně: "Molární jednotky v organizaci chování zahrnují to, co my chceme 

nazývat strategií chování, molekulární pak jeho taktickou stránku." Dále pak k tomuto 

tématu udávají následující komentáře (tamtéž): 

1. "Předpokládá se, že v průběhu rozhodování jsou rozhodnutí činěna podle nějakého 

plánu (strategie). Přitom necháváme otevřenou otázku ohledně toho, zda jsou rozhodnutí 

ve všech fázích tohoto procesu vědomá nebo ne" (Kuchenbecker, 1990). 

Strategie je jimi chápána jako v paměti uložený plán jednání, který řídí rozhodnutí o 

volbě konkrétních jednání k dosažení cíle v daných situacích. V tomto smyslu může být 

jako strategie popsán jak plán pro celé utkání, tak také individuální nebo kolektivní vzor 

jednání k překonání specifických, "lokálních" zápasových situací. 

2. "Jiná osoba hráči sdělí buďto verbálně nebo skrze více méně schematicky 

předvedenou ukázku, co má dělat. To však ještě neznamená, že učící se hráč, který se 

tím dozví jen o základní nastolené strategii, dokáže vyvinout a propracovat takticky 

bezchybné provedení už na první pokus. Když učící se obdržel popis toho, co má 

dělat, stále ještě před ním leží otázka, jak to má udělat. Všeobecná strategie 

nevypovídá nic o práci jednotlivých svalových skupin" (Kuchenbecker, 1990). 

Kuchenbecker (tmtéž) k tomuto komentáři doplňuje: "Osvojování strategického chování je 

vázáno na řeč, popřípadě slovní instrukce, nebo vizuální náhled (cizí či vlastní kognitivní 

učení/ řešení problému). Vývoj taktických ,jednotek chování", to znamená výběr a kontrola 

situačně adekvátních parametrů jednání, popřípadě pohybu, je zase vázán na vlastní činnost 

hráče (motorické učení a trénink)'' 

V tomto smyslu vzniká mezi strategií a taktikou vztah jako mezi teorií a praxí či 

vědomostmi a dovednostmi. ,,Při zisku sportovní motorické dovednosti - v průběhu učebního 

procesu- je nejdříve zprostředkována (zaznamenána) strategie, tedy ještě dříve, než jsou 

taktiky pohybu - celkovému plánu podřazené, plynulé a efektivní provedení pohybu 

způsobující, dílčí plány - upevněny neustálým procvičováním" (Kuchenbecker,l990). 
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Tento proces je s odkazem na Míllera!Pribrama/Galantera velmi názorně popsán Seifertem 

(in Kuchenbecker 1990): "Učícím je nejprve mnohem lépe pochopena strategie 

komplexního průběhu pohybu, zvláště při pozorování požadovaných dovedností v jejich 

celistvosti. Kromě toho jsou plastické senzomotorické vzory jednání již tvořeny podle 

TOTE jednotky s konkrétním potvrzením, takže je efekt každého zkušebního pohybu 

ihned zpětně nahlášen, srovnáván se všeobecnou strategií a muže být opakován jiným, 

adekvátnějším zpusobem. S pomocí tohoto kruhového procesu je skrze soustavné 

procvičování na tomto základě získávána taktika pohybování, to znamená techniky a 

triky pro dosažení konkrétních pohybových efektu." 

Tschaidse (in Kuchenbecker 1990) rozvádí toto rozdělení dále, přičemž považuje "za část 

řídícího systému udělujícího příkazy vyšší a střední centra mozku, které se podílejí na řešení 

vědomé části pohybového úkolu, a jako "programující" část vidí nižší mozková centra, která 

řídí přímo svalovou součinnost." 

3. "Doposud jen ve slovech obsažená strategie začátečníka může vést ke stejnému 

výsledku jako nevědomá, zvyková strategie zkušeného hráče. Na tom se dá poznat, že 

obě tyto strategie představují stejný plán. Dá se také říci, že rozvoj automatizovaných 

dovedností v nás uvolňuje ve slovech pracující, plánovací centrum, abychom mohli 

pracovat s lépe rozvinutými plány. Tvorba integrovaných strategií, která se 

uskutečňuje skrze neustálé procvičování a opakování dovedností, má sama o sobě 

také vliv na lidské plánování" (Kuchenbecker, 1990). 

Z výše uvedeného vyplývá, že v průběhu motorického učení mohou být automatizovány 

různé strategie herního jednání (např. individuální či kolektivní pohyb po hrací ploše) tak, že 

jejich realizace už nepodléhá vědomé kontrole. 

Seifert (in Kuchenbecker 1990) k tomuto tématu dodává, že: "V průběhu motorického učení 

je tímto zpusobem vystavěn hierarchický plán chování, který mimo jiné obsahuje 

předprogramované soustavy pohybu, obsahuje tedy uložené, rozčleněné sekvence 

impulsu, které jsou vyvolávány jako celek, jakmile je skrze situační spouštěcí podnět 

iniciováno sportovní jednání (taktické dovednosti)." 

4. " V rámci nějaké dobře rozvinuté strategie jsou možné různorodé praktické formy 

jednání. O někom, kdo má tyto rozličné způsoby reakce k dispozici, říkáme, že je 

zkušeným hráčem- rozumí svému řemeslu"(Kuchenbecker, 1990). 
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K realizaci dílčích procesů je k dispozici obvykle více herně specifických alternativ. O 

výběru příznivých alternativ z repertoáru, jež má daný hráč v konkrétním okamžiku utkání k 

dispozici, se v odborné literatuře často hovoří jako o rozhodování o plánu jednání. 

5. "Plánování si lze představit jako nastolení si řady zkušebních kritérií, které musí být 

splněny. Když jsou tyto zkoušky uspořádány do určitého řetězce (posloupnosti kroků), 

poskytují hrubou strategii pro možný plán. Strategie jsou vnímány jako výsledek 

plánovací fáze, která předchází praktickému popřípadě "taktickému" provedení 

úmyslu." (Kuchenbecker, 1990) 

6. "Strategické plánování (rozhodování o cíli jednání) a taktická realizace (rozhodování o 

programu jednání a výběr parametrů pohybu) nejsou vázány na jednu instanci či 

osobu. Strategické plánování tak může být převzato od druhé osobý' (Kuchenbecker, 

1990). 

Podobně funguje např. trenérem před zápasem rozpracovaný zápasový plán jako náhražka 

pro strategické plánování a rozhodování hráče v utkání, s jistou nadsázkou bychom mohli 

použít příměr, ve kterém jsou hráči degradováni na pouhé loutky, za jejichž nitky tahá trenér, 

režisér a stratég tohoto sportovního představení. Samozřejmě, jde o nadsázku, ale v některých 

případech, a u týmů, jež jsou charakterizovány téměř dokonale propracovanou defenzivní 

činností (v současnosti např. Chelsea či dlouhodobě AC Milán, vzpomenout můžeme i slavné 

italské catenacio ), není tento příměr na první pohled od reality až tak vzdálen. Skutečně se 

zdá, jako by určité herní činnosti byly prováděny až strojově, individuální i skupinové taktické 

jednání hráčů je dobře osvojeno a zvnitřněno, což se samozřejmě na kvalitě provádění 

jednotlivých herních (a nejen obranných) činností projevuje, nelze ale říci, že by trenéři 

během utkání měli nějakou zásadní možnost ovlivnit rozhodování hráčů v jednotlivých 

herních situacích. 

6.2.3.2 Pojetí vycházející ze základů regulace jednání 

Dalším, a v mém výčtu posledním, pojetím procesu rozhodování ve sportovní (herní) 

situaci vychází ze specifického konceptu regulace jednání. Více je v tomto pojetí akcentováno 

kreativní řešení herní situace. 

"Výsledek myšlenkového řešení existuje v konceptu představy o řešení daného herního 

úkolu. Tím, že k překonání neznámých herních situací dochází skrze spontánní, produktivní a 
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kreativní syntézu nového způsobu řešení dané situace, jsou také mimo jiné stanoveny hranice 

tak, že motorické učení vyplývá méně ze zákona "vše nebo nic" (odpovídajícího tzv. "aha

zážitku") a je následkem spíše průběžného (soustavného) učení "(Kuchenbecker 1990). 

Co se v tomto pojetí myslí regulací jednání zpřesňuje Konzag (in Kuchenbecker 1990): 

"Pod pojmem regulace jednání si můžeme předsta,·it způsobilost osobnosti kontrolovat a 

regulovat své jednání na základě psychických obrazů, procesů a stavů v konkrétních 

situacích s ohledem na své cílové zaměření a odpovídajícím způsobem vzhledem k 

nárokům a podmínkám dané situace". 

Galperin (1967 podle Kuchenbeckera 1990) popisuje regulační systém anticipujících 

obrazů jako "orientační základ jednání. Aktualizace znalostí a zkušeností jako složek 

orientační činnosti umožňuje propracovat anticipační, realizační a interpretační modely ve 

smyslu způsobů jednání, popřípadě situačně specifických schémat už před výskytem 

konkrétních situací jednání. V důsledku toho spočívá hlavní úkol speciální taktické přípravy 

ve vytvoření optimálních základů regulace pro nadcházející utkání, popřípadě soutěž" ( také 

Schubert, Kirchgassner, Barth tamtéž). 

Vedle vypracování situačně adekvátního modelu realizace určitého herního úkolu stojí v 

popředí také zprostředkování vědomostí a znalostí o specifických způsobech chování soupeře 

v určitých konkrétních situacích, to znamená umění vyhledávat a mít stále na zřeteli určité, od 

soupeře vycházející signály, které jsou v jeho chování implicitně či explicitně obsaženy jako 

určité výzvy. "Signály jako důležitá součást orientačních základů jednání představují zvláštní 

třídu regulačních kritérií (Schubert 1980 in Kuchenbecker 1990). 

"Je-li hráči řečeno, na co má zaměřit při nácviku určitých dovedností svou pozornost, 

tak to vede ke zkrácení a precizaci situačního vnímání, které stojí v počátcích organizace 

jednání a které se nyní tedy opírá jen o pár nejdůležitějších orientačních bodů, jež 

mohou nasměrovat zaměřenost pozornosti skrze vědomé vyhledávací povely" (Daugs, 

Mechling, Roth 1983 in Kuchenbecker 1990). 

Tímto způsobem nejsou ekonomizovány, popřípadě automatizovány jen procesy 

vnímání (časové nároky na příjem relevantních informací), ale i rozhodovací procesy -

zkrácení doby latence do zahájení jednání. Rozhodovací proces a plánování jednání tak v 

podstatě spočívá v pohotovosti (připravenosti) jedince pro správné chování v dané situaci. 

Hacker (in Kuchenbecker 1990) v této souvislosti učinil velmi důležitou poznámk, a to že: 

"Zprostředkování subjektivních reprezentací o herním úkolu jako kognitivní základ 
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pro rozhodovací proces o způsobu jednání v sobě skrývá nebezpečí, že bude zúženo 

chápaní stupně volnosti při výběru vhodných variant řešení daného herního úkolu a 

hráč si tak nebude všímat objektivně možných variant řešení, které jsou ale hodnoceny 

jako neúčelné" Hráči jsou pak při výběru herních variant rigidní, nedokáží vhodně 

zareagovat na změnu v herních situacích, nedokáží opustit neefektivní způsoby jednání, fixují 

sena ně. 

Dle tohoto pojetí je tedy velmi podstatné, že mentální reprezentace společného plánu 

je tou psychickou entitou, která vlastně ve sportovních hrách koordinuje jednání 

jednotlivých hráčů 

6.3 Výzkumy rozhodovacích dovedností 

Současné výzkumy týkající se dovednosti rozhodování nejsou v porovnání s těmi 

zabývajícími se percepčními dovednostmi tak časté. Často jsou však spojeny se zjišťováním 

dovednosti anticipace v herní situaci, kdy je následně zjišťováno herní jednání a rozhodování 

na základě této dovednosti. 

Také v této oblasti využívají vědecké výzkumy srovnávací přistup mezi experty a 

nováčky. Rozhodovací procesy jsou totiž pojímány jako základní charakteristiky expertního 

výkonu v řadě sportovních míčových her. 

Sportovní studie z této oblasti se týkají především odpalování v softbale a baseballu, 

servisu v tenisu, blokování ve volejbale a zahrávání trestných či pokutových kopů ve fotbale, 

hokeji či házené .. Tyto akce vyžadují po sportovcích činit komplexní rozhodnutí a 

iniciovat psychomotorickou odpověd' v časovém rámci, které kladou nároky na prostý 

reakční čas jedince. 

Důležitou otázkou pro trenéry zůstává, jak staří mají být jejich svěřenci pro co 

nejúspěšnější efekt tréninku percepčních dovedností. 

Vědci (např. Williams, 2000), zabývající se rozvojem rozhodovacích dovedností ve sportu, 

tvrdí, že vysoká a nízká úroveň dovednosti hráčů může být rozlišena již kolem 7-9let 

jejich věku. Mimoto, McPherson a Thomas (podle Williamse, 2000) dokázali, že 8-10-ti letí 

hráči tenisu zlepšovali své rozhodovací dovednosti pomoci specifických instrukcí, 

zatímco třeba Grant (tamtéž) demonstroval podobné nálezy s 12-14-ti letými hráči 

fotbalu. 
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Největší počet výzkumů rozhodování jsem zaznamenal v oblasti tenisu. Tak např. 

McPherson zkoumal v roce 1999 rozdíly ve výkonových dovednostech a reprezentacích 

problému u nováčků a expertů u mládeže a dospělých v tenisovém utkání. 

Expertní hráči tenisu a nováčci byli vybráni ze tří rozdílných věkových skupin (10-11, 12-

13, a dospělí- vysokoškoláci) a byli prozkoumány rozdíly ve výkonových dovednostech (tj. 

behaviorální analýzou videonahrávek) a reprezentacích problému ( analýzou ústního sdělení 

zaznamenaného na magnetofon) během utkání. Faktoriální analýzi rozdílů behaviorálních 

měření ukazovaly, že výkonnost expertů vykazovala vyšší úroveň rozhodování a 

provedení než u nováčků, nezávisle na věku. Kruskal -Wallisův test verbálních výpovědí 

ukázal, že experti vyprodukovali více celkových, rozmanitějších a důmyslnějších 

konceptů podmínek a akcí, než nováčci. Co se týče expertů, dospělí vyprodukovali více 

důmyslných problémových reprezentací oproti mladým. Aktuální události a profily plánů 

akcí řídily a zprostředkovávali u dospělých expertů výběr odpovědi a její provedení vzájemně. 

Mladí experti primárně užívali profily plánů akcí k řízení jejich výběru odpovědí. Nováčci, 

nezávisle na věku, vykazovali redukované reprezentace problému. 

V tomtéž roce (1999) publikoval McPherson další svůj výzkum, který se zase zabýval 

taktickými rozdíly v problémových reprezentacích a řešeních u reprezentantů 

univerzitního družstva žen a nováčků v ženském tenise. Ukázalo se, že nováčci netvořili 

žádná řešení problému (akce), zatímco experti produkovali podobná taktická řešení v šesti 

herních situacích. Mann-Whitneyův test odhalil, že experti udávali taktičtější 

homogennější výběry řešení a koncepty provedení než nováčci. 

Oba tyto experimenty tedy potvrdili speciální rozvinuté dovednosti tvorby rozhodnutí u 

expertů vůči nováčkům. 

Na tyto dva výzkumy plynule navázala studie Nielsena, T.M.a McPhersona, S.L. 

zkoumající dovednosti výběru a provedení odpovědi u profesionálních tenistů a 

začátečníků během dvouhry v tenise. 

Tato studie rozšiřovala výzkum vztahující se k rozvoji kognitivních a motorických 

dovedností v tenisové dvouhře (McPherson, 1999). 12 dospělých profesionálních tenistů a 

nováčků bylo nahráváno během jejich utkání. Jejich soupeři byli vybíráni náhodně. Dva 

tenisoví experti využívající pozorovací škály hodnotili hráčské výkony během utkání u servisu 

a returnů po podání či smečích či lobech. Každý hráč tak následně skóroval ve třech 

komponentách: 
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1. kvalita pohybu či kontroly míče při úderech (kontrolní dovednosti), 

2. přiměřenost typu úderu herní situaci (dovednosti výběru odpovědi - rozhodování), a 

3. volby v kontextu herních situací (dovednosti pohybové odpovědi). 

Co se týká podání, byly obě skupiny schopné kontrolovat svůj servis. Výsledky byly však 

takové, že profesionálové činili více taktických rozhodnutí a jejich provedení bylo 

účinnější. U provedení úderů bylo zjištěno, že profesionálové prováděli své pohyby 

úspěšněji, vybírali taktičtější řešení, údery byly důraznější. 

Celkově lze shrnout podle autoru tohoto výzkumu, že "hráčské volby taktických 

odpovědí byly vyšší než jejich účinné provedení odpovědi. Čili, zhodnocení hráčských 

odpovědí během utkání může poskytovat důležité informace vztahující se k rozvoji taktických 

dovedností" (Nielsen, T .M.a McPherson , S.L 2002). 

Co se týče fotbalově-specifických testů, které se týkají rozhodování, mohu zmínit především 

výzkum McMorrise, T.a Graydona, J. (2001), který zkoumal efekt cvičení (zatížení) na 

kognitivní výkonnost ve fotbalově- specifických testech. 

Byly učiněny dva experimenty k prozkoumání efektu průměrných a maximálních cvičení na 

kognitivní výkonnost u zkušených hráčů. Experiment 1 zkoumal rychlost zrakového 

vyhledávání v herním a neherním kontextu. Pokusné osoby měly co možná nejrychleji 

rozpoznat přítomnost či nepřítomnost míče prezentovanou v tachiskopicky prezentovaných 

slajdech. Testování probíhalo jak v klidu, tak při 70 -ti a 100% zatížení. Byl učiněn závěr, že 

cvičení významně pozitivně ovlivnilo následnou rychlost zrakového vyhledávání. 

Druhý experiment zkoumal rychlost zrakového vyhledávání, rychlost rozhodování 

následující po vnímání míče, celkovou rychlost rozhodování a přesnost rozhodnutí v klidu a 

při cvičení na 70 a 100% maximálního silového výkonu. Opět bylo zjištěno, že výkonnost 

během cvičení byla významně lepší než v klidu, přičemž největší rozdíly byly 

zaznamenány při celkové rychlosti rozhodování. Podle autorů tohoto šetření "teorie 

vztahující se k efektu emocí vyvolaných nabuzením na kognitivní výkonnost 

nepředpovídá přesně efekt fyzikálně vyvolaného nabuzení na kognitivní úkoly" 

(McMorris, T.a Graydon, J., 2001). 

Helsen a Pauwels (podle Williamse, 2000) zase zkoumali tvorbu taktických rozhodnutí 

u nováčků a hráčů-expertů ve fotbale v souvislosti s anticipací. 

Pokusné osoby byly dotazovány na záběry reálně natočených herních situací s omezeným 

počtem hráčů (3x3, 4x4), které jim byly promítány na velké projekční ploše. V určitém 

okamžiku se v akci objevil míč a byl přihrán jedním z útočníků směrem k pokusné osobě; ta 
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ho měla nyní zpracovaný u nohy a byla požádána o co možná nejrychlejší a nejpřesnější 

motorickou reakci na danou situaci; reagovat měla buď střelbou na branku, přihrávkou 

spoluhráči nebo předstíraným driblinkem kolem brankáře či protihráče prezentovaných na 

projekční ploše. 

Hráči-experti měli významně rychlejší motorickou odpověď, kontakt s míčem i 

celkový čas odezvy a byli přesnější ve svých rozhodnutích. 

Gottsdanker a Kent (in Williams, 2000) k těmto výsledkům uvádějí následující: "Je 

pravděpodobné, že dovední hráči fotbalu využívají své znalosti k propuštění mnoha 

událostí, které se jeví značně nepravděpodobně, a k vytvoření hierarchie 

pravděpodobností zbylých událostí", které se pak pozitivně projeví v rychlosti rozhodování. 

Williams (2000) k této problematice dodává, že "anticipační pohyby jsou snad 

provedeny při jejich úvodním očekávání, kdežto potvrzující pohyby jsou založeny na 

kontextových událostech objevujících se jako modely či vzory akcí (např. efektivní 

nalezení posturálních signálů nebo rozpoznání vyvíjejících se vzorců hry)." 

Tréninkem rozhodování v baseballu se v roce 1998 také zabývali Vickers, J.N., Livingston, 

L.F., Umeris-Bohnert, S. a Holden, D., kteří zkoumali efekt komplexní instrukce, měnících 

se cvičení a redukované opožděné zpětné vazby na získání a transfer motorických dovedností. 

Nováčci, středně pokročilí a pokročilí pálkaři baseballu absolvovali sedmitýdenní 

tréninkový program, ve kterém prošli buď tréninkem chování či tréninkem rozhodování. 

První skupina obdržela komplex jednoduchých instrukcí, variabilní cvičení a dokonalou 

zpětnou vazbu během tréninku, zatímco druhá (rozhodovací) skupina obdržena redukovanou 

opožděnou zpětnou vazbu. Výsledky byly následující: V souladu s prvotními hypotézami 

výzkumm'ků průměrní a pokročilí pálkaři, kteří absolvovali rozhodovací trénink, 

odpalovali během této tréninkové periody na nižší procentuální úrovni, ale na vyšší 

úrovni během transfer testu, který se konal po sedmi týdnech po skončení základního 

tréninku. Nováčci, kteří absolvovali trénink chování byli lepší než nováčci v rozhodovací 

tréninkové skupině v tréninkových i transferových testech. 

7. Didaktické přístupy k výuce sportovních her (s akcentem na kognitivní procesy) 

Jedním z cílů mé diplomové práce bylo ukázat na aktuální přístupy ve vyučování resp. 

tréninku sportovním hrám založeným na preferenci a rozvoji kognitivních a 

percepčních dovedností. V této části již primárně nepůjde o přehledovou studii, dosavadní 

přístupy k této oblasti totiž dobře mapuje např. Dobrý (2003). Opět se, z již dříve uvedených 
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" 

důvodů, budu v této části věnovat především invazním sportovním hrám, hlavně fotbalu, kde 

jsou na percepční a kognitivní procesy hráče kladeny značné nároky vyplývající z vysoké míry 

neurčitosti a nepředvídatelnosti herních situací v těchto hrách (viz. výše). Důležité je v této 

souvislosti vymezit související pojmy "otevřené" a "uzavřené" dovednosti. 

Gentile (in Rychtecký a Fialová, 2000) k tématu otevřených dovedností uvádí, že: "Herní 

jednání je projevem otevřených dovedností (open skills) jedince. Otevřené dovednosti se 

definují jako způsobilosti realizovat pohybovou odpověď v náhodně proměnlivých 

podmínkách, přičemž pohybová odpověď se mění od jedné situace k druhé." 

Při srovnání obou typů dovedností se v této souvislosti obecně uvádí, že otevřená dovednost 

v sobě zahrnuje, ve srovnání s uzavřenou dovednosti (close skill), zapojení kvalitativně 

vyšší úrovně zrakově percepčních a kognitivních funkcí, které vedou k výběru o 

pohybové odpovědi (rozhodnuti'). 

Psotta (2005) k tomuto vymezení dodává, že: "Otevřená dovednost zahrnuje, při jisté 

didaktické simplifikaci, dvě funkčně odlišné komponenty: 1. výběr pohybové odpovědi, 

který je výsledkem složitých mechanismů zrakového vnímání (percepce), anticipace, 

myšlení a rozhodování, s využíváním paměti a znalosti; 2. provedení pohybové odpovědi, 

které je podloženo psychickými procesy řízení a kontroly pohybů." 

Tolik tedy k vymezení otevřených dovedností, které jsou nezbytné pro dovedný výkon ve 

sportovních hrách, klíčovým tématem této časti mé diplomové práce pak bude ukázání 

na základní charakteristiky přístupu k výuce a tréninku míčových her invazního 

charakteru, který v těchto hrách zdůrazňuje důležitost percepčních a zejména 

kognitivních dovednosti, když směřuje k vhledu do problematiky těchto her, pochopení 

taktických pravidel a rozumění podstatným souvislostem -proces učení je např. u hráče 

fotbalu významně obohacován tím, pokud si je schopen uvědomit souvislosti mezi pro něj již 

dobře známými a osvojenými znalostmi a dovednostmi a nově, aktuálně se vyskytnuvšími 

nároky herní situace (například i v rámci jiného sportu invazního charakteru - zkoumání 

transferu taktických a rozhodovacích dovedností v této oblasti). 

7.1 Didaktické paradigma založené na preferenci taktiky 

Již v roce 1986 prohlásili autoři Thorpe, Bunker a Almond (dříve ještě Bunker a Thorpe, 

1982) že "pochopení dané pohybové hry a rozvoj taktického vědomí (vědění) by měl 

předcházet zdokonalování pohybové stránky herních činností jednotlivce, tj. úkol "co dělat" 

by měl předcházet úkolu ,jak to provést" (Dobrý, 2003). Jejich názory vstoupily do 
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povědomí jako didaktické paradigma TGFU (Teaching games for understanding) a měly 

významný dopad na myšlení učitelů TV a sportovních trenérů - jejích pojetí vyučování resp. 

tréninku pohybovým hrám 

Didaktické paradigma TGFU je založeno na předpokladu, že existují obecné 

"strategie", které jsou součástí pohybových her s podobnými znaky. 

Tak např.Dobrý (2003) ve své přehledné studií. udává srovnání žákovského dovednostního 

výkonu v pozemním hokeji a ve fotbale v rámci školní tělesné výchovy. Dobrý (2003) k této 

problematice udává, že "žáci (středoškoláci- pozn. autora) chápou dovednostní výkon spíše 

v kontextu utkání v jakékoli invazní hře než jenom v pozemním hokeji. Podobnosti, o kterých 

se zmínili, tkví v taktické složce invazních pohybových her. Taktická rozhodnutí 

v pozemním hokeji a fotbale jsou pro ně podobná a vedou k dosažení podobného cíle, tj. 

k dosažení branky:" 

Pokud jsou si tedy žáci čí hráči schopni uvědomit tyto podobnosti např. i v jiných aspektech 

hry (přihrávání, uvolňování se s míčem a bez míče, krytí protíhráče, obsazování prostoru 

apod.) odráží podle Dobrého toto rozpoznání tzv. deklarativní formu vědomostí, která se 

často stává základnou pro náročnější formu procedurálních vědomostí charakterizovaných 

if-then (jestliže-potom) činnostními pravidly a může také následně tímto transferem znalosti 

ulehčovat proces osvojování procedurálních znalosti, což je v podstatě hlavní tezí přístupu 

TGFU (více k terminologické diskusi viz. Dobrý, 2003). 

Thomas a Thomas (in Psotta, 2005) podotýkají, že "deklarativní znalost nebo faktická 

informace je předchůdcem procedurální znalosti. Za deklarativní znalost jsou považována 

pravidla dané sportovní aktivity. Za procedurální znalost se považuje volba vhodné činnosti 

v kontextu utkání (nebo "didaktické paradigma"). K jeho charakteristikám patří např. 

pochopení pravidel a cíle dané pohybové hry, jakož i principu řešení elementárních herních 

úkolu (např. přihrát volnému spoluhráči dopravit míč do volného prostoru, vytvořit situaci pro 

střelbu apod.)." 

Dobrý (2003) ověřoval tuto problematiku v podmínkách školní TV u didaktiky pozemního 

hokeje a podle něj :"Vědomostní základna žáků, vztahující se k hernímu výkonu v pozemním 

hokeji naznačuje, že si žáci osvojili jak deklarativní tak procedurální vědomosti tím, že: 

a) pochopili principy taktik invazních pohybových her, 

b) spojili podmínky utkání a výběr odpovědí ve spojení "if-then", 

c) vřadili činnostní pravidla invazních pohybových her do svého pojetí dovedného 

herního výkonu, 
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d) se naučili pozorovat aktuálně se proměňující herní situace, e) si vytvořili vnitřní 

představy výkonových standardů." 

Dle obecných principů, souhrnně nejnověji prezentovaných na konferenci v HongKongu 

(2005), klade vyučování založené na paradigmatu TGFU na první místo taktickou stránku 

útočných a obranných činností a pomáhá žákovi naučit se, jak se vypořádat s podmínkami 

utkání odpovídajícím výběrem odpovědi (herních činností) a způsobů provedení. Tak např. 

Gréhaigne a Godbout (podle Psotty, 2005) "vytvořili činnostní pravidla pro útok a obranu v 

invazních pohybových aktivitách, které se mnohem specifičtěji vztahují k jevům v herních 

situacích. Tato pravidla se zaměřují na (a) udržení kontroly nad míčem, (b) činnosti v 

pohybu, (c) vytvoření a využití vhodného prostoru, (d) vyvolání nejistoty, (e) obranu 

cíle, (f) znovuzískání kontroly nad míčem, (g) zabránění soupeři v postupu vpřed." 

Z výše popsaných principů didaktického paradigmatu je zřejmé, že jeho autorům (potažmo 

autorům TGFU) jde o to, aby zvýraznili v edukačním procesu pohybových her význam 

taktiky a ukázali, jak se v tomto procesu může stát taktické paradigma adekvátním. Tato 

snaha je jistě částečně založena na kritice tradičního, tzv. technického paradigmatu (podle 

obsahu a struktury učiva, typických způsobů uspořádání učebních podmínek a didaktické 

interakce učitele lze obecně roztřídit různé modely vyučování do následujících skupin: model 

nestrukturovaného vyučování, technický model, taktický model a integrované modely- pozn. 

autora; podrobněji viz Psotta a Velenský, 2001), jemuž se vytýká, že je výrazně zaměřeno na 

zdokonalování techniky, aniž by bylo žákům vysvětleno - aniž by pochopili-, význam těchto 

dovedností pro herní výkon v utkání. "Kontextuální charakter dovedností se v důsledku toho 

ztratí a vyučování pohybovým hrám se promění na sérii průpravných cvičení, jejichž obsah je 

přizpůsoben idealizované učebnicové technice" (Pigott, 1982 in Dobrý, 2003). 

Mezi významnými znaky taktického paradigmatu pak podle Psotty (2005) jsou: 

• "Formy výuky s náhodně proměnlivými podmínkami, tj. herní cvičení II. typu, 

průpravné hry a utkání se považují za hlavní formy zdokonalování herního výkonu. 

• Sportovní hra se prezentuje jako systém taktických problémů rozpracovaných pro 

různé fáze, úseky hry a na různé úrovni komplexnosti. 

• Hlavní cíle vyučovacích hodin se formulují v pojmech taktických problémů, nikoliv 

techniky. 

• V průběhu výuky se zvýrazňuje vazba mezi osvojovanými činnostmi a herním 
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výkonem v utkání. K učení biomechanickému způsobu provedení, tj. techniky dochází 

až poté, co žáci pochopili princip(y) herního jednání pro daný úsek nebo fázi utkání 

• Zvýrazňují se kognitivní aspekty vyučování. Učení se zakládá na podněcování 

myšlení, osvojování deklarativních a procedurálních znalostí, které se týkají jednak 

principů rozhodováni o výběru pohybové odpovědi (taktik), jednak způsobu provedení 

této pohybové odpovědi. 

• Uplatnění vyučovacích stylů nad kognitivním prahem, zejména řízené objevování. 

• Vytvářejí se podmínky pro učení pohybovým hrám nikoli tím, že trvají na 

opakovaném provádění předepsaných činností a plné automatizaci dovedností, ale tím, 

že podněcují žáky aktivně přetvářet vlastní představy o předkládaných činnostech. 

• Aktivní role žáka. 

• Požadavky na tvořivý přístup učitele. 

7.2 Identifikace klíčových taktických problémů a postupný rozvoj taktických 

dovedností 

Klíčovým úkolem pro to, aby bylo taktické paradigma uplatnitelné v praxi je vytvoření 

rámce, který by umožnil formulovat a objasnit významné taktické problémy (herní úkoly) 

u jednotlivých sportovních her, s nimiž by se hráči postupně seznamovali a nacvičovali je 

podle toho, jak se vztahují k utkání. 

Následující tabulka znázorňuje, jak je možné tento záměr realizovat. 

Taktické problémy S míčem Bez míče 
D Střelba 

- udržení kontroly nad míčem krátká, dlouhá přihrávka podpora hráče s míčem 
- útočeni na branku střelba, krytí míče, obraty hráč jako cíl 
- vytvořeni prostoru v útoku přihráváni načasovánf úniků bez míče 
- využití prostoru v útoku do šířky, 111, kříženi, údery krytí míče 

hlavou 
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B.Obrana proti 
střelbě 

- krytí prostoru 

- krytí prostoru branky 

- získání miče 

odebírání miče 

činnost brankáře, chytání, 
vyrážení, rozehrání 
hra tělem, odebírání miče 
skluzem, blokování 

O Pokračování v utkání po přerušení 

-vhazování- z hlediska útoku i obrany 

- rohový kop- z hlediska útoku i obrany 

- přímí kop- z hlediska útoku i obrany 

krytí útočníků, zpomaloYání 
útoku, vypomáhání 
volba postavení 

Tab. 6 Rámec pro formování taktických prvků a potřebných bernfch dovedností ve fotbale 

(publikováno in Dobrý, 2003) 

Tab.6 formuluje hlavní taktické problémy, které musí družstvo řešit, aby mohlo skórovat, 

zabraňovat ve skórování a opět zahajovat činnost po přerušení utkání. V souvislosti 

s jednotlivými taktickými problémy jsou předloženy důležité dovednosti bez míče i s míčem a 

tak aby např. mužstvo udrželo kontrolu nad míčem, musí útočníci bez míče podporovat 

spoluhráče s míčem, musí umět kontrolovat míč a přihrávat na různé vzdálenosti. Ze 

schématu je také patrné, že musíme pří nácviku dbát na činností hráčů bez míče, které jsou 

často v tréninku opomíjeny, neboť jak je patrno výše, nepodporuje-lí hráč bez míče vhodným 

uvolněním a náběhem do správných prostorů svého spoluhráče s míčem, ten nemá komu 

přihrát a následně o něj logicky musí přijít. Chceme-li tedy rozvíjet herní výkon družstva, 

musíme do nácviku činnosti tohoto typu zařazovat. 

Dobrý také uvádí, že "s odkazem na toto schéma bychom mohli dobře anticipovat, že 

začátečník bude chápat nutnost udržet kontrolu nad míčem a útočit na branku, chce-li dát více 

branek než soupeř a vyhrát. Na druhé straně však bude asi nereálné od nováčků očekávat 

porozumění složitějším problémům v útoku, jako je např. využívat šířku a hloubku 

rozestavení. Smysl tohoto úkolu se mu jeví až po získání zkušeností v komplexním utkání" 

(Dobrý, 2003). 
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V další tabulce (tab.?) je poměrně výstižně vyjádřena vývojovost taktického myšlení a 

osvojování taktických vědomostí a dovedností. Dobrý (2003) ji ve své přehledové studii 

dobře demonstruje na příkladu dovednosti "krýt prostor". U nováčků se totiž dá očekávat, že 

poměrně snadno pochopí nutnost krýt útočníka s míčem (nejlépe osobně), aby tak zabránili 

rozvoji soupeřova útoku, respektive obdržení branky. A však teprve po osvojení základních 

taktických principů začnou hráči oceňovat potřebu týmového obranného výkonu, zahrnujícího 

zpomalování soupeřova útoku a krytí prostoru v blízkosti spoluhráče, který kryje útočníka 

s míčem (vzájemné zajišťování). S tím, jak se vyvíjí znalost taktických zásad u hráčů je 

tedy možné přidávat na složitosti chápání herního výkonu. 

Tab7. Vývojově adekvátní sekvence založené na vývoji taktických vědomostí (podle Dobrý, 2003) 

1 2 3 4 s 6 
Taktické problém_y 

A. Střelba 
Udržet míč pod kontrolou X X X 

Útočit na branku X X X X 

Vytvořit prostor v útoku X X 

V~t prostor v útoku X X 

B. Zabránit střelbě 
Krýt prostor X X X 

Krýt branku X X 

Získat míč X X 

C. Znovuzahájení po přerušení utkáni I I 
Vhazování 2 
Rohový kop 3 s 6 
Přúnýkop 3 s 6 

Z tabulky 7 tedy vyplývá, že k nejjednodušší participaci hráče v utkání stačí, aby pochopil 

důležitost kontroly nad míčem a útočení na branku, chce-li skórovat, potažmo krýt svou 

vlastní branku, nechce-li inkasovat. Z této znalosti tak potom můžeme ze schématu 1 vyčíst, 

jakým herním dovednostem budeme v tréninku nováčků dávat přednost (přihrávky na krátkou 

vzdálenost, zpracování míče, střelba ; přihrávky na dlouhou vzdálenost nejsou v utkání 

s menším počtem hráčů využitelné, navíc se dětem v době, kdy začínají s fotbalem, nedostává 

k jejich nácviku potřebné svalové síly- až v úrovni 4). Analogicky na úrovni 2 by se hráči

nováčci měli přesvědčit, že podpora spoluhráče s míčem volbou vhodného postavení zvyšuje 

pravděpodobnost udržení kontroly nad míčem a trenér tedy u nich bude rozvíjet také znalosti 

o potřebě krýt prostor a branku. 

Dobrý (2003) ve své přehledné studii uvádí, že: "Jednoduché taktické problémy na této 

úrovni by měly zahrnovat vytlačování soupeřů z prostoru v blízkosti útočníka s míčem, 

krytí prostoru branky a zmenšování cíle. Když žáci pochopí potřebu využívat tyto taktiky, 
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mohou prakticky nacvičovat kryti útočníků a činnosti brankáře. Jestliže se k tomu přidá 

zahajování utkání a pokračování v utkání po přerušení, dostaneme úplnou, zatím však 

modifikovanou podobu pohybové hry." 

Podobně se v nácviku úrovně taktických znalostí postupuje na stále vyšší úroveň, postupuje 

se v podstatě po spirále (k některým tématům se trenér vrací ale na kvalitativně vyšší úrovni). 

Na úrovni 5 a 6 by již měli hráči chápat problémy, které před ně utkání staví, vědomosti a 

dovednosti by měly nabývat pokročilejší podoby. 

K obecným zásadám osvojování si taktických dovednosti přispívá svým vymezením také 

Perič (in Dovalil a kol., 2002), který uvádí, že se v tomto tréninku typicky" nacvičuje řešení 

typických soutěžních (konfliktních) situací, a to jak jednotlivcem, skupinami, tak celým 

družstvem, a to nejen z hlediska útočných, ale i obranných variant. Cílem je, aby si sportovci 

osvojili komplexy jednání v situacích, které se v utkáních často vyskytuji"). 

Pro nácvik taktických dovednosti obecně (podle Periče in Dovalil a kol., 2002) platí určité 

zásady: 

• 

• 

"Taktické dovednosti jsou úzce spjaté s technikou. Pokud není sportovec schopen 

zvládnout určitou dovednost technicky správně, není možné ji takticky dostatečně využit. 

Pro každou soutěžní situaci existuje určité specifické řešení, které je vhodné se naučit 

(situace 1:1,2:1, 2:2 ... ). 

• Před vlastním nácvikem provést teoretickou přípravu, ve které se vysvětlí cil a 

podstata nacvičované dovednosti (algoritmu, vzorce). Upozornit na cílové body, silné a 

slabé stránky taktiky, popř. situace, při kterých dojde ke změně taktiky. 

• Při nácviku navrhnout řešeni situace a případně nechat sportovce prodiskutovat je a 

někdy i upravit. Aby bylo možné úspěšně naučenou dovednost aplikovat, je potřeba, aby 

sportovci uvěřili v její úspěšnost a přijali ji jako vhodnou. Z tohoto důvodu se osvědčuje, 

když trenér nejprve vysvětli danou dovednost a nechá sportovce, aby ji prodiskutovali a 

v případě potřeby mírně upravili podle vlastního mínění. Má se rovněž se sportovci 

probrat, na jaký signál bude nacvičená situace použita. 

• Učit se zpočátku bez tlaku, po zvládnutí dílčích prvků přidávat na odporu a teprve 

při dokonalém osvojeni procvičovat celou taktickou variantu pod velkým tlakem (únava, 

malý prostor, čas apod.). 

• Skupinové dovednosti (vzorce určitých herních situací) nacvičovat analyticky (po 

dvojicích, trojicích). Teprve po dokonalém zvládnutí dílčích částí učíme celek. 

• Raději zvládnout řešení menšího poětu situací, ale co nejkvalitněji. Nácvik taktických 
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dovedností je totiž náročný na čas a na dokonalé provedení, proto je výhodnější, aby 

sportovci zvládli méně situací, ale dokonale. 

• Pro dokonalé zvládnuti taktické dovednosti je vhodné ji nacvičovat v závěrečné fázi 

pod tlakem. Tento tlak je možné vytvořit omezením užívaných taktických dovedností při 

řešení (hrát jen přes křídelní prostory), časovým limitem řešení či reakcí na něj, 

psychickým tlakem (sankce při nesplnění úkolu). Vhodné je také zkoušet již nacvičené 

dovednosti při únavě. 

• Modelovat situaci podle očekávaných podmínek utkání. Přitom je důležité vybrat si za 

soupeře kvalitní partnery, kteří se budou chovat obdobně, jak očekáváme od soupeře." 

Perič (in Dovalil a kol., 2002) ve svém příspěvku k této problematice dále uvádí, že: 

"Modelování soutěžních situací v rámci nácviku taktických dovedností (taktických vzorců) 

pro úspěšné řešení soutěžních situací spočívá v simulaci jejich průběhu na základě 

očekávaných okolností a chování soupeřů. Nejčastěji se prakticky uskutečňuje: 

a) mnohonásobným přehráváním vybrané soutěžní situace, 

b) navozováním očekávaných podmínek, tj. činnosti soupeře, prostorových a časových 

podmínek." 

Pro vysokou úroveň osvojení taktických dovedností se doporučuje častěji měnit prostor a 

taktické úkoly. Efekt modelování závisí na správném rozboru podmínek a situací budoucí 

soutěže a na tvořivém přístupu. 

Didaktické paradigma TGFU se drží jednoduché posloupnosti následujících čtyř kroků 

(podrobněji viz. obr. 7): 

o forma utkáni (reprezentace úkolu) 

o taktické vědomosti (co dělat) 

o vykonání dovednosti (jak to provést) 

o zpět do utkáni 

Bunker a Thorpe (in Dobrý, 2003) např. zařazují v paradigmatu TGFU na začátku každé 

vyučovací jednotky miniutkání, jež slouží jako takový vztažný bod, který pomáhá 

hráčům naučit se vhodně takticky rozhodovat v útoku i v obraně, tj. vyrovnat se s herními 

podmínkami volbou vhodných taktických odpovědí. Dovednosti, jako jsou přihrávky nebo 

vedení míče, jsou předkládány k praktickému osvojování potom, co hráči poznali jejich 

potřebu v kontextu utkání. Dovednostní výkon hráče je tak pojímán v souvislosti s utkáním a 

vyučování se následně odvíjí z kontextu samotného utkání. Z hlediska TGFU se tedy 
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považuje za hlavní učební efekt rozvíjet dovednostní herní výkon v utkání. 

Pochopení podstat 
sportovní hry 

Sportovní hra 

G) 
~tkáni~ 

n 
žák/hráč 

G) 
Taktické '-......_ f:\

4 
, __..-. 

povědomí ~ \!_)----

Rozhodování na 
Základě otázek 
Co dělat? 
Jak to dělat? 

Hernfvýkon 

Osvojování 
herních dovedností 

Obr. 7 Model taktického přístupu ve vyučování sportovních her (Werner a kol. in Psotta, Velenský, 2001) 

V praxi by také trenér neměl opomenout to, aby modifikované utkání a průpravná hra 

odpovídaly vývojové úrovni žáků, dále se udává, že zvláštní pozornost by měl věnovat 

rozměrům hřiště, počtu zúčastněných hráčů a použitému náčiní, popřípadě nářadí. Je-li totiž 

vytvořena vývojově adekvátní modifikovaná forma utkání, vzorce herní činnosti žáků mohou 

reprezentovat vyšší formu ( viz. psychologický mechanismus Vygotského zóny nejbližšího 

vývoje). 

Myslím, že je velmi zajímavé, že výše uvedeným vymezením přístupu a metodickým 

doporučením k uplatnění přístupu TGFU je také podobné vymezení charakterizující účinný 

rozvoj herní inteligence a kreativity (viz obr. Wein, 2006), ačkoliv je vněm zdůrazňováno 

menší instruování a nižší taktická svázanost- ve smyslu mechanického nacvičování typických 

taktických řešení určitých herních situací. Bylo by tedy možná zajímavé prozkoumat, zda 

kromě účinnějšího rozvoje herních dovedností, který je paradigmatem TGFU 

postulován, nedochází také k účinnějšímu rozvoji schopnosti herní inteligence a 

kreativity. 

Wein (2006) o herní inteligenci v tomto kontextu zmiňuje následující: "Tato herní 

inteligence nemá co dělat s počtem neuronů v mozku, nýbrž spíše s počtem spojení, které 

mezi sebou nervové buňky mají. Aby se tyto spoje vytvořily, musí se nervové buňky často a 

správně stimulovat. K tomu by měl posloužit tzv. "otevřený trénink", který dá hráčům velký 

prostor pro rozvoj jejich vlastních nápadů. Možná dobře myšlené, ale technicko-taktickými 
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pokyny svázané tréninkové jednání zamezuje procesu tohoto "sebe-učení"." 

Základním pravidlem, v souvislosti s rozvojem herní inteligence, je ve Weinově konceptu: 

místo instruování stimulovat. Neznamená to samozřejmě, že necháme hráče sami sobě na 

pospas, trenéři by si ale měli uvědomit, že děti se nejvíce učí experimentováním, 

pozorováním a nápodobou. Samozřejmě, ani potom se ještě nechovají zcela bez chyby a 

potřebují pomoc dospělých. 

Metodické kroky v rozvoji herní inteligence ukazuje obrázek 8, na kterém si právě 

můžeme všimnout oné zmiňované souvislosti s výše zmíněným taktickým paradigmatem 

ve vyučování sportovním hrám. 

Volné procvičování (hra) bez 
instrukcí 

Herní cvičení 
s instruováním vzhledem 

Uplatnění v komplexních 
herních formách 

Rozpoznání problému 

- --=========:_ ___ _J Uplatnění v utkání 

Obr. 8 Metodický rozvoj herní inteligence (upraveno podle Weina, 2006) 

Co se týče podpory a rozvoje kreativní hry v tréninku, lze kromě uvedeného metodického 

postupu a doporučení vyplývajících z rozvoje kreativity, podat ještě následující doporučení: 

• cesta k dobrému výkonu v utkání ll x ll vede skrze hru s menším počtem hráčů (hráči 

plní více rolí, vhodná je hra na menším prostoru, dobré je také přidat více branek

důležité je tedy kreativně manipulovat s herními podmínkami, pravidly hry apod.) 

• není nutné hráče neustále korigovat, někdy je dobré nechat je hrát a pozorovat je (trenér 

se může lépe koncentrovat na klíčové body ve hře svých svěřenců) 

• podporovat kreativní centrum, které leží v pravé mozkové hemisféře (levá mozková 

hemisféra je zodpovědná především za analytické myšlení a zvláště za řečové a logické 

operace, pravá hemisféra je proti tomu zodpovědná za prostorovou orientaci, umělecké 
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schopnosti, vědomí vlastního těla - tělesné schéma- a mimo jiné třeba rozpoznávání 

obličejů- možná tedy i rozpoznávání specifických vzorců hry); proto by se měly 

v tréninku objevovat taková cvičení, které připouštějí více možných způsobů řešení; 

přesné instrukce ohledně taktiky a techniky stimulují levou hemisféru a nenechávají té 

"kreativní" žádné, nebo jen malé možnosti rozvoje; trenér by tedy neměl svým svěřencům 

všechno ,,nalajnovat", měl by jim nechat určitou volnost v hledání a nalézání optimálního 

herního jednání. 

Při studiu odborných publikací k tématu TGFU jsem narazil na komplexní přístup k výuce 

fotbalu založený právě na výše zmíněných doporučeních ohledně tohoto paradigmatu, který 

vytvořila a aplikuje University of Queensland. Dá se říci, že takovéto propracované 

komplexní programy jsou zatím ojedinělé a v oblasti metodiky je tedy před odborníky ještě 

mnoho práce. V následujícím textu se pokusím čtenáři přístup k výuce fotbalu na výše 

zmíněné univerzitě, alespoň v základních rysech, přiblížit: 

Podstatou tohoto programu je, že studenti rozvíjejí a demonstrují dovednosti a strategie 

k řešení taktických problémů výběru místa, atakování branky a vytváření prostorů při 

útočné fázi. 

Používají základní pohybové koncepty získávání dovedností vztahující se ke konceptům 

procvičování a zpětné vazby. Studenti tedy analyzují a srovnávají představy o fotbalovém 

prostředí s jejich zkušeností být v této fyzické aktivitě úspěšný. Tyto znalosti využívají 

k vysvětlení, jak tyto percepce ovlivňují postoj vůči fyzické aktivitě a působení v ní. 

Jak jsem již uvedl, aktivity v tomto modulu jsou založeny na přístupu zaměřeném na 

učícího se s důrazem na rozhodovací procesy a řešení problému. Metodický postup je 

členěn na části týkající se rozumění (pohybové dovednosti, jejich taktiky a strategie, přínos 

zpětné vazby), plánování (udržení pozice na míči, podpora hráče s míčem atakování branky 

soupeře, vytváření prostorů v útočné fázi, postoje vůči součinnosti týmu), hraní (aplikace 

nacvičeného v herní situaci) a reflektování vlastní aktivity ( zhodnocení rozumění). 

Hlavním obsahem tohoto modulu je začlenit mezi hlavní prostředky k dosažení výše 

uvedených dovedností specializované pohybové dovednosti v míčových hrách, zejména: 

ofenzivní strategie pro využití v týmových hrách obsahující využití prostoru, výběr 

dovedností, kooperaci a týmovou spolupráci; 

praktické koncepty rozvoje dovedností a zpětné vazby k modifikování dovedností a 

strategií 
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roli sdělovacích prostředků v ovlivňování postojů vůči fyzické aktivitě a participaci na 

ní. 

Co se týká celkového stanovení strategie tohoto přístupu, jako příklady mohu uvést 

provádění stanovení úkolů, které studentům poskytují příležitosti demonstrovat výsledky 

základního učení určené v tomto modulu. 

Studenti si totiž v tomto modulu volí cvičení užívané pro procvičení důležité 

dovednosti či skupiny dovedností, které také vysvětlují roli procvičování a zpětné vazby 

v ovlivňování jejich výkonnosti u těchto jednotlivých či komplexních dovedností. 

Otázkami, které je zde podle tohoto tréninkového modulu nutno zodpovědět jsou: 

poskytuje student příklady zpětné vazby užité při cvičení - byl si zpětné vazby vědom? 

poskytuje student příklady cvičení použitých v tréninku? 

vysvětluje student jak byla zpětná vazba efektivně využita? 

vysvětluje student jaká cvičení byla efektivně využita? 

Při účasti ve hře na šest branek bez brankářů studenti demonstrují dovednosti, taktiky a 

strategie vyžadující vytváření prostorů, měnění pozic a skórování. Otázky k ověření zvládnutí 

jsou zde např.: 

Podporuje student hráče s míčem, který je v - nebo se pohybuje do- volného prostoru 

k vytvoření možnosti přihrávky? 

Umí student nahrát míč přesně do zamýšleného prostoru? 

Umí student kontrolovat přihrávku? 

Umí se student pokusit o střelbu ve vyměřené, čase? 

Umí student vystřelit míč na cil a do výšky hlavy? 

Celý tento tréninkový přístup je založený na taktickém přístupu k tréninku 

sportovních her se snahou rozvíjet hráčské fyzické i kognitivní složky herního výkonu. 

Proto zde také dochází k podpoře většího porozumění hře, k upravení dovednosti hrát 

účinněji, taktičtěji a strategičtěji. 

Tento přístup také poskytuje učitelům příležitosti zahrnout aspekty sportovního vzdělání a 

kooperativního učení, jako jsou peer programy (či využití tutorů). 

Není zde mým cílem obsáhle popisovat celý tento tréninkový přístup, jehož základy jsem 

uvedl výše, pro příklad ale přeci jen uvedu, jak se například postupuje v časti věnované 

porozumění hře, která je, jak jsem uvedl výše, zaměřena především na rozvoj porozumění 

taktikám a strategiím nutným k obsazování prostoru, jeho vytváření a skórování ve fotbale. 
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Studenti jsou zde rozděleni do malých skupinek a hrají na hřišti 20x 15 metrů 4 proti 2 nebo 

3 na 3, vždy bez brankáře. Cílem je tedy co nejvíce skórovat,. studenti dále diskutují 

koncepty a dovednosti použité při hře a jejich postoje vůči ostatním hráčům. 

Klíčovými otázkami zde jsou: 

Co musíte udělat, byste pomohli svému týmu obsazovat prostor? 

Pokud je váš spoluhráč u míče, co je vaším úkolem? 

Jak mohou hráči bez míče pomoci hráči s míčem? 

Kdy je nejlepší čas k přihrávce na spoluhráče? 

Když se soupeř dostane k míči, co je vaším úkolem? 

Kde je ten správný prostor pro podporu spoluhráče, když váš tým není u míče? 

Jaké dovednosti potřebuješ k tomu, abys pomohl svému týmu skórovat? 

Jaké dovednosti k tomu potřebuje tvůj tým? 

Jaký vztah existuje mezí útočníky a obránci? 

Bylo jednodušší skórovat jako člen týmu se čtyřmi či dvěma hráči a proč? 

Ve srovnání obou typů her pak často dle tohoto přístupu zaznívají tyto otázky: 

Je těžší vytvářet herní pozice v první čí druhé hře a proč? 

Jaké taktiky a strategie fungují nejlépe v těchto hrách? 

Jaká byla nejlepší cesta k pohybu uvnitř hracího pole a proč? 

Došlo k nějaké změně v obou hrách ve vztahu útočníků a obránců? 

Jak role obránce či útočníka determinuje váš pohyb? 

Jakou aktivitu jste si více užili a proč? 

Které druhy fyzických aktivit byly nutné k: 

zisku míče 

atakování branky 

vytváření prostoru? 

Jak tví spoluhráči spolupracovali na dosažení branky? 

Jaké strategie jsi použil k ovlivněni týmové kooperace? 

Jak se cítíš, když tvůj tým dobře spolupracuje? 

Jakým způsobem jsi komunikoval s ostatními spoluhráči? 

Užil si s být součástí týmu a proč? 

co tě vedlo k tomu takto uvažovat? 

Proč máš takovýto postoj? 

94 



Studenti po zodpovězení těchto otázek typicky diskutují, kdy a jak je zpětná vazba 

poskytována, kdo ji poskytuje a jak může zpětná vazba přispívat k rozvoji dovedností. 

Studenti hodnotí své minulé herní aktivity a jiné herní situace kdy poskytovali, nebo jim 

byla poskytnuta zpětná vazba: 

Otázky na zpětnou vazbu bývají v tomto přístupu následující: 

Když jsi hrál předchozí utkání, jaké informace o dovednostech jsi potřeboval vědět? 

Jaké byly zdroje informací? 

Jaké informace jsi poskytoval ty? 

Jaké informace jsi získal od ostatních? 

Co je to vůbec zpětná vazba? 

Jaký je její účel? 

Jakjsiji poskytoval, proč? 

Existují různé druhy zpětné vazby? 

Jaký druh zpětné vazby Ti pomohl nejvíce? 

Jaký druh zpětné vazby nebyl využit a proč? 

Jaký by mohl být vztah mezi praxí a zpětnou vazbou při rozvoji? 

Obdobně se postupuje i v částech věnovaných plánování, hraní či reflektování vlastní 

aktivity. Podle mého názoru by tento přístup k výuce míčových her mohl být zvláště účinný 

pro jedince, kteří začínají s fotbalem později - jsou již rozumově dostatečně vyzrálí, pro 

dívky či pro budoucí trenéry a učitele- tedy v univerzitním vzdělávání, u nichž je dokonalé 

pochopení podstaty a základních principů určité sportovní hry nezbytné k tomu, aby mohli 

tuto hru a její aspekty dobře zprostředkovávat svým žákům a svěřencům. 

7.3 Výzkumy z oblasti TGFU 

Ačkoliv jsem v úvodu části mé diplomové práce, která se věnuje taktickému přístupu 

k vyučování sportovních her uvedl, že zde již nepůjde o přehledovou studii mapující výzkum 

v této oblasti v celé její šíři, krátce se zde zmíním o určitých výzkumech a zejména 

východiscích, které z nich pro trenérskou a učitelskou praxi vyplývají. 

Výzkumné práce, které by zkoumaly přínosy didaktického paradigmatu TGFU a jiných 

paradigmat, založených na taktickém poznání pro vyučování pohybovým hrám jsou doposud 

omezené a zatím se zdají být konfliktní - tedy ne zcela průkazné. Postrádám v této oblasti 

také důkladnější výzkumy transferu strategií z jedné pohybové hry na druhou, které by 
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zdůraznili přtbuznost a vhodnost různých skupin sportů pro účinný transfer dovedností. 

Výzkum tohoto paradigmatu je jistě do budoucna velmi stimulující, neboť si myslím, že 

snahy prokázat, který výukový přístup je nejefektivnější, mohou přinést řadu cenných 

poznatků, i když je podle mého názoru nepravděpodobné, že bychom od výzkumníků na tuto 

otázku v nejbližší budoucnosti dostali definitivní odpověď. 

Je však v této souvislosti rozhodující, aby výzkumníci, zabývající se touto 

problematikou, nezjednodušovali výsledky nebo nedělali předčasné závěry, což se občas

nejen v této oblasti - děje. 

Ačkoliv již od stanovení přístupu TGFU Thorpem, Bunkerem a Almondem uplynulo více 

jak dvacet let, intenzivnější výzkum lze v této oblasti zaznamenat až v posledních řekněme 

osmi, deseti letech. Výzkumníci se doposud většinou zabývají srovnáváním technického a 

taktického přístupu k vyučování sportovním hrám. Paralelně je také vedena diskuse, 

kterou jsem již ve své práci podrobně zmapoval, a která má také výrazný vliv nato, jaké 

činitele budeme v budoucnu v procesu motorického učení pojímat jako efektivní, a to, zda je 

účinnější explicitní či implicitní učební přístup. 

Ke srovnání technického a taktického paradigmatu došlo např. ve studii Chatzopoulose, 

D., Drakou, A., Kotzamanidou, M. a Tsorbatzoudise, H., kteří sledovali výkonnost a 

motivaci u hráček fotbalu. Cílem této studie bylo zjistit efekt technického (technické instrukce 

a jejich procvičování) a herního (taktické instrukce) přístupu na výkonnost hráček fotbalu (12-

13let) a jejich motivaci. 

Tzv. herní skupina měla významněji vyšší skóre po tréninku v taktickém jednání a 

vnitřní motivaci oproti technické skupině. Nebyly nalezeny významné rozdíly u 

prováděcích dovedností u obou skupin. Vzhledem k důležitosti vnitřní motivace pro 

dlouhodobý zdravý aktivní životní styl, výzkumnici zdůrazňují použiti takových metod 

tréninku, které tuto motivaci posilují. 

Zajímavý výzkum také v roce 1999 publikovali Turner a Martinek. Ten se týkal přístupu 

Teaching games for understanding a jeho efektu na dovednosti, znalosti a výkon v hokeji. 

Cílem této studie bylo otestovat validitu tohoto přístupu ve srovnání s technickým 

přístupem u instrukční a kontrolní skupiny. Technická metoda byla zaměřena na instrukční 

dovednost, kde vyučovaná dovednost byla na počátku začleněna do hry na konci každé 

tréninkové lekce. Přístup TGFU, zdůrazňoval naopak rozvoj taktického uvědomění a 

rozhodování v dílčích herních situacích. 
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Tělovýchovní specialisté se učili hokej těmito dvěma přístupy (15lekcí po 45ti minutách), 

kontrolní skupina neobdržela žádné hokejově specifické informace. 

Data byla sesbírána u 71 středoškoláků. Pre-testy a post-testy byly administrovány pro 

hokejové znalosti, dovednosti a herní výkonnost. Skupina TGFU významně výše skórovala 

v tvorbě rozhodnutí oproti technické a kontrolní skupině během post-testu hraní hry a 

také významně vyšší oproti kontrolní skupině pro deklarativní i procedurální znalosti. 

TGFU skupina skórovala významně výše v kontrole a přihrávání oproti ostatním dvěma 

skupinám při hře v rámci post-testu, u dalších hokejových dovedností nebyly u 

jednotlivých skupin zaznamenány žádné významné rozdily u přesnosti, ale technická 

skupina zaznamenala naopak rychlejší časy rozhodnutí oproti kontrolní skupině 

v post- testu. 

Podle Dobrého (2003) z výsledků praktických výzkumů navíc vyplývají další užitečné 

skutečnosti, které by měl trenér či učitel brát v potaz: 

o "Zvýšení herru'ho výkonu vyžaduje delší dobu (zejména u žáků /hráčů s nižší úrovní 

dovedností je potřeba delší tréninkový cyklus i více času na zvládnutí úkolů před tím, než 

trenér přejde k novému úkolu). 

o Didaktické paradigma s preferencí taktiky by se mělo používat ve výuce pohybových her 

jak na základní tak střední škole (na 2. stupni ZŠ se vyvíjely obecné vědomosti o taktice 

pohybové hry bez formálních instrukcí; taktiky začali žáci používat, jakmile si osvojili 

minimální dovednost kontrolovat míč-včetně jeho přihrání- a přestali usilovat o pouhé 

udržení míče ve hře; pokud by byly obecné strategie osvojeny již na 2. stupni ZŠ, bylo by 

možné na střední škole soustředit již pozornost na společné ovládání předmětu hry-míče- a 

na rozvoj specifických taktik dané pohybové hry). 

o Je vhodné zařazovat sportovní aktivity, ve kterých mohou hráči dosáhnout úspěchu 

(promyslet i u hráčů nižší dovednostní úrovně v jednom týmu). 

o Dbát na dostatečně dlouhý čas vymezený pro utkání (viz. výše zmíněný přístup se 

zařazením miniutkání do každé vyučovací jednotky) 

o Je nutné nacvičovat dovednosti, které mohou být i aktivně uplatněny v utkání 

("dovednosti nemusí být nacvičovány přímo pro transfer, žáci mohou být přiváděni 

k herním podmínkám postupně"- alternativní pojetí - více viz. French a kol.Harrison a 

kol, Rink a kol. in Dobrý, 2003; "bez ohledu na použitý přímý nebo nepřímý didaktický 

styl vyžaduje vyučování zaměřené na transfer, aby učitel zvyšoval postupně složitost 

herních podmínek, přibližujících se kontextu utkání" 
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Je, myslím, ale na místě upozornit na to, že i sami autoři, zabývající se a obhajující 

taktický přístup (didaktické paradigma) k vyučování invazních her, varují před 

nebezpečím přílišného zjednodušování výsledků svých výzkumů, nebot' stále ještě nebyl 

přinesen dostatek objektivních dat k prokázání převahy jednoho paradigmatu nad 

jiným (i když dosavadní výsledky jsou slibné). Nicméně obecně udávají, že potenciální 

výsledky využití taktického paradigmatu jsou následující (viz obr. 9): 

výšený pocit zábavy, zájmu, výkonnosti 

Zlepšený herní výkon 

Pohyb bez míče Výběr dovednosti Vykonání dovednosti 

Taktické vědomosti 

Obr. 9 Potenciální výsledky taktického paradigmatu (Dobrý 2003) 

Zlepšené taktické vědomosti, definované jako způsobilost identifikovat problémy a jejich 

řešení v herních situacích, mohou být přínosné pro efektivnější pohyb, výběr dovedností a 

jejich vykonání. Zlepšení v kterékoliv složce zvýší kvalitu herního výkonu. 

8. Závěrečná diskuse 

V mé diplomové práci jsem se pokusil obsáhnout širokou oblast percepčních a kognitivních 

(rozhodovacích) dovedností a nastínit čtenáři přehled o výzkumné činnosti v této oblasti. 

V závěrečné části jsem se pak pokusil referovat o didaktickém paradigmatu založeném právě 

na rozvoji kognitivních dovedností, které jsou zde v procesu motorického učení zvýrazněny. 

V průběhu studia odborné literatury jsem narazil na několik jednak terminologických, 

jednak i obsahových nejasností či rozporů, co se týče teoretických východisek i pojmosloví, 

proto si myslím, že by v této oblasti bylo potřeba vytvořit ucelenější terminologickou i 

teoretickou základnu, i když chápu, že oblast percepčních a kognitivních dovedností je možno 

nazírat z pohledu více vědeckých disciplín, navíc není výzkum v této oblasti ani zdaleka 

ukončen. 

Jako příklady problémů, se kterými jsem se při studiu odborné literatury a výzkumných 

studií percepčních a kognitivních dovedností setkal, a které nebyly podle mého názoru ještě 

dostatečně vědecky prokázány a také za příklady dalšího možného, a dle mého názoru 

98 



nutného, zkoumání mohu uvést např. : 

• Některé výzkumy zcela upřednostňují implicitní formu učení s tím, že explicitní přístup 

nefunguje, jiné studie kladou výrazně důraz na explicitní vědomosti usnadňující proces 

učení. Mělo by tedy dojít k jasnějšímu vymezení, kdy a jak postupovat při nácviku 

jednotlivých dovedností (viz např. taktické paradigma), v jakých sportech či u jakých 

herních dovedností je účelné použít ten který učební přístup? 

• V souvislosti s diskusí ohledně explicitního a implicitního přístupu nebylo také jasně 

ukázáno, jak mentální reprezentace vědomostí a dovedností ovlivňují herní výkon v utkání 

a jak je optimálně vytvářet (podle starších studií je např. důležité verbální zprostředkování 

v raných stádiích rozvoje dovedností). Do diskuse zde do budoucnosti může přispět třeba 

enviromentální či kognitivní psychologie zkoumající vytváření mentálních map. 

• V souvislosti se speciálními percepčními dovednostmi jsem vůbec nezaznamenal přístup, 

který by se v této oblasti zaměřoval na trenéry. Jak se z pohledu trenéra vytvářejí mentální 

reprezentace hry (herních situací) jeho týmu, jak rozeznává vzorce hry, jak je kóduje a 

uchovává v paměti? Existují zde nějaká specifika oproti hráčúm? Hraje zde vliv to, jestli 

byl trenér dříve vrcholovým hráčem? Takové a jiné otázky by bylo, dle mého názoru, 

účelné vzhledem ke vzdělávání budoucích trenérů zjišťovat. 

• Myslím že z pohledu dalších perspektiv výzkumu v této oblasti by také bylo vhodné 

zkoumat a vytvořit systematický ideomotorický tréninkový program, který by byl ověřen 

na hráčích fotbalu a který by jim umožňoval např. nejen dokonalejší propracování 

mentálních reprezentací řešení herních situací - čímž by došlo mimo jiné také k ovlivnění 

dovednosti rozpoznávání vzorců hry a anticipace, ale také efektivně působil třeba 

v procesu rehabilitace po zraněních. 

• Takovýto tréninkový program by se ale nemusel týkat je ideomotoriky, účelné by bylo také 

vytvoření a ověření tréninkového programu založeného na osvojení si explicitních 

dovedností, jakým způsobem by to bylo možné (např. sada testových otázek a schémat 

typu: "Jdou na tebe dva hráči, jsi poslední obránce, co uděláš v situaci, když ... apod.), zda 

by tato taktická školení měla vliv na urychlení rozvoje taktických vědomostí ve fotbale a 

pro jaké věkové skupiny hráčů by byla využitelná- v závislosti na úrovni jejich 

schopnosti abstrakce. Došlo by k ovlivnění kvality osvojování motorických a taktických 

dovedností? 

• Výzkumnou oblastí blízké budoucnost, která by mohla být s rozvíjejícím se technickým 

pokrokem stále více aplikovatelná na tréninkový proces je oblast virtuální reality a jejím 
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prostřednictvím simulování herních situací. V současnosti dochází především k využití 

videotechniky a projekčních ploch, které nejsou z hlediska přirozenosti výzkumných 

podmínek optimální. 

• Velký vliv na rozvoj kognitivních a percepčních dovedností může mít do budoucna slibně 

se rozvíjející metoda biofeedbacku, která je založena na přímé stimulaci příslušných 

oblastí mozku a poskytování zpětné vazby o jejich práci. 

• Významným přínosem pro sportovní praxi by také bylo ověření tréninku taktických a 

rozhodovacích dovedností také u jiných sportovních her invazního charakteru, což by se 

následně ve fotbale dalo využít pro kvalitní doplnění (nejen zpestřem') tréninku např. 

v přípravném období a zamezilo by se tak přetrénování či tréninkové monotonii při stálém 

rozvoji taktického myšlení. Otázce transferu dovedností v této oblasti nebyla doposud 

věnována dostatečná pozornost. 

• V souvislosti s výše diskutovaným problémem vlivu mentálních reprezentací na herní 

výkon by také mohla být vysvětlena otázka, jaký vliv má modelování vzorců hry soupeře 

na hráče (většinou náhradníky), kteří tohoto soupeře představují. Dochází tak k výraznému 

nabourání jejich myšlenkových a pohybových stereotypů, v důsledku čehož třeba ztrácejí 

následně schopnost souhry s vlastními spoluhráči, nebo se naopak naučí novým zpusobům 

jednání, které dokáží ve specifických zápasových podmínkách vhodně upotřebit? 

• Doufejme také, že v budoucnosti dojde k naplnění současných výzkumů v oblasti 

identifikace talentů v jednotlivých sportech a bude zde trenérům k dispozici kvalitní 

testová baterie, která bude akcentovat důležitost percepčních a kognitivních dovedností. 

Takové a podobné otázky je tedy účelné si v souvislosti s tréninkem percepčních a 

kognitivních dovedností ve sportovních hrách klást, neboť by dle mého názoru, který vyplývá 

i z výsledků zkoumání v této oblasti, zmíněných v mé diplomové práci, výsledky těchto 

bádání mohly významně obohatit tréninkový proces, ve kterém se na poli rozvoje kondičních 

schopností i sportovně specifických (technických) dovedností stále obtížněji hledají oblasti, 

které by ještě nebyly prozkoumány a v nichž by bylo možné hledat nedostatky a limity 

tréninkového procesu. 
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