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Abstrakt
Název práce:

Analýza rychlosti softballového hodu

Cíl práce:

Cílem práce je porovnání rychlostí hodů při různých modifikacích
– hod z místa ze vzdálenosti 2 m do zástěny (bez míření), hod na
vzdálenost 18m po předchozím chycení míče ze vzduchu a po
zemi (hod mířený na spoluhráčku). Dále je cílem porovnání
rychlosti hodu ve vybraných věkových kategorií hráček softballu
(9-17 let).

Metody práce:

Měření rychlosti hodu pomocí radaru. Zpracování dat v programu
Microsoft Office Excel.

Výsledky:

Rychlost hodů vrchním obloukem u jednotlivých modifikací –
kategorie nejstarších hráček zaznamenala nejrychlejší variantu
hodu s mířením na hráčku po předchozím chycení míče ze
vzduchu a dále po předchozím chycení míče po zemi. Tyto
varianty hodu předčily rychlosti hodu bez předchozího chycení a
také bez míření na hráčku. Oproti tomu u ostatních kategorií byla
nejrychlejší varianta – hod bez míření. Výsledky nejstarší věkové
kategorie tedy první hypotézu vyvrátily, výsledky ostatních
věkových kategorií však hypotézu potvrdily.
V případě druhé hypotézy – vyšší rychlost hodu a zpracování při
chycení míče ze vzduchu oproti chycení míče po zemi – výsledky
nejstarší a nejmladší věkové kategorie hypotézu potvrzují, u
zbylých dvou kategorií však výsledky druhou hypotézu vyvrací.
Poslední hypotéza byla potvrzena, u starších hráček byla vždy
naměřena vyšší rychlost hodu vrchním obloukem oproti hráčkám
mladším.

Klíčová slova:

softball, obranné dovednosti, rychlost hodu, mládežnická kategorie

Abstract
Title:

Analysis of softball throw speed

Objective:

The aim of the thesis is to compare the throwing speeds with
differentmodifications - from a distance of 2 meters to the screen
(without aiming),throwing at a distance of 18 meters after the ball has
been caught from theair and the ground (throw to the teammate).
Furthermore, the goal ofcomparing throw speeds in selected age
categories of softball players(9-17 years).

Methods:

Measure the throw speed by radar and data processing in Microsoft
Excel.

Results:

Speed of throws for individual modifications - the category of the oldest
players recorded the fastest throw option with the aiming of the player
after the previous capture of the ball from the air and after the previous
ball was caught on the ground. These variations of the throw exceeded the
throw speed without prior capture and also without aiming at the player. In
contrast, for other categories, the fastest option was the no-aim goal. The
results of the oldest age group therefore refuted the first hypothesis, but the
results of other age categories confirmed the hypothesis.
In the case of the second hypothesis - higher throw speed and processing
when the ball is caught from the air compared to landing the ball - the
results of the oldest and youngest age category confirm the hypothesis, but
the results of the second hypothesis are reversed in the other two
categories.
The last hypothesis has been confirmed, older players have always
measured the higher throw speed compared to younger players.

Keywords: softball, defense skills and abilities, throw speed, youth category
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Úvod
Téma pro mou diplomovou práci jsem zvolila – analýzu rychlosti softballového hodu
u mládežnických kategorií. Cílovou skupinou mého výzkumu byly hráčky ve věku 7-17 let,
které jsem si vybrala z důvodu otestování a srovnání úrovně softballové dovednosti – hod
vrchním obloukem (dle rychlosti hodu). Dále je výzkum zaměřen na hody s různými
modifikacemi, které mohou do jisté míry ovlivnit danou rychlost hodu. Výsledky mohou být
přínosem pro hráčky či trenéry při diagnostice této herní dovednosti a také pro další zařazení
této dovednosti do tréninkové přípravy.
Má diplomová práce je rozdělena na teoretickou a výzkumnou část. V teoretické části
podrobněji popisuji obranné dovednosti sportovní hry softball se zaměřením na hod vrchním
obloukem. U typu tohoto hodu se zaměřuji na techniku hodu, biomechaniku pohybu této
dovednosti a popisuji průběh pohybu dle anatomického a fyziologického hlediska. Další
kapitolou teoretické části je charakteristika mladšího a staršího školního věku – fyziologické a
psychosociální vlastnosti, vývojové zákonitostmi dětí a mládeže s ohledem na faktory
ovlivňující sportovní výkon. Poslední velkou kapitolou mé práce je trénink obranných
dovedností – faktory ovlivňující výkon softballového obránce, specifický trénink u dětí a
mládeže a modelový nácvik obranných dovedností se zaměřením na hod vrchním obloukem.
Ve výzkumné části práce představuji naměřené hodnoty rychlostí hodů a jejich
následné zpracování a porovnání jednotlivých typů hodů. Na závěr následuje srovnání
průměrných rychlostí hodů mezi jednotlivými věkovými kategoriemi hráček.
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1 Teoretická část

V této části se budu věnovat teoretickým východiskám pro témata vztahující se k
výzkumu. Nejprve bych chtěla charakterizovat hru – softball, její stručnou historii,
charakteristiku a pravidla hry, a také základní herní dovednosti nezbytné pro odpovídající
úroveň hráčů. Dále popisuji principy tréninku a faktory tréninku důležité pro dobrý výkon . U
kapitoly mládeže se zaměřuji především na fyziologický, psychický a tělesný vývoj. Velkou
kapitolou teoretické části je popis specifické herní dovednosti – hod vrchním obloukem,
který je předmětem sledování mého výzkumu. V této kapitole se zaobírám technikou a
biomechanikou tohoto hodu, ale také provedením pohybu z anatomického a fyziologického
hlediska a nejčastějšími zraněními s tímto související.

1.1 Softball

Softball je pálkovací hra, u které dobrý výsledek týmu závisí na souhře spoluhráčů a
na jejich individuálních dovednostech a schopnostech. Sportovní výkon hráčů softballu je
podmíněn faktory – psychickými, technickými, taktickým, kondičními a také morfologickou
stavbou těla. Hráči softballu se v utkání střídají dle pravidel v obraně a útoku, přičemž v
obraně mají za cíl zabránit dosažení bodů soupeřem. Ke splnění tohoto cíle využívají obranné
dovednosti jako chycení odpáleného míče do rukavice, hod vrchním obloukem na spoluhráče
nebo dotyk protihráče míčem s rukavicí. Nejčastěji těmito způsoby hráči v obraně “outují”
protihráče. V útoku mají hráči za úkol obsazovat mety, čehož mohou docílit odpálením míče
takovým způsobem, aby pro hráče v obraně bylo co nejobtížnější odpálený míč zachytit.
Specifickou úlohu má nadhazovač se zadákem, kteří mají za úkol znemožnit pálkaři dobrý
odpal, nadhozené míče však musí proletět vymezenou zónou pálkaře nazývající se “strikezóna”.
Softball hraje devět hráčů jak v poli, tak na pálce. Délka zápasů je proměnlivá, zápas
se dělí na inningy – směny, kterých je dohromady sedm. Jedna směna je vymezena třemi outy

2

hráču v obraně. V případě stejného výsledku obou týmu po skončení sedmi směn, se zápas
prodlužuje s obsazením běžce na druhé metě na začátku směny.
Tuto hru můžeme dále rozdělit na slowpitch a fastpitch softball. Princip obou her je
stejný, liší se však několika rozdíly v pravidlech. Slowpitchový softball je brán spíše jako
rekreační, proto jsou tomu přizpůsobeny i některá pravidla hry. Tuto hru hrají společně muži i
ženy, což u fastpitchového softballu není možné. Fastpitchový softball je rozšířen po celém
světě a hrají ho muži i ženy. Tento sport je na vysoké úrovni v USA, Kanadě, Austrálii, na
Novém Zélandě, v Japonsku, v Evropě i v některých státech Jižní Ameriky (Suss, 2003). Pro
rok 2020 je ženský softball zařazen na Olympijské hry v Tokiu.
Česká softbalová asociace spravuje Extraligu žen a mužů, 2. a 3. ligu žen a mužů a
oblastní soutěže. Reprezentační celky českého softbalu se drží na předních příčkách v Evropě.
Nejúspěšnější kategorií softbalu jsou v současné době muži, kteří jsou několikanásobnými
mistry Evropy. České softbalistky se na letošním mistrovství Evropy v Itálii umístily na
čtvrtém místě. (ČSA, 2001)

1.1.1 Historie softballu
První zmínky o softballe se datují do roku 1300, kdy venkonští mlékaři v Anglii hráli
hru Stool Ball. Tato hra byla pojmenována dle stoliček, které byly používány místo met a
kolem kterých se běhalo pod odpálení míčku. V 18. Století byly stoličky vyměněny za kolíky
a hra se nazývala Goal Ball, v této době se také poprvé objevuje název Base-ball, který je
popsaný v knize Little Pretty Pocketbook vydané v roce 1762. Do Spojených států se dostala
modifikace této hry známá pod názvy jako – Rounders, Town Ball nebo Boston Ball. Teprve
později se i v USA ustálil pojem Baseball.
Obliba této hry se v Americe výrazným tempem zvyšovala a roku 1876 byla
ustanovena první Národní liga profesionálních baseballových klubů. Později vznikaly a
zanikaly další soutěže a ligy, ale pouze National League a American League byly zachovány.
Dnes tyto dvě ligy tvoří známou a velmi divácky oblíbenou Major League. Softball se v USA
hraje zejména na středních a vysokých školách. Sportovní programy pro hráčky na
univerzitách jsou finančně podporovány, což umožňuje značný komfort pro hráčky i
realizační týmy. Nejvyšší americkou ligou vysokých škol je NCAA (divize I), zápasy
„playoff“ jsou sledovány několika tisíci fanoušků a mediálně propagovány (Emma, 2005).
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Dospělé hráčky na nejvyšší úrovni softbalových dovedností hrají profesionální softballovou
ligu žen – National Pro Fastpitch (NPF).
Počátky softballu navazují na baseball na konci 19. Století, kdy vzniká jako průpravná
hra (indoor-outdoor) v tělocvičně pro potřeby baseballových hráčů, pro účely tréninku bylo
nutno zmenšit hřiště, zvětšit míč a zkrátit pálku. Do roku 1920 neexistují pro softball ucelená
pravidla ani název (názvy tehdejší doby byly například playgroundball, softbaseball, atd.).
Teprve až v roce 1930 dochází ke sjednocení pravidel a prvnímu veřejnému turnaji v
softballu. Název softball je oficiálně používán od roku 1933. Mezinárodní softballová
federace – ISF byla založena roku 1952, od té doby jsou pořádány pravidelná mezinárodní
mistrovství. (Suss, 2003)

1.1.2 Historie softballu v Čechách

Na konci 19. století byli již v Čechách pálkovací hry známy a mezi mládeží byly velmi
oblíbené. Jednalo se o drobné pálkovací hry jako pasák, barborky, špaček, atd. S rozvojem
ostatních sportovních her pálkovací hry zaznamenávají úpadek. Ve třicátých letech se hraje
baseball v Brně a ve stejných letech je také vydána kniha o baseballe, jehož autorem je
Janoušek a Chudoba. Po okupaci ČSR je omezen rozvoj softballu na minimum. Až po druhé
světové válce dochází opět k rozvoji pálkovacích her prostřednictvím vlivu YMCA. Toto
období je provázeno také vydáním literatury pro softball a baseball, jehož autoři jsou
především Jaroslav First a František Stibitz. Na přelomu padesátých a šedesátých letech se
softball hraje převážně v Praze, Brně, Přerově a Hradci Králové. (Waage, 2011)
Novodobá historie softballu a baseballu začíná roku 1963, kdy byla vytvořena sekce
softballu při OV ČSTV v Praze. Poté byl ustanoven svaz softballu a baseballu, který se stal
roku 1990 členem Evropské softballové federace a Evropské baseballové federace. V roce
1992 zanikl svaz softballu a baseballu a vytvořila se Česká softballová asociace a Česká
baseballová asociace, které působí až dodnes (Suss, 2003).

1.1.3 Charakteristika softballu z hlediska fyziologického zatížení
Softball je charakteristický tím, že se během hry střídá zatížení nízké intenzity se
submaximální či maximální intenzitou v krátkém časovém intervalu. Z tohoto důvodu je
4

třeba, aby byli hráči vybaveni jak vytrvalostními, tak rychlostními schopnostmi. Každá pozice
v obraně má však svůj specifický charakter, proto nelze tot zatížení popsat z obecného
pohledu. Nadhazovač a zadák jsou v utkání aktivně zapojeni, zatímco zbytek obrany vyčkává
s minimálním pohybem na herní situaci, ve které budou zapojeni do hry. Podobně je tomu i v
útoku, kdy hráči nastupují dle pořadí do pálkařského boxu, kde dochází k útočným herním
situacím. Vysoké zatížení v softballu trvá většinou velice krátce a jeho intenzita je
submaximální či maximální. Energie nutná pro tuto činnost je hrazena anaerobním
alaktátovým systémem ATP – CP. Energie je tedy čerpána z adenosintrifosfátu a
kreatinfosfátu, toto energetické krytí vydrží po dobu 15 sekund (Dovalil, 2009). Energetický
výdej u žen softbalistek během tréninkové či zápasové jednotky se pohybuje okolo 17 kJ.min1 (Havlíčková, 2003).
Obecně lze říci, že průběh utkání je velmi různorodý, tudíž dochází k výrazným
výkyvům intenzity zatížení. Jednorázová zatížení mají submaximální až maximální charakter
a trvají přibližně 5 sec – 20 sec (přičemž celková doba utkání se pohybuje v rozmezí 1,5 hod –
3 hod). Nepravidelnost v průběhu hry se odráží v proměnlivé intenzitě metabolismu hráčů. Při
zatížení submaximální či maximální intenzity podíl anaerobního energetického krytí dosahuje
77 % - 90 % a aerobní metabolismus se podílí pouze z 10 % - 23 %. Tato zatížení jsou však
krátkodobá a střídají se s úseky relativního klidu. Větší část zápasu probíhá v oblasti střední
intenzity zatížení, kde převažuje aerobní způsob energetického krytí. Zdroje energie pro
anaerobní krytí činí pouze 10 %. Poměrně velká část zápasu probíhá v oblasti nízké intenzity
zatížení nebo dokonce v podmínkách pasivního odpočinku (Havlíčková, 1993).

1.1.4 Stručná pravidla softballu
Softball hrají dvě družstva o devíti hráčích. Hráči v obraně a hráči v útoku se ve svých
úlohách střídají. Hráči v útoku – pálkaři nastupují do pálkařského území dle stanoveného
pořadí. Jejich cílem je odpálit nadhozený míč tak, aby mohla být zahájena rozehra polaři
(hráči v obraně). Po odpalu se úloha pálkaře mění na roli běžce, který se primárně snaží
obsadit první metu. Při “vícemetovém” odpalu, tedy povedeném odpalu, má pálkař možnost
obsadit metu druhou, třetí nebo oběhnout všechny čtyři mety, čímž pro jeho družstvo získá
bod. V případě, že pálkař (běžec) obsadí první, druhou, či třetí metu čeká na následující
rozehru, kdy má možnost získat metu vyšší hodnoty. Tato situace pro běžce se rozděluje na
dvě základní možnosti – nucený a nenucený postup. Na metách nesmí být nikdy dva hráči
5

zároveň. Za zmínku také stojí odpal za plot, tedy homerun, který připisuje bod pro útočící
družstvo.
Hráči v obraně zaujímají specifické pozice a jejich společným cílem je zahrát tři outy.
Hráče v obraně můžeme rozdělit na vnitřní a vnější polaře. Vnitřních polařů je šest:
nadhazovač, zadák, první metař, druhý metař, spojka a třetí metař. Obsazování těchto pozic je
určeno dle specifických dovedností hráčů, nejtěžší úlohu však má nadhazovač, o kterém se dá
říci, že řídí hru. Nadhazovač má za úkol svými nadhozy neumožnit pálkaři dobrý odpal. Ve
vnějším poli jsou na svých pozicích tři hráči. Outy je možné zahrát z následujících herních
situací – chycení odpáleného míče ze vzduchu bez doteku se zemí, chycení míče po zemi a
přihrání míče spoluhráči na metě, dotykem míče hráče mezi metami a strikeoutem
nadhazovače. Po vyřazení (vyoutování) tří pálkařů (běžců) se role pálkařů a polařů vymění.
Utkání je v sotballu omezeno sedmi směnami, což znamená, že každé družstvo je
sedmkrát v poli a sedmkrát na pálce. V případě, že družstvo nastupující v poslední půlsměně
do útoku v utkání vede, směna se nedohrává. Při nerozhodném výsledku po sedmi směnách se
nastavuje další směna s obsazenou druhou metou pro útočící družstvo (ČSA, 2001).

1.1.5 Rozdíl mezi softballem a baseballem
Tyto pálkovací hry jsou svou podstatou shodné, liší se v dále popsaných aspektech.
Prvním důležitým aspektem je, že baseball je hra pouze pro muže (v dospělé kategorii,
mládež může být smíšená), přičemž softball mohou hrát ženská i mužská družstva. Ve
slowpitchovém softballe nastupují družstva smíšená, kdy se ženy a muži střídají pravidelně v
pořadí v útoku. Utkání v softballu je vymezeno sedmi směnami, oproti tomu v baseballu je
hráno utkání na devět směn.Rozdíly v pravidlech softballu a baseballu můžeme shrnout do tří
kategorií. Jednak sem můžeme zařadit rozdíl v rozměrech hřiště a ve velikosti náčiní, dále
také rozdíly v pravidlech pro nadhazování. Nadhazování v softballu je vymezeno spodním
obloukem, avšak v baseballu je možnost nadhazovat libovolným způsobem, převážně je však
nadhazováno vrchním obloukem. V neposlední řadě se pravidla liší chováním běžců na
metách, kdy v softballu je možno opustit metu až po vypuštění míče nadhazovačem, v
baseballu může běžec opustit metu již před vypuštěním míče nadhazovačem. (Suss, 2003)
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1.1.6 Herní dovednosti softballu

Herní dovednosti v softballu lze rozdělit do dvou skupin - na obranné a útočné.
Obranné herní dovednosti zahrnují technicky specifické pohyby, které jsou využívány obránci
v herních situacích. Obranné herní dovednosti se mohou lišit dle pozic, které jsou hráči
přiřazeny. Mezi základní herní obranné dovednosti patří – zaujetí střehového postoje, chycení
odpáleného míče po zemi/ ze vzduchu, chycení přihrávky od spoluhráče, hod vrchním
obloukem a dotyk míčem protihráče. Tyto dovednosti je nutno důkladně technicky zvládnout,
aby ve hře docházelo k minimálnímu počtu chyb(Noren, 2005).

1.1.6.1.1 Obranné herní dovednosti

1. Zaujetí střehového postoje – hráč zaujímá pozici v širším stoji rozkročném s
pokrčenými koleny. Horní končetiny jsou v mírné flexi před tělem, dlaň ruky s
rukavicí směřuje vzhůru. Střehový postoj se mění dle vzdálenosti obránce od pálkaře,
čím blíže obránce stojí, tím “nižší” střehový postoj zaujímá. To znamená, že hráči
hrající první a třetí metu zaujímají postoj s více pokrčenými koleny než hráči hrající
druhou metu a spojku. Podobně postavení jako hráči druhé mety a spojky zaujímají
také hráči zadního pole, tento rozdíl je výhodný z důvodu delšího času na reakci ve
startu na odpálený míč. Hráči hrající na vzdálenějších pozicích mají více času na
volbu směru startu na odpálený míč. Hráči na pozicích blíže k pálkaři mají ve většině
případů jen velmi krátký čas na zareagování při chytu odpáleného míče. Dále můžou
hráči zaujímat střehový postoj na různých pozicích dle dispozic pálkařů soupeřícího
družstva. Nadhazovač a zadák mají pravidly dané místo svého působení, což pro
zadáka znamená za domácí metou a pro nadhazovače ve výseči nadhazovacího kruhu.
2. Chycení odpáleného míče po zemi/ze vzduchu –chycení odpáleného míče po zemi či
ze vzduchu mohou předcházet různé herní akce – např. běh vpřed, vzad nebo do
strany, dále skok pro míč či prostý stoj ve střehovém postavení. Po chycení
odpáleného míče po zemi obránce rozehrává herní situaci a pokouší se pro svůj tým
zajistit out. Při chycení míče ze vzduchu je pálkař out, polař však může v případě
obsazení met využít chyb běžců a zahrát další out či outy. U chytání odpálených míčů
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musí každý hráč počítat s proměnlivým charakterem letu míče jak po odskoku míče od
země, tak letu míče ze vzduchu. Proměnlivé faktory, které ovlivňují směr a rychlost
rotace míče jsou povrch hřiště, větrnost, druh míče, apod.
3. Chycení přihrávky od spoluhráče –chytání přihrávek nastává v rámci herních situací z
důvodu zajištění outů. Přihrávky od spoluhráčů se liší dle typu outu na metách. Outy
zde mohou být – tzv. “šlapací” či “tečovací”. U outu prvního typu by přihrávka měla
mířit do oblasti hrudníku, kde se to polaři bude nejsnáze chytat. Out na “tečování” by
měl být směřován níže, do oblasti kolen spoluhráče pro kratší dráhu rukavice s míčem
k běžci soupeře. Obecně nejvíce přihrávek je připisováno hráčovi první mety, který
má za úkol při úspěšném chycení přihrávek od spoluhráčů uzavřít tuto metu běžci po
odpalu.
4. Hod vrchním obloukem –přesný hod vrchním obloukem je v utkání nezbytnou
dovedností obránce. Tento hod využívají všichni obránci při přihrávkách spoluhráči
pro dosažení outu. U hodů je důležitým indikátorem rychlost a přesnost.
Této základní dovednosti je v této práci věnována samostatná kapitola.
5. Dotyk míčem protihráče – tzv. “teč”. Tento herní prvek lze využít v případě, že se
běžec pohybuje mezi metami, nestojí tudíž na žádné z met, či jsou na jedné metě dva
běžci (v případě běžecké chyby). V případě dotyku míčem (míč lze mít také v
rukavici) protihráče v útoku dříve než se dotkne mety, tento běžec je out a musí
opustit hřiště(Noren, 2005).
Dle Susse (2003) jsou obranné herní dovednosti rozděleny: střeh, chytání, hody, zabíhání.
1. Střeh - střehovým postoje začíná každá rozehra v obraně, cílem je připravit polaři co
nejvýhodnější podmínky pro chycení odpalu, příhozu či jiných činností souvisejících s
řešením dané situace. Velmi důležitým poznatkem je načasování střehového postoje –
zaujme – li polař postoj příliš brzy, dojde k lokální svalové únavě, což bude mít
negativní dopad na následující start. Naopak při pozdním zaujetí střehového postoje
nebude polař schopen včas zareagovat na vzniklou situaci. Zaujmutí střehového
postoje může polař časovat dle činnosti nadhazovače. Polař by měl být připraven ve
střehu v okamžiku, kdy nadhazovač započne nadhazovací pohyb. Dále za zmínku stojí
typy startů polaře ze střehového postoje:


Start vpřed – začíná rychlejší frekvencí běhu vpřed, je využíván u kratších
odpalů či ulejvek
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Start vpravo, vlevo –polař zahajuje svůj pohyb přenesením hmotnosti těla na
levou či pravou nohu, dále nastává překrok druhé nohy a otočení boků do
směru běhu.



Start vzad – při startu vzad je výhodné zahajovat pohyb na tu stranu, kde nosí
polař rukavici. První krátký krok udělá levou nohou vzad, otáčí se na přední
části chodidla a pokračuje v běhu krokem pravé nohy (v případě dominantní –
“házecí” pravé ruky).

2. Chytání –herní dovednost, kterou dále rozlišujeme dle situace a cíle, se kterým polař
míč chytá – na chytání příhozu, chytání odpalu po zemi a v letu.


Chytání příhozu – lze rozdělit do dvou fází na přechod ze střehu do postoje pro
chycení příhozu a samotné chycení míče. Obě fáze jsou stejně důležité a
nezbytné pro kvalitní herní výkon v obraně. V první fázi se hráč připravuje na
chycení příhozu od spoluhráče, na který by v případě nepřesnosti měl být
připravený a rychle na tuto situaci zareagovat změnou postoje či opuštěním
mety a zachycení příhozu mimo metu. Chycení míče je v publikaci od Susse
(2003) popsáno jako chycení míče do rukavice, přičemž druhá ruka vždy jistí
případné vypadnutí míče z rukavice. Dále popisuje základní postoj polaře,
který je popsán jako stoj rozkročný, paže jsou před tělem mírně pokrčené,
dominantní ruka je položena za koš rukavice a osa otevřené rukavice by měla
být kolmo na směr hodu. Po nárazu míče do rukavice nastává ztlumení tohoto
nárazu pohybem paží k tělu – během tohoto pohybu dominantní ruka uchopí
míč a připravuje se k nápřahu. Pohyb obou paží by měl končit u dominantního
ramene.



Chytání odpalu po zemi – jedná se o sériovou otevřenou dovednost, která se
skládá ze dvou fází – přechod ze střehu do postoje pro chycení odpalu a vlastní
chycení odpalu. Při přechodu ze střehu do postoje pro chycení odpalu je nutno
rozlišit tuto činnost pro vnitřní a vnější polaře. Polaři vnitřní mají velmi krátký
čas na odhad směru startu pro odpálený míč, jejich dovednosti jsou tedy úzce
spojeny s reakční dobou. Naopak vnější polaři mají díky vzdálenějšímu
postavení delší čas na anticipaci odpáleného míče, tudíž mohou lépe upravovat
své postavení pro optimální místo dopadu míče. Vnitřní polaři zaujímají nižší
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postavení, které je charakteristické větší flexí v kyčelních a kolenních
kloubech, kdežto polaři vnější mají střehový postoj a fázi odhodu míče v
postavení vyšším. V okamžiku chytání míče po zemi by však všichni polaři
měli zaujmout nízký postoj s rukavicí v kontaktu se zemí či těsně nad zemí.
Vnitřní polaři se pohybují v rozmezí 3-5 metrů, kdežto vnější polaři ve
vzdálenosti 10-30 metrů. Vnější polaři by měli přizpůsobit běh pro míč a svou
polohu těla nadcházející herní situaci. Vnější polaři často využívají chycení se
zaklenutím – toto se využívá při nerovném terénu zadního pole, či při hře tzv.
“na jistotu” – hráč po chycení odpáleného míče dále nerozehrává na jiného
běžce protihráče. V základním postavení při tomto chytání se poloha nohou,
těla ani paží nemění, rozdíl nastává těsné před chycením odpalu – polař si
klekne na pravé koleno (pravá dominantní honí končetina), bérec je na zemi a
směřuje kolmo ke směru odpalu, ramena zůstávají ve směru kolmém na směr
odpalu. Rukavice vykrývá prostor mezi chodidlem levé nohy a pravým
kolenem. Tento způsob je vhodný také pro hráče druhé mety při hodu na
prvního metaře. Zakleknutí také může být ve formě s bércem ve směru
totožném se směrem odpalu, toto postavení má značnou výhodu v rychlejším
přesunu ze zákleku do stoje.


Chytání odpalu v letu –tuto sériovou dovednosti lze také rozdělit do dvou částí
– přechod ze střehu do postoje pro chycení odpalu v letu a vlastní chycení
odpalu. Přechod ze střehu do postoje pro chycení odpalu v letu je téměř
totožné s přechodem ze střehu do postoje pro chycení odpalu po zemi s tím
rozdílem, že se polař nestaví do nízkého postoje, ale naopak se staví tak, aby
odpal směřoval k jeho pravému rameni. Vlastní chycení probíhátak, že polař
chytá míč do rukavice, přičemž druhou rukou za košem rukavice jistí chycení
odpalu. Obě ruce jsou nataženy proti míči a náraz míče do rukavice je opět
tlumen přitažením paží (flexí v loketních kloubech) směrem k tělu, posléze k
dominantnímu rameni. Dále nastává nápřah a příprava k následnému hodu.

3. Hod – tato dovednost velmi úzce souvisí s výzkumem mé diplomové práce, z tohoto
důvodu je hodům věnována speciální kapitola.
4. Zabíhání – sériová herní dovednost, jejíž cílem je napravit chybu, kterou udělal
spoluhráč. Skládá se ze startu ze střehového postoje a doběhnutí na předem zvolené
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místo. Poté následuje činnost dle nastávající situace – buď chycení přehozeného či
nechyceného míče nebo pouze jištění spoluhráče při chytání míče. Predikcí chyby
tímto způsobem lze zamezit případný postup běžců po metách.
Postavení při chytání míčů po zemi u vnitřních polařů je podobné jako při střehovém
postoji, rukavice je položena před tělem na zemi nebo těsně nad ní. Vnější polaři jsou
připraveni hrát buď proti bodu tzv. „do or die“, kdy v běhu chytají míč a přihazují do
vnitřního pole (tato hra se považuje za riskantní). Nebo polaři hrají na jistotu, což znamená, že
si před chycením míče po zemi kleknou na jedno koleno čelem ke směru odpáleného míče a
míč chytí do rukavice (Noel, 2004). Před chycením míče ze vzduchu tzv. „luft“ se hráč snaží
přiblížit za padající míč, po chycení je jeho postavení ve směru případné další rozehry. Hráči
by měli před chycením vykřiknout „já“ nebo jiné heslo, které dává ostatním hráčům najevo,
že daný polař má chycení míče pod kontrolou. Tím se předchází možné srážce polařů (Noel,
2004) .
S chytáním odpálených míčů či příhozů mohou mít hráči, zejména začínající, značné
problémy. Smith (2004) uvádí ve své knize následující pomocné rady pro bezchybné chytání
míčů:


hráči by měli pozorovat míč až do rukavice



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



paže s rukavicí by měla být lehce pokrčena v loketním kloubu



nohy jsou také mírně pokrčeny v kolenním kloubu



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



v případě, že polař musí běžet pro odpálený míč, paži s rukavicí má u těla pokrčenou v
loketním kloubu a pravidelně pohybuje pažemi v předozadním směru, paži s rukavicí
natahuje v poslední chvíli, těsně před chycením míče odpáleného do vzduchu
V amerických publikacích jsou popisované obranné dovednosti popsány velmi

podobně jako u české softballové literatury, patrný rozdíl jsem zaznamenala při popisu
chytání míče v letu, kdy Noren (2005) doporučuje chytat míč do rukavice bez jištění (tedy
druhé ruky položené na koši rukavice). Jako hlavní důvod uvádí, že při chytání jednou rukou
má polař větší rozsah do výšky i do stran. Za výhodu při chytání oběma rukama se považuje
především to, že tolik nedochází k vypadnutí míče a hráč si může přidržet míč házecí rukou.
V dnešní době je softbalové vybavení na lepší úrovni a rukavice mají také lepší pevnost, tudíž
z nich míče nevypadávají tolik, jako tomu bylo dříve. Dále Noren (2005) apeluje na to, aby se
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hráči nenechali rozptýlit následující situací. Jako příklad uvádí okamžik, kdy první metař
chytá příhoz od třetí mety a periferně vidí, že běžec z druhé mety, který není v nuceném
postupu, vybíhá současně s příhozem a usiluje o třetí metu. První metař při správném postupu
musí nejprve chytit příhoz a vyřadit pálkaře, než začne další akci. Mohlo by se totiž stát, že
rukavici zavře předčasně a míč mu vypadne, což by znamenalo “safe“ na první metě.

1.1.6.1.1.1 Nadhazovač a zadák

Specifičtí hráči v obraně jsou nadhazovač se zadákem, kteří velmi výrazným
způsobem ovlivňují průběh hry. Nadhazovač nadhazuje spodním obloukem a jeho pohyb je
regulován pravidly. Nadhazovací pohyb je rozdělen do těchto fázi: základní postoj, výkrok,
nápřah, silová fáze a fáze vypuštění míče. Tyto fáze jsou charakteristické pro nadhoz otočkou,
nadhazovač dle pravidel může nadhazovat také stylem – prak, který se liší dráhou horní
končetiny. U nadhozu otočkou opíše paže dominantní končetiny celý oblouk, u nadhazování
stylem prak se paže zvedá pouze do vzpažení a poté se švihem vrací do připažení. V současné
době se v ženském i mužském softballe využívá v utkáních nadhoz otočkou, nadhoz prakem
je využíván nadhazovači spíše při rozcvičení. Nadhazovač zaujímá velmi zodpovědnou pozici
vůči týmu, což vyžaduje kromě zvládnutých specifických dovedností a dostatečných
pohybových schopností také psychickou stabilitu a taktické uvažování zejména při volbě
nadhozů pro pálkaře. Tuto taktickou úlohu však může přebírat zadák či kauč (Emma,2005).
Nadhazovač se zadákem mají za úkol vyřadit pálkaře soupeřícího týmu třemi dobrými
nadhozy či odpalem, ze kterého může obrana týmu udělat out. Nadhazovač se tedy snaží
pálkaři znemožnit dobrý odpal (tzv. hit) složitými nadhozy. Každý nadhazovač má svůj styl,
díky kterému je specifický. Výkon nadhazovače ovlivňují tyto specifické faktory: rychlost
nadhozu, přesnost nadhozu a rotace míče. Dále může být výkon do velké míry ovlivněn
vnějšími podmínkami – výroky rozhodčích, úrovní pálkařů, kvalitou hrací plochy, atd.
Obecné faktory ovlivňující výkon nadhazovače jsou: technika nadhazovacího pohybu,
kondiční připravenost, psychický faktor, struktura těla – somatotyp nadhazovače a již
zmíněná taktická připravenost.
Výkon nadhazovače lze posoudit dle statistik a to zejména hodnotou ERA – což znamená,
počet bodů protihráče umožněných nadhazovačem (Emma, 2005).
Nadhazovač hází nadhozy na zadáka, který je dle pravidel za domácí metou.
Nadhazovač zahajuje nadhazovací pohyb s dotykem obou nohou na nadhazovacím prkně.
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Samotný nadhazovací pohyb je proveden otočkou ruky po oblouky se současným skokem z
pravé nohy (při pravé dominantní ruce), dříve dle pravidel musel nadhazovač být v kontaktu
se zemí alespoň jednou nohou v průběhu nadhazovacího pohybu. V současné době
nadhazovač může provést skok bez kontaktu nohy se zemí po odrazu. Nadhazovač má
pravidly vymezenou zónu, kam nadhozy umisťuje – tzv. strikezóna, tato zóna je vymezena na
šířku domácí mety a na výšku dle pálkaře v rozmezí mezi jeho koleny a rameny. Při vyhlášení
tří dobrých nadhozů – tedy nadhozů umístěných do strikezóny bez odpalu pálkaře, či nadhozů
prošvihnutých pálkařem, znamená to out pro obranu týmu. V případě, že nadhazovač nadhodí
čtyři špatné nadhozy nebo pálkaře nadhozem trefí, pálkař dostává první metu zdarma (Emma,
2005).
Zadák má také své specifické herní dovednosti, jsou to: chytání nadhozů, blokování
nadhozů, blokování domácí mety. Chytání nadhozů lze popsat dle následujících bodů:


zadákova kolena a ramena by měla tvořit čtverec směrem k nadhazovači, čímž získá
rovnováhu a vytvoří vhodný terč pro nadhazovače, rukavice tvoří skutečný terč pro
nadhazovače



zadák by se měl snažit nadhozy chytat na středu těla a nenatahovat se pro ně z důvodu
narušení rovnováhy pozice



míč se chytá před tělem s pažemi pohodlně nataženými



oči sledují nadhoz po celou dobu letu míče



po chycení míče tlumí zadák náraz míče do rukavice pokrčením paží a pohybem obou
paží k dominantnímu rameni, kde zahajuje nápřah k následujícímu hodu



součástí chytání nadhozu také provádí “rámování mety” – jedná se o dovednost, která
umožňuje zadákovi ovlivnit výrok rozhodčího tím, že pomocí malého pohybu rukavicí
po chycení míče se zadák snaží, aby každý míč vypadal jako dobrý nadhoz

Další herní dovedností je blokování nadhozů, kdy zadák při nadhozu do země má za cíl,
aby míč neprošel za něj. Zadák si po nadhozu klekne na oba holenní chrániče, kolena jsou od
sebe, špičky nohou u sebe. Otevřená rukavice je na zemi mezi koleny v klíně. Těžiště těla je
posunuto vpřed. Jeho hlavním cílem není chycení míče, ale jeho zastavení.
Blokování domácí mety nastává v situaci, kdy běžec není v nuceném postupu a běží
domů. Zadák má za úkol vyoutovat běžce tečováním. V této situaci se zadák dostává do
pozice, kdy si po chycení míče klekne pravým kolenem na zem, kolmo ke spojnici met.
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Rukavici s míčem přitiskne k zemi mezi koleno pravé a chodidlo levé nohy, čímž chrání
domácí metu před možností proklouznutí běžcem (Suss, 2003).

1.1.6.1.2 Útočné herní dovednosti
Útočící družstvo má za cíl získání bodů prostřednictvím doběhu běžce na domácí metu.
Toho lze dosáhnout několika způsoby. Cílem pálkaře v pálkařském území je obsadit metu,
čím vyšší má meta hodnotu, tím lépe pro útočící družstvo. Poté se běžec pohybuje po metách
s pomocí následujících pálkařů svého týmu nebo bez asistence. Pálkaři mohou svého běžce
posunout na další metu (mety) – sebeobětovací ulejvkou, útočnou ulejvkou nebo dobrým
odpalem. Běžec sám bez pomoci pálkařů má možnost “krádeže mety” či posunu na další metu
po chybě nadhazovače (wildpitch) či zadáka (passed ball). Specifickým odpalem je homerun,
tedy odpal za plot, po kterém útočící družstvo získává bod, případně obsazených met i více
bodů. (Emma, 2005)
Herní dovednosti můžeme tedy rozdělit na dovednosti pálkařské a běžecké. Mezi
pálkařské útočné dovednosti zařazujeme – odpal, ulejvka, nabíhaný odpal, clonění.
Odpalování je základní útočnou činností, která určuje charakter softballu a ovlivňuje
všechny další herní činnosti této sportovní hry. Výsledek odpalu je ovlivněn zejména
správným načasováním zahájení švihu pálkou a dále správným provedením švihu. Cílem
odpalu švihem je odpálit míč s co největší razancí a tím znemožnit polařům chycení míče
přímo v letu před dopadem na zem nebo přihrávku na první metu dříve, než na ní pálkař
doběhne (Suss, 2006).
Důležitými faktory ovlivňujícími herní dovednost odpalování jsou technika švihu, taktika
výběru nadhozů, kondiční připravenost, psychická příprava a do jisté míry genetické
predispozice hráče, zejména talent. Technika švihu je velmi diskutovaným tématem v
současné době a existují mnohé styly provedení švihu. Rozdíly v technice jsou dány
především:


rozložení hmotnosti před, v průběhu a po pálkařském švihu



načasování rotace v bocích a ramenou



pozice rukou před, v průběhu a po pálkařském švihu



vedení švihu dle různě umístěných nadhozů.
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Taktika výběru nadhozu je využívána zejména na vyšších úrovních softballových
soutěží. Pálkař má za úkol dle svých schopností a typů nadhozů, kterými dominuje
nadhazovač soupeře, tipovat a vybírat optimální nadhozy k odpálení. Tato taktika nikdy není
stoprocentní zárukou pro úspěšný odpal, ale může výrazným způsobem ovlivnit výsledek
pálkařského startu (Potter, 2007).
Kondiční a psychickou přípravou se zabývám v kapitole o sportovním tréninku a
ovlivnění výkonu těmito faktory obecně.
Ulejvka je další nedílnou součástí herních dovedností v útoku. Ulejvky můžeme
rozdělit dle techniky a cíle na sebeobětovací ulejvku a útočnou ulejvku. Sebeobětovací
ulejvka je využívána zejména pro posun běžce na metách. Pálkař zaujímá pozici v podřepu v
otevřeném postavení, tedy čelem k nadhazovači. Pálku drží s rukama od sebe, bližší ruka ke
konci pálky zůstává a druhá se posouvá k místu, kde se pálka rozšiřuje. Pálka je opřena mezi
palce a ostatními prsty, které jsou sevřeny v pěst. Rovina pálky je rovnoběžná se zemí,
případně lehce zešikmena koncem pálky vzhůru. Cílem tohoto prvku je ztlumení nárazu
nadhozeného míče do pálky. Toto ztlumení lze docílit přitažením paží směrem k tělu.
Odražený míč by měl v optimálním případě směřovat do hřiště a být 2-3m dlouhý. Zpětnou
vazbou pro pálkaře je splnění či nesplnění posunu běžce po metách. Útočná ulejvka je prvek
při kterém se pálkař pokouší obsadit metu, případně posunout běžce po metách. Hlavní cílem
je překvapit obranu soupeře, čímž pálkař může získat první metu. Častěji je tento prvek
využíván pálkaři z levého boxu, kteří mají výhodu vyšší sprinterské rychlosti. Pálkaři z levého
boxu také využívají jiné útočné prvky, při kterých profitují z rychlého běhu. Mezi tyto prvky
také patří nabíhaný odpal. Cílem nabíhaného odpalu je kontrolovaný pomalý odpal na hráče
spojky, v kombinaci s rychlým během může tento prvek zaznamenat úspěšné obsazení první
mety. Poslední útočný prvek Suss (2003) uvádí clonění, jejímž cílem je pomoci spoluhráči,
který se pokouší o zisk mety bez odpalu, tzv. krádež mety. Jedná se o činnost, kterou pálkař
předstírá pokus o odpal či ulití míče s cílem zdržet polaře na svých pozicích, aby nemohli
vyřadit běžce.
V okamžiku, kdy pálkař úspěšně obsazuje metu stává se z něj běžec. Mezi běžecké
herní dovednosti patří: startovní postavení v softballu, běh z první mety, běh z druhé mety a
běh ze třetí mety. Startovní postavení zaujímá běžec s jednou nohou na metě, o kterou se
odráží ve chvíli vypuštění míče nadhazovačem. Jednotlivé výběhy z různých met jsou odlišné
v případě, že v dané směně je méně než dva outy a také když se jedná o nenucený postup. V
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tomto případě běžec dle taktického uvážení rozhoduje o postupu na další metu či setrvání na
metě (Suss, 2003).

1.1.7 Hody v softballu
Hod v softballu patří mezí základní dovednosti hráče. Hody můžeme rozdělit dle jejich
provedení do více skupin. Výběr typu hodu v utkání se odvíjí zejména ze vzdálenosti na
kterou bude hráč házet a dle herní situace v utkání.
Základní tři způsoby hodu v softballu:


Hod vrchním obloukem (overhand) – základní hod v softballu, od kterého se
ostatní hody odvíjejí. Cílem tohoto způsobu je hodit přesně na delší vzdálenost v
co nejkratším čase. Tento druh hodu vyžaduje zapojení svalových skupin nejen
horních končetin, ale také dolních končetin a trupové svalstvo. Dále je využita
energie rotací pánve a ramen přispívající k razanci hodu. Dráha tohoto hodu má
klesající křivku (Potter, 2007).
Hod horním obloukem lze definovat jako vymrštění předmětu jednou paží do
prostoru, kdy hlavními pohyby jsou extenze loketního kloubu a vnitřní rotace
kloubu ramenního, přičemž předloktí před odhodem svírá s paží úhel 100-120°
(Sakurai, 2000).



. Boční hod (sidehand, sidearm) – využití tohoto hodu je zejména na krátké
vzdálenosti (např. hod druhého metaře na prvního metaře po chycení odpáleného
míče po zemi, chycení odpáleného míče po zemi v pohybu směrem k první metě a
hod na prvního metaře, atd.). Také stabilizace tohoto hodu klade vysoké nároky na
technickou stránku této dovednosti. Dráha letícího míče by měla mít vodorovnou
či lehce stoupající křivku. Hod sidearmem vychází především ze švihového
pohybu paže (Potter, 2007)



Hod spodním obloukem (underhand) – je využíván v softballu a vymezen zejména
pro nadhazovače. Tento druh hodu je specifický právě pro sportovní hru softball a
je to jedním ze zásadních rozdílů mezi softballem a baseballem. Hod spodním
obloukem dále můžeme rozdělit na dva způsoby – hod prakem a hod otočkou jak
již bylo zmíněno v předešlé kapitole. (Potter, 2007)

Modifikace hodu (vycházející ze základních hodů)
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Hod v kleku - tento druh hodu je spojený s hodem ve vnitřním poli na středně dlouhou
vzdálenost. Využívá se ve chvílích, kdy polař chytá míč u země. Hod v kleku pomáhá
zkrátit čas v horizontálním pohybu při přesunu zpodřepu do stoje. Hod je téměř
totožný s hodem vrchním obloukem s rozdílem pozice dolních končetin, kdy hráč není
na chodidlech, ale klečí na pravém koleni. Míč by měl mít stejnou rotaci jako u hodu
vrchním obloukem, tedy zpětnou. (Suss,2003)



Hod pod rukou - typ hodu, který se využívá při chytání míče v pohybu a následném
odhození na krátkou vzdálenost, a to při hodu na vzdálenost přibližně pěti metrů. Hod
pod rukou není tak přesný, jelikož u něho nemáme srovnané tělo do směru hodu, za to
je velmi účinný ve smyslu rychlosti odhodu míče. U tohoto typu hodu tolik nezáleží na
rotaci míče, jelikož na tuto krátkou vzdálenost je rotace zanedbatelná, záleží
především na rychlém provedení (Suss, 2003).



Backhandflip – tento hod je využíván ve stejných situacích jako hod pod rukou s
rozdílem směru hodu. Zatímco při hodu pod rukou hráč hází směrem doleva, v tomto
případě je míč směřován doprava. Rotace míče je zanedbatelná, stejně tak jako u hodu
pod rukou (Suss, 2003).
Hod horním obloukem je dovednost, která je pro tuto práci hlavním předmětem

zkoumání, z tohoto důvodu bych se ji ráda věnovala podrobněji.Tato herní dovednost byla a
stáleje velmi podrobně zkoumána zejména v zemích, kde jsou pálkovací hry rozvinuty. Také
u většiny jiných sportovních her a sportovních disciplínje tato dovednost zařazována jakožto
základní. Jedná se o sporty jako např. házená, americký fotbal, vodní pólo, basketball, hod
oštěpem, atd.
Zaměření výzkumu u této dovednosti má různorodý charakter. Některé studie se
zabývají biomechanikou hodu, některé zase zapojením a aktivitou svalů v průběhu hodu, tedy
výzkum z fyziologického hlediska.
Rychlostní změny tělesných segmentů v průběhu hodu byly popsány v mnoha
publikacích a v souvislosti s házením byly diskutovány pojmy jako bičovitý pohyb těla nebo
tzv. efekt napnutí a zkrácení (Sakurai, 2000). Sakurai (2000) ve své publikaci popisuje, že hod
nevychází pouze z pohybu paže, ale z celého těla stejně tak, jako při švihnutí bičem, kdy
energie nevychází pouze z konce, ale z celku. Stejně tak tomu je i při hodu, kdy energie
vychází z nohou, posléze z trupu a teprve v závěru je vedena rukou. Grezios (2006)
interpretuje hod z fyziologického hlediska a popisuje počáteční impulz při hodu horním
obloukem, který je dosažen skrze relaxovanou svalovou hmotu, čímž dochází k závěru, že
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pohyb samotného hodu závisí na rekrutovaných schopnostech jednotlivých objektů. Stejně tak
byly studovány různé pohybové aspekty házení.
Toyoshima a Myiashita (1973 in Sakurai, 2000) studovali vztah mezi rychlostí míče a
silou vloženou do balonu během hodu. Tento výzkum byl prováděn s míči o stejné velikosti
(průměr 7 cm) a devíti různými váhami (od 100 g do 500 g). Ishii a Nakade (1974 in Sakurai,
2000) pak zkoumali změny působení sil na míč během hodu u házenkářů. Tito autoři dospěli
k zajímavému zjištění, že naprostá většina mechanické energie působící na míč byla vložena
do míče ve velmi krátké periodě těsně před jeho vypuštěním. Nicméně, většina výzkumů byla
prováděna pouze ve dvou rovinách i přesto, že 3D technika byla již k dispozici.

1.1.7.1.1 Technika hodu vrchním obloukem
Hod vrchním obloukem je nejčastěji využívaný hod z obranných dovedností. Tento
typ hodu je používán zejména na delší vzdálenost všemi obránci ve hře. Tento hod můžeme
rozdělit do tří fází dle Susse (2003):


1. Fáze – Výkrok a nápřah - Výkrok začíná po chycení míče přenesením hmotnosti
těla na pravou nohu se současným uchopením míče v rukavici. Poté hráč vykročí
levou nohou směrem ke spoluhráči. Obě spojené ruce pokračují v pohybu směrem k
pravému rameni, kde se rozdělí. Pravá paže pokračuje do zapažení pokrčmo tak, aby
zůstala ve flexi v lokti téměř v pravém úhlu a ruka s míčem směřovala v opačném
směru než je směr hodu. Levá paže vykonává pohyb do předpažení, rukavicí směřuje
na cíl hodu. Kontrolním bodem je loket pravé paže v nápřahu, který je výš než pravé
rameno.



2. Fáze – Švih paže - Tato fáze začíná rotačním pohybem boků, které se pohybují
směrem vpřed k cíli v horizontální rovině. Ihned po zahájení rotace boků pokračuje
pohyb rotace ramen se současným pohybem pravé paže. V prvním okamžiku zahájení
švihového pohybu je paže vedena loktem vpřed a poté pokračuje švihem předloktí
vpřed na úrovni hlavy. Celý pohyb pravé paže je zakončen těsně před vypuštěním
míče maximálním švihem zápěstí. Levá paže vykonává opačný pohyb, který slouží k
udržení rovnováhy během pohybu a také jako impuls k rotaci trupu. Paže při švihu je
vedena těsně kolem hlavy. Rotace míče po vypuštění je zpětná.
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3. Fáze – Dokončení hodu - Po vypuštění míče pokračuje paže v pohybu vpřed a dolů
v rovině sagitální. Pohyb se zastavuje u levého kolene. Boky, trup a ramena dokončují
rotační pohyb pomalým brzděním. Pohyb po hodu není okamžitě zastaven, pravá ruka
jej dokončí u levého kolene(Suss, 2003).
Technika hodu vrchním obloukem je také popsána již v osmdesátých letech

Američany - Jones a Murray (1980), kteří rozdělují tuto dovednost na tři základní fáze hodu –
přípravnou, hodovou a dokončovací. Jednotlivé fáze jsou dále děleny na klíčové body, ve
kterých je pozice jednotlivých tělesných segmentů přesně deﬁnována.
1. Přípravná fáze:


Uchopení míče – pozice prstů: druhý a třetí prst jsou položeny na švu míče,
čtvrtý a pátý prst na straně míče a palec v opozici vůči dvěma prstům na švu
(viz Obr.1).

Obr. 1 – Správný úchop míče (iSport, 2017)


Těžiště těla je přesunuto na zadní dolní končetinu. Paže se pohybuje směrem
vzad, loket vede pohyb vzhůru a nazad. Loket je v mírné flexi, zápěstí v
dorzální flexi. Paže dokončuje nápřah v pozici, kdy je loket výše než rameno.



Zápěstí je v dorzální flexi, vytočeno dlaní v opačném směru hodu
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Druhá paže je v mírné flexi v loketním kloubu před tělem, pozice ramen, trupu
a dolních končetin je kolmá na směr hodu. Postoj hráče je tedy bokem ke
směru hodu.

2. Házecí fáze:


Při odhodu dochází k rotaci boků, trupu a ramen směrem vlevo (u dominantní
– házecí pravé paže), přičemž se pravá noha pokrčuje v koleni a těžiště těla se
posouvá nad tuto dolní končetinu.



Paže se pohybuje ve směru hodu vpřed, následuje extenze paže.



Závěrečný impulz je dán švihovým pohybem zápěstí.

3. Dokončovací fáze:


Paže je vedena do pozice předpažení poníž a následně směřuje dolů dovnitř.

(Jones, Murray, 1980)

1.1.7.1.2 Hod z hlediska kineziologie

Hod probíhá zrychlením pohyblivého předmětu horní končetinou. Samotný hod je
prováděn především svaly paže a ramenního pletence, za pomocné svalstvo jsou považovány
svaly trupu - zádové a břišní. Při provádění všech fází pohybu hodu horním obloukem jsou
zapojeny také svaly pánve a dolních končetin. Zapojení svalů probíhá v určitém časovém
sledu tak, aby byla udělena míči co nejvyšší možná rychlost (Véle 1994).
Véle (2006)rozděluje hod na dvě základní fáze – přípravná fáze – hráč vykonává
nápřah a fáze výkonová – kdy hráč provádí samotný hod míče. Toto dělení lze označit jako
dělení dle fází pohybu celého těla. Druhé rozdělení uvádí dle pohybu horní končetiny.
Dělení dle pohybu horní končetiny:


Vrchní vzdor – v této fázi dochází k nápřahu, kdy převažuje pohyb rotace v
ramenním kloubu, paže je v abdukci a vnější rotaci. Pohyb dále pokračuje
rotací paže mediálně a abdukci v ramenním kloubu. Loket a zápěstí jsou v
mírně flekčním postavení. K pohybu paže je dále připojena také rotace boků,
trupu a ramen. Dolní končetina je ve vnitřní rotace ve vztahu k pánvi.
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Spodní vzdor – v této fázi pohyb vychází ze zapažení a paže dále směřuje
spodním obloukem k abdukci v ramenním kloubu. Pánev a páteř v hrudním,
přechodu hrudním a bederním (ThL) a bederním segmentu provádí rotaci.



Stranový vzdor – zásadní pohyb této fáze je mediální rotace pánve na druhé
straně vzhledem ke kyčli. Paže vychází z abdukce a pohybuje se vpřed v
horizontální rovině. Páteř rovněž rotuje a provádí lateroflexi se směrem k
aktivní horní končetině. Paže je v semiflexi nebo v extenzi v lokti.
(Véle, 2006)

1.1.7.1.3 Hod z hlediska biomechaniky

Ukazatelé herního výkonu v dovednosti hod vrchním obloukem jsou rychlost a
přesnost hodu. Přesnost hodu je dána stabilizací této dovednosti prostřednictvím opakování
činnosti za stálých a později proměnlivých podmínek. Rychlost hodu je z pohledu
biomechaniky dána především odhodovou rychlostí. Dalšími faktory ovlivňujícími rychlost
hodu jsou úhel odhodu a výška vypuštění náčiní (míče) (Kuchen, 1977).
Svalová síla je vektor působící v pákovém systému lidského těla. Cílem pro výdej co
nejvyšší možné rychlosti tedy je, aby výslednice sil (součet dílčích sil) působila v
rozhodujícím okamžiku směrem co nejbližším směru pohybu hráče a směru hodu. Tehdy se
jedná o zrychlující funkci svalstva a je účelné vynaložit síly co nejvíce. Svaly, které jsou na
pohybu kinematického řetězce zúčastněny, nepracují současně nýbrž postupně. Jednotlivé
svalové skupiny začínají svou práci dříve či později oproti jiným svalovým skupinám a také
svou práci ukončují dříve nebo později vzhledem k jiným svalovým skupinám (Karas, 1990).
Pohybový vzorec při hodu vrchním obloukem je dán dynamickými změnami poloh,
které na sebe navazují. Tento pohyb je prováděn v prostoru za určitý čas. Každá dovednost
má své specifické body, které ji charakterizují. Přesto má každý hráč osvojenou dovednost dle
svých pohybových stereotypů. V případě, že se tyto stereotypy odchylují výrazným způsobem
od základního provedení dovednosti, může dojít ke zranění hráče.
Hod vrchním obloukem je specifický zejména pohybem paže, která v průběhu činnosti
zaujme různé pozice:
Pohybová činnost v ramenním kloubu v průběhu hodu:
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Horizontální abdukce paže - je prováděna ve fázi nápřahu. Dle Escamilla a
kol. (2002) bylo zjištěno, že díky nárůstu rozsahu horizontální abdukce v
kontaktu výkrokové nohy, je celková rychlost hodu vyšší (23 ± 12 ° vs 14 ±
9°)



Abdukce paže – je vykonávána také ve fázi nápřahu. Úhel v ramenním kloubu
by měl být vyšší než 90°, z důvodu prevence zranění. Loket by v průběhu
nápřahu a hodu neměl klesnout pod úroveň ramene (Potter, 2007).



Zevní rotace paže – tento pohyb je proveden na začátku samotného hodu.
Zevní rotace dle výzkumu Fleisiga (1994) u baseballových nadhazovačů
představuje hodnotu 53° ± 26°. Z této hodnoty můžeme vycházet také pro hod
vrchním obloukem v softballu, jelikož technické provedení těchto dvou
dovedností je téměř totožné.



Horizontální addukce paže – nastává ve fázi odhodu. Dle Fleisiga (1994)
nadměrná horizontální addukci ramene znamená mechanickou poruchu, která
je označována jako “vedení loktem”.

1.1.7.1.4 Hod z hlediska fyziologie

Hod vrchním obloukem je pohybová činnost, při které dochází ke kontrakci několika
svalových skupin. Svaly vykonávají činnost izotonického charakteru, což znamená, že v
průběhu činnosti se mění délka svalu, napětí však zůstává stejné. Typem izotonické kontrakce
vykonávající tento pohyb je koncentrická kontrakce.
Svaly zapojené při hodu vrchním obloukem

Svaly účastnící se při této herní dovednosti můžeme rozdělit na hlavní a pomocné
svaly. Mezi hlavní skupiny svalů patří zejména svaly paže, svaly pletence ramenního a prsní
svaly. Svaly, které se přímo neúčastní vykonání pohybu, mají funkci zejména stabilizační a
pomocnou (synergisté).
Mezi svaly přímo vykonávající pohyb (agonisté) patří:
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1. Musculus deltoideus – je tvořen třemi části – přední, střední a zadní. Celý sval tiskne
hlavici kosti pažní do jamky, čímž zvyšuje stabilitu ramenního kloubu. Funkcí tohoto
svalu jsou pohyby – dorzální a ventrální flexe, abdukce a vnitřní rotace paže.
2. Rotátorová manžeta (viz Obr.2) – je tvořena úponem čtyř svalů na hlavici kosti pažní.
Jejím účelem je stabilizace hlavice v kloubní jamce. Tvoří ji svaly – mm.
supraspinatus, infraspinatus, subscapularis a teres minor. Tyto svaly se účastní na
pohybech – vnitřní a zevní rotace paže, abdukce a addukce paže.

Obr. 2 - Svaly rotátorové manžety (Kulturistika, 2017)
3. Musculus biceps brachii – dvojhlavý pažní sval, jehož funkcí je především flexe v
loketním kloubu, dále také abdukce a ventrální flexe paže.
4. Musculus triceps brachii – trojhlavý pažní sval, který působí jako antagonista bicepsu
brachii. Jeho funkcí je tedy extenze v loketním kloubu.
5. Musculus pectoralis major – děli se do tří částí, které jsou schopny samostatné
kontrakce. Jeho funkce je addukce, flexe a vnitřní rotace paže.
6. Flexory a extenzory zápěstí – tvoří velkou skupinu předloketních svalů podílejících se
na dorzální a palmární flexi zápěstí. (Čihák, 2001)
Mezi přídatné skupiny svalů můžeme zařadit svalstvo trupu (přímé a šikmé břišní svaly,
trapézový sval a široký zádový sval), svaly pánve a dolních končetin (zevní a vnitřní rotátory
kyčelního kloubu, flexory kyčelního a kolenního kloubu a hýžďové svalstvo).

1.1.7.1.5 Nejčastější zranění spojené s hodem vrchním obloukem
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Obtížev oblasti ramenního pletence jsou přisuzovány poruše svalové funkce. Při
pravidelném přetěžování dochází ke svalovým dysbalancím. V případě, že jsou na sval
kladeny vyšší nároky, než je sval schopen zvládnout (prostřednictvím fyzické zátěže), vytváří
se ve svalu tzv. spoušťové body – tigger pointy. Tyto body vyvolávají bolestivou iritaci
během pohybu, případně i za klidových podmínek.
Mezi závažnější poranění ramene patří záněty nejčastěji svalů m.biceps brachii (dlouhá
hlava) a m.supraspinatus, dále ruptury těchto svalů, přetížení svalů rotátorové manžety,
syndrom zmrzlého ramene (adhezivní kapsulitida), impingment syndrom (bolestivé přetížení
měkkých tkání v oblasti ramenního kloubu) a blokáda sternoklavikulárního kloubu.
Hráči by měli dbát na prevenci poranění v oblasti ramenního pletence pravidelným
cvičením. Vhodným způsobem je dbát na správné technické provedení hodu vrchním
obloukem, dále posílení svalů s funkcí stabilizace ramenního kloubu, protahování a
uvolňování svalů ramenního pletence.
V oblasti loketního kloubu a zápěstí jsou časté zánětlivé procesy při úponech šlach, vazů a
kloubních pouzder. Nejčastější onemocnění v oblasti lokte spojené s pohybovou činností –
hod vrchním obloukem je tzv. oštěpařský loket (radiální epikondylitita). Bolest u této
diagnózy je spojena s přetížením skupiny svalů – flexory předloktí a zápěstí. (Lewitt, 2003)

1.2 Vývojové zákonitosti dětí a mládeže

U dětí a mládeže by měl být vhodně přizpůsoben trénink dle jejich vývojového období jak
z fyzického, tak i psychického hlediska. Děti nejsou zmenšenou kopií dospělých, mají jinou
stavbu kostí, jiné fyziologické pochody, jiné sociální cítění, myšlení, atd. Cílem tréninku dětí
by tedy neměl být především co nejlepší výkon, ale také herní prožitek. Trénink by se měl
zaměřovat nejen na oblast rozvoje pohybových schopností a dovedností, ale také na radost z
pohybu, atmosféru kamarádství, a společná dobrodružství, která mohou přinést vzpomínky na
celý život (Perič, 2005).
Dle Periče, hlavní cíl tréninku dětí není přesně stanovený a zahrnuje dva názory.
Prvním je, co nejlepší výkon, potažmo výsledek. Druhý názor říká, že hlavní je zábava a
náplň volného času dětí. Trénink by se pro děti neměl stát něčím jako nepříjemnou
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povinností, kde trenér řídí své svěřence bez ohledu na jejich psychické, sociální i fyzické
vývojové zákonitosti. Zároveň by sportovní příprava dětíměla přinášet nejlepší možnosti pro
rozvoj dítěte, které zajistí perspektivu co možná nejvyšší výkonnosti. Pravda je tedy někde
uprostřed těchto dvou názorů a trenéři by dle svých znalostí a uvážení měli jednat zejména v
zájmu dětí. Vymezují se tři základní priority trenéra dětí:
1. Nepoškodit děti - týká se jak fyzické, tak psychické stránky dítěte.
2. Vytvořit u dětí vztah ke sportu jako k celoživotní aktivitě – význam pohybu v životě je
velmi důležitým pozitivním faktorem, který může v dospělosti předcházet mnohým
civilizačním onemocněním, zároveň udržuje jedince ve fyzické kondici a působí
kladně na psychiku člověka.
3. Vytvořit základy pro pozdější trénink – děti by se v tréninku měly zaměřit především
na zvládnutí základních požadavků dané sportovní disciplíny.
Děti a mládež dle Periče (2005) můžeme rozdělit do dvou skupin – mladší školní věk a starší
školní věk. Tyto věkové skupiny se liší rozdílnými zákonitostmi v tělesném, pohybovém,
psychickém a sociálním vývoji.

1.2.1 Mladší školní věk
Mladší školní věk je vymezován od šesti do jedenácti let, v tomto období dochází k
výrazným biologicko-psycho-sociálním změnám. Toto období můžeme dále rozdělit na
dětství a prepubescenci. Co se týče tělesného vývoje, dochází k rovnoměrnému růstu výšky a
hmotnosti dětí a plynulému rozvoji vnitřních orgánů. Mozek má v tomto období vývoj v
podstatě ukončen, avšak nervové struktury v oblasti mozkové kůry stále dozrávají. Nervový
systém je ale dostatečně zralý a jeho značná plasticita a pohyblivost nervových procesů
vytváří už v dětském věku příznivé podmínky pro rozvoj koordinačních a rychlostních
schopností. Dále dochází k rozvoji paměť a představivosti. Při poznávání a myšlení se dítě
soustřeďuje spíše na jednotlivosti, souvislosti mu unikají. Také schopnost chápat abstraktní
pojmy je malá. Dalším důležitým specifikem je velmi krátká doba, po kterou se děti dokážou
plně koncentrovat – tato doba je přibližně 4-5 minut, poté nastává útlum a roztěkanost.
V tomto období si děti velmi rychle osvojují nové dovednosti, které však mohou mít
malou trvalost, proto je nutné nové pohybové dovednosti dostatečně stabilizovat. Dětská
motorika v tomto věku je charakterizována především nízkou úsporností pohybu – tedy
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většina pohybů je prováděna s několika přídatnými pohyby. Toto se týká dětí zejména ve
věku v rozmezí 8-10 let, období ve věku 10-12 let je považováno za velmi příznivé pro
motorický vývoj, nazývá se – “zlatý věk motoriky”. To se vyznačuje především zvládnutím
složitých koordinačních cvičení. Z hlediska sociálního vývoje dochází k začleňování dětí do
kolektivu a přizpůsobování se různým zákonitostem a novým pravidlům. Ke konci tohoto
období nastává fáze kritičnosti v hodnocení jevů a podnětů ze sociálního prostředí a objevují
se tendence k negativnímu hodnocení skutečnosti.
Trenér by v tomto období měl neustále rozvíjet koncentraci, posilovat vůli, formovat
vlastnosti osobnosti, kolektivní cítění apod. (Perič, 2005).

1.2.2 Starší školní věk
Toto období je charakterizováno jako přechod od dětství k dospělosti. Je vymezeno
věkem 12-15 let. V tomto období dochází k výrazným biologickým a psychickým změnám –
rychlost těchto změn a jejich průběh je způsoben činností endokrinních žláz a rozdílnosti v
produkci jejich hormonů. Jedná se o období nerovnoměrného vývoje – psychického, tělesného
i sociálního. Dále můžeme toto období rozdělit na prepubescenci (13 let) a pubescenci (14-15
let). Obecně můžeme říci, že toto období je charakteristické především rychlým růstem, který
však nemusí mít rovnoměrný vývoj, což má za následek nekoordinované pohyby. Avšak toto
období je označováno jako velmi vhodné pro rozvoj rychlostních schopností. Puberta se
vyznačuje z hlediska fyziologického vývojem primárních a sekundárních pohlavních znaků.
Psychický vývoj pubertálního období je velmi klíčový. Hormonální aktivita ovlivňuje
emotivní vztahy a projevy dětí k sobě samým, k ostatním dětem i k okolí. Tyto změny v
organismu mohou být příčinou změny chování ve sportovní činnosti I jiných oblastech jejich
života. Děti začínají rozumět racionálnímu zdůvodňování i abstraktním pojmům. Také
koncentrace u dětí tohoto věku se začíná prodlužovat, rychlost učení se tedy zvyšuje. Typické
rysy tohoto období jsou zvýšená náladovost a kritičnost vůči sobě a okolí, je tedy nutné k
dětem přistupovat taktně a diskrétně. Naopak nežádoucí chybou je především vytýkání
nedostatků na veřejnosti, ironie a přílišná autoritativnost (Perič, 2005).
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1.2.3 Pohybová aktivita a sport v dětském věku
Přínosem pravidelné pohybové aktivity u dětí ze zdravotního hlediska jsou zejména:


vývoj pohybového ústrojí



zvýšení kardiovaskulární zdatnosti



zvýšení inzulinové senzitivity



snížení rizika obezity v dospívání a dyslipidemie

Trénink dětí je velmi specifický díky odlišné reakci na fyzickou zátěž u dětí a u
dospělých. U dětí a adolescentů je nejvíce vhodné rozvíjet vytrvalostní schopnosti a svalovou
sílu. Co se týče vytrvalostní zátěže, u dětského organismu je výkon hrazen z větší časti
oxidativním uvolňováním energie, čímž dochází k rychlejší dodávce energie do pracujících
svalů. Svaly mají vyšší počet mitochondrií a tím i větší kapacitu spalovat především tuk
(Kittnar, 2011).
Přínosem cíleného aerobního tréninku v dětském věku jsou následující faktory:


vyšší hodnota VO2max



snížení vzestupu laktátu při stejné zátěži



zvýšení ekonomiky pohybových činností



zlepšení schopnosti podávat vytrvalostní výkon

Fyzické výkony v dětském věku kryty anaerobním metabolismem s ohledem na kg
hmotnosti jsou nižší než u dospělých jedinců. Energetická výbava pro anaerobní glykolýzu
projevuje u dětí nižší aktivitu a také zásoby glykogenu ve svalových vláknech mají nižší
hodnoty. Paradoxním jevem je, že děti dávají přednost krátkým rychlým výkonům, přičemž
pro mladý organismus je metabolicky příznivější výkon delší, krytý aerobním metabolismem.
Rozvoj silových schopností u dětí by měl být zaměřen především na odporový trénink
při dodržení zásad pro posilování dětí a adolescentů. Vzpírání před obdobím puberty není
vhodné(Radvanský, 2011).
Zásady odporového tréninku:


dbát na správné technické provedení daných cvičení



posilování by mělo být pouze doplňkovou formou tréninku



do 15 let není vhodné rozvíjet maximální sílu



tréninku by mělo předcházet rozcvičení (příprava organismu na zátěž)
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posilování “váhou svého těla”



pestrost tréninku - využití náčiní, nářadí, pomůcek, atd. (Radvanský, 2011)

Vhodnou formou tréninku pro stále se vyvíjející organismus je trénink s následujícími
aspekty:


intenzita 60-70% VO2max



3-6 tréninků týdně



obsah tréninku: 10 min rozcvičení, 20-30 min hlavní část, 5 min zklidňující
cviky



rozvoj všestrannosti (nevhodná předčasná specializace)



pestrost tréninku (zvýšení motivace dětí)



vhodná intenzita zatížení a volba sportovní aktivity dle věku, pohlaví,
aktuálního zdravotního a fyzického stavu jedinců



upřednostnit herní prožitek dětí před sportovním výkonem (Radvanský, 2011)

1.3 Sportovní výkon a jeho struktura
Působením vlivů vrozených dispozic, prostředí a záměrného tréninku se postupně
vytváří skladba psychofyzických předpokladů k různým typům sportovních činností. Pro
potřeby účinného tréninku je nutné se v tomto komplexu dostatečně orientovat. V dnešní době
je sportovní výkon interpretován jako vymezený systém prvků, který má určitou strukturu –
zákonité uspořádání a propojení sítí vzájemných vztahů. Jednotlivé prvky mohou mít
somatický, fyziologický, motorický nebo psychologický charakter (Dovalil, 2009).
Činitelé ovlivňující sportovní výkon nazývá Dovalil (2009) ve své publikaci jako
faktory, které dále popisuje jako relativně samostatné součásti sportovních výkonů
vycházející ze somatických, kondičních, technických, taktických a psychických základů
výkonů. Sportovní výkon se uskutečňuje prostřednictvím sportovní činnosti, tedy činnosti
pohybové zaměřené na dosažení maximálního možného výkonu. V průběhu tréninkové
přípravy je tato činnost osvojována a zdokonalována jako pohybová dovednost. Sportovní
dovednost je definována jako tréninkem získaný komplex výkonových předpokladů sportovce
řešit správně a účinně úkoly dané sportovní specializace. Vnější projevy těchto dovedností lze
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vnímat jako účelovou koordinaci pohybové činnosti. Vnitřně ji zajišťují odpovídající
neurofyziologické mechanismy a energetický metabolismus (Dovalil, 2009).
Faktory, které výkon vytvářejí a ovlivňují Dovalil (2009) rozděluje do následujících
skupin:


faktory somatické – zahrnující konstituční znaky jedince, které se vztahují k
příslušnému sportovnímu výkonu



faktory kondiční – soubor pohybových schopností



faktory technicky – související se specifickými sportovními dovednostmi a jejich
technickým provedením



faktory taktiky – součást tvořivého jednání sportovce



faktory psychické – zahrnující kognitivní, emoční a motivační procesy uplatňované v
řízení a regulaci jednání

1.3.1.1.1 Pohybové schopnosti
Profesor psychologie na Kalifornské univerzitě Schmidt (1991) stručně definuje schopnost
jako trvalý převážně geneticky určený rys, který předpokládá nebo podporuje různé druhy
motorických a kognitivních aktivit.
Pohybové schopnosti jsou podle Dovalila (2009) definovány jako relativně samostatné
soubory vnitřních předpokladů lidského organismu k pohybové činnosti. Dále výrazně
podmiňují metabolické procesy, související hlavně se získáváním avyužíváním energie pro
vykonávání pohybu. Dovalil (2009) rozděluje pohybové schopnosti podle fyzikálních
charakteristik, které v pohybovém projevu převažují - tedy dle síly, svalové kontrakce,
rychlosti pohybu a trvání. Kondiční pohybové schopnosti dělí na silové, rychlostní a
vytrvalostní. Kromě kondičních schopností se na výkonu podílejí schopnosti vázané na řízení
a regulaci pohybu, tzv. pohybové schopnosti rázu “informačního“. Tímto způsobem jsou
charakterizovány dle Dovalila (2009) schopnosti koordinační.
Měkota a Novosad (2005) rozdělují motorické schopnosti na dvě velké skupiny –
kondiční a koordinační.Kondiční schopnosti jsou determinovány převážně faktory a procesy
energetickými. Do této skupiny řadí schopnosti vytrvalostní, silové a z části i rychlostní.
Koordinační schopnosti jsou podmíněny funkcemi a procesy pohybové koordinace a jsou
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spjaty především s řízením a regulací pohybové činnosti. V této skupině se vyskytují
schopnosti orientační, diferenciační, reakční, rytmické, aj. (Měkota a Novosad, 2005).

1.3.1.1.2 Faktory tréninku ovlivňující výkon herní dovednosti – hod vrchním
obloukem
Somatické faktory
Somatické faktory řadíme do skupiny geneticky podmíněných činitelů, které hrají v
řadě sportů významnou roli. Tyto faktory se týkají především podpůrného systému – kostry,
svalstva, vazů a šlach, a z velké části vytvářejí biomechanické podmínky konkrétních
pohybových činností. Také se podílejí na využití energetického potenciálu pro výkon. K
hlavním faktorům této skupiny patří:


Výška a hmotnost těla



Délkové rozměry a poměry



Složení těla



Tělesný typ (Dovalil, 2009).

Softball je velmi specifickou sportovní hrou, kde každý hráč má svou roli v obraně i v
útoku. Typologie hráčů se tedy liší dle pozice v obraně a dle typu útočníka v útoku. Z tohoto
důvodu jsou na hráče kladeny různé nároky. Shodným faktorem pro všechny hráče je však
větší poměr rychlých svalových vláken, z důvodu využití výbušné síly při dovednostech - hod
vrchním i spodním obloukem, odpalování, běh na metách.
Kondiční faktory
Jako kondiční faktory sportovního výkonu se považují pohybové schopnosti.
Schopnosti jsou definovány jako relativně upevněný, více či méně generalizovaný
individuální předpoklad výkonu v určité činnosti. Jsou to samostatné soubory vnitřních
předpokladů k pohybové činnosti, ve které se také projevují (Nakonečný, 1997).
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Pohybové schopnosti jsou výsledkem složitých vazeb a součinností různých systémů
uvnitř organismu. Tato integrace se realizuje na úrovni biochemických dějů, fyziologických
funkcí i psychických procesů.
Generální mototrické schopnosti rozděluje Měkota (2000) na kondiční, hybridní a
koordinační, které se dále dělí dle hierarchické struktury komplexu pohybových schopností.
Dovalil (2009) dělí pohybové schopnosti na kondiční – silové, rychlostní a
vytrvalostní schopnosti, a koordinační pohybové schopnosti, kam spadají: diferenciační a
orientační schopnosti, dále schopnost rovnováhy, reakce, rytmu, spojování a přizpůsobování.
V této kapitole se zaměřuji na faktory úzce související s ovlivněním výkonu v
softballu a to především u hráčů v obraně.
Silové schopnosti –silový projev závisí na celkovém množství svalových vláken svalu,
na počtu aktivovaných vláken a na souhře svalových skupin zajišťujících pohyb. Silové
schopnosti jsou různého charakteru a rozdělují se dle velikosti odporu, rychlosti pohybu a
trvání pohybu na tři základní skupiny:


Absolutní síla – schopnost spojená s nejvyšším možným odporem, který je sval
schopný zvládnout při svalové činnosti dynamické i statické.



Vytrvalostní síla – schopnost překonávat nemaximální odpor opakováním
pohybu v daných podmínkách nebo nebo dlouhodobě odpor udržovat. I tato
schopnost může být realizována při dynamické nebo statické svalové činnosti.



Rychlá a výbušná síla – schopnost spojená s překonáváním nemaximálního
odporu vysokou až maximální rychlostí, realizována při dynamické svalové
činnosti s využitím koncentrické kontrakce svalu (Dovalil, 2009). Tento typ
silové schopnosti je využíván hráči softballu u několika herních obranných i
útočných dovedností: hod vrchním obloukem, hod spodním obloukem,
odpalování, běh po metách.

Rychlostní schopnosti – jsou charakterizovány vysokou až maximální rychlostí
pohybu, tato činnost je prováděna maximální intenzitou, kterou energeticky zajišťuje ATP-CP
systém. Trvá přibližně do 10-15 sec a jedná se o pohyby bez odporu nebo s malým odporem.
Rychlost je ovlivňována především labilitou dějů excitace a inhibice v CNS a odpovídající
kontrakční a relaxační rychlostí svalů. Dále rychlostí vedení nervových vzruchů, koordinací
antagonistických svalových skupin, množství makroergních svalových substrátů a aktivitě
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enzymů neoxidativní resyntézy. Morfologicky vyšší pohybovou rychlost podmiňuje vyšší
podíl rychlých svalových vláken (Dovalil, 2009).
Rychlostní schopnosti jsou rozlišovány dle Dovalila (2009):


Reakční rychlost – spojená se zahájením pohybu



Acyklická rychlost – co nejvyšší rychlost jednotlivých pohybů



Cyklická rychlost – vysoká frekvence opakujících se pohybů



Komplexní rychlost – kombinace cyklických i acyklických pohybů včetně
rekace

Rychlost dle Bartůňkové (2010) je podmíněna:


Morfologicky – systémově – somatotypem (meso- a ektomorfní komponentou),
výraznější muskulaturou u běžců (sprinterů) a buněčně – hypertrofií FG a FOG
vláken, zejména na DK.



funkčně



biochemicky.

Čelikovský (1979) definuje rychlost jako schopnost provést motorickou činnost nebo
realizovat určitý pohybový úkol v co nejkratším časovém úseku. Přitom se předpokládá, že
činnost je spíše jen krátkodobého charakteru, není příliš složitá a koordinačně náročná a
nevyžaduje překonávání většího odporu.
Softballové utkání je charakteristické především nepravidelnými intervaly herních
situací a jejich dobou trvání, která se vymezuje na několik vteřin (případně minut). Během
těchto situací hráči provádějí pohybové činnosti maximální možnou rychlostí. Uplatněny jsou
věechny druhy rychlostních schopností. Reakční rychlost je využita především při chytání
odpáleného míče. Acyklickou rychlost hráči využívají při provádění herních dovedností jako
např. hod vrchním a spodním obloukem, odpalování, atd. Cyklická rychlost je v softballu
charakteristická pro běh po metách či běh pro odpálený míč. V případě komplexní rychlosti
mají hráči softballu za úkol provést pohybové činnosti navazující na sebe co nejrychleji, např.
chycení odpáleného míče sebraného ze země + hod vrchním obloukem na spoluhráče.
Vytrvalostní schopnosti –vyznačují se především dobou trvání, jsou definovány jako
komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle. Ve vytrvalostních
schopnostech má rozhodující význam energetické zabezpečení odpovídající pohybové
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činnosti. Energetické zabezpečení je založeno na aerobních a anaerobních procesech. Dělení
vytrvalosti na jednotlivé typy je tedy dáno způsobem energetického krytí organismu.


Dlouhodobá vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou činnost odpovídající
intenzity déle než 10 minut. Způsob eneregetického krytí je aerobní úhrada
energie – za přístupu kyslíku se využívá glykogenu, později tuků.



Střednědobá vytrvalost – schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší
intenzitou po dobu 8-10 minut. Energetickým zdrojem je glykogen, limitující
je přitom doba využití individuálně nejvyšších aerobních možností (dochází
také k aktivaci LA systému).



Krátkodobá vytrvalost – schopnost vykonávat činnost co možná nejvyšší
intenzitou po dobu do 2-3 minut. Dominantním energetickým systémem je
anaerobní glykolýza, kdy dochází ke štěpení glykogenu bez využití kyslíku.



Rychlostní vytrvalost – schopnost vykonávat pohybovou činnost absolutně
nejvyšší intenzitou co možná nejdéle do 20-30 sec. Energeticky je podložena
aktivací ATP-CP systému, převažujícím zdrojem energie je kreatinfosfát
štěpený bez přítomnosti kyslíku (Dovalil, 2009).

Softballové utkání má délku trvání přibližně 1,5 hod až 3 hodiny, z tohoto důvodu je
pro hráče nezbytná schopnost dlouhodobé vytrvalosti. Vprůběhu hry se vyskytují krátké
úseky, kdy hráči musí vykonávat pohybovou činnost nejvyšší možnou intenzitou po dobu
několika sekund až minut. Hráči tedy v utkání využívají vytrvalosti dlouhodobé, krátkodobé i
rychlostní.
Koordinační pohybové schopnosti jsou vázány na řízení a regulaci pohybu. Pro tyto
schopnosti je primárním činitelem funkce centrálního nervového systému a nižších řídících
center (Dovalil, 2009). Mezi schopnosti využívané v softballu řadíme zejména: diferenciační,
orientační, reakční a spojovací schopnosti.
Technické faktory
Technikou se rozumí účelný způsob řešení pohybového úkolu, který je v souladu s
možnostmi jedince, s biomechanickými zákonistostmi pohybu a uskutěčňuje se na základu
neurofyziologických mechanismů. Způsoby řešení pohybových úkolů určují obsah a charakter
specifické činnosti, na kterou se sportovci připravují koncipovaným tréninkem. K osvojení
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techniky herní dovednostidochází v tréninku dostatečnou stabilizací této dovednosti (Dovalil,
2009). Dovednost je dle Dovalila (2009) charakterizována jako učením získaná pohotovost
řešit správně, rychle a úsporně určitý úkol či efektivně vykonávat určitou činnost.
S osvojením dovedností je úzce spojeno pohybové učení během tréninkové přípravy.
Toto učení probíhá v několika fázích:
1. Generalizace – v této fázi dochází k seznámení s pohybem. Pohyb není koordinovaný,
při nácviku jsou zapojeny svaly, které by se na pohybové dovednosti neměly podílet,
proto tuto fázi nazýváme také jako neekonomickou.
2. Diferenciace – je charakteristickápro stabilizaci dovednosti v jednoduchých
podmínkách. Pohyb je již koordinovanější a efektivnější. Jedinec si vytvořil přesnější
představu o provedení pohybu.
3. Stabilizace – dochází k upevnění pohybové dovednosti. Mizí nežádoucí souhyby,
dovednost je koordinovaná, rytmická a plynulá.
4. Automatizace – v této fázi je dovednost pevně stabilizována a je možno technické
prvky spojovat do celků. Dochází k reálnému přizpůsobení se soutěžním podmínkám.
(Krištofič, 2005)
Mezi důležité determinanty pohybového učení patří transfer, reminescence a útlum.
Transfer jakožto způsobilost řešit pohybový úkol na základě praxe nebo zkušenosti z jiné
úlohy - velmi dobře osvojená dovednost, která se přenáší do jiné nepřímo související činnosti
a pozitivně ji ovlivňuje. Reminescence je produkt paměti, který se projeví po prodlevě v
procesu učení. Může mít kladný i záporný charakter. Útlum v pohybovém učení znamená
inhibici dříve nebo nově naučené dovednosti (Krištofič, 2005).
Útlumy se dělí dle Krištofiče (2005) na:


Retroaktivní – nově naučená dovednost tlumí dříve naučenou dovednost



Proaktivní – dříve naučená dovednost tlumí novou dovednost



Afektivní – po prožitém šoku nastává utlum naučeného.

Technický faktor v softballu je nedílnou součástí tréninkové přípravy. Nácvik herních
dovedností v softballu rozdělujeme na útočné a obranné herní dovednosti. V tréninkovém
procesu jsou uznávány dva druhy tréninku, které přispívají k osvojení herních dovedností –
herní nácvik a herní trénink. Herní trénink sevýhradně zaměřuje na osvojování techniky, aniž
by se záměrně plánovalo poskytování podnětů pro zdokonalování bioenergetických kapacit. V
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herním tréninku je snaha poskytovat podněty pro integraci herních dovedností s tělesným
zatížením (Dobrý, 1988).
Při učení herních dovedností se dle různých aspektů rozlišují metodicko-organizační
formy a sociálně interakční formy. Metodicko-organizační formy se liší dle kritérií –
přítomnosti či nepřítomnosti soupeře a mírou proměnlivosti herně situačních podmínek. Dle
těchto kritérií lze rozlišit pět typů metodicko-organizačních forem – průpravná cvičení (s
neměnným a proměnlivým nastavením situačních podmínek) jsou charakterizovány
nepřítomností soupeře. Do herních cvičení (neměnné podmínky/náhodně proměnlivé
podmínky)na rozdíl od průpravných cvičení vstupuje soupeř. Posledním typem je průpravná
hra, kterou charakterizuje přítomnost soupeře, náhodně proměnlivé podmínky a souvislý herní
děj. Sociálně interakční formy dělíme dle organizace hráčů během tréninkové jednotky na
hromadnou, skupinovou a individuální formu. Dané formy se liší dle počtu hráčů
vykonávající tréninkové úkoly (Psotta, Velenský a kol, 2009).
Dalším důležitým aspektem při nácviku pohybových dovedností jsou didaktické
metody, které představují modely uspořádání operací a časových aspektů tréninku. Dělí se na
metody věcné a časové strukturace herních činností a metody koncentrace a distribuce herních
činností. Metody věcné a časové strukturace herních činností dále dělíme:


Metoda v celku – herní činnost je osvojována jako celek. Tato metoda má další
modifikace – metodu od celku k částem a metodu progresivního spojování v
celek.



Metoda po částech – tato metoda vychází z předpokladu, že samostatně
procvičované pohybové operace a činnosti lze relativně snadno spojovat do
komplexu.

Metody koncentrace a distribuce představují způsoby uspořádání osvojování
herních činností v čase během tréinkové jednotky. Metoda koncentrace spočívá v
umístění tréninku dané činnosti do jednoho časového bloku. Metoda distribuce se
vyznačuje rozložením dané herní činnosti do několika časově kratších bloků, mezi
které se zařazují bloky jiných činností. Tato metoda se zařazuje pro osvojování
činnosti, která má vyšší nároky na pozornost a psychomotoriku. Bloky této činnosti se
přerušují jinou činností pro oddálení psychické únavy (Psotta, Velenský a kol., 2005).
Hlavním tématem této práce je herní dovednost – hod vrchním obloukem, pro
tento typ herní dovednosti je doporučován nácvik metodou po částech, tzn. rozdělení
této dovednosti na jednotlivé fáze a postupné spojování v celek. Po stabilizaci samotné
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dovednosti dochází k nácviku využití herní dovednosti v proměnlivých podmínkách
(Noren, 2005).
Taktické faktory
Taktikou je popsána v publikaci od Dovalila (2009) jako způsob řešení širších a
dílčích úkolů, realizovaných v souladu s pravidly daného sportu. Spočívá ve výběru
optimálnícho řešení strategických a taktických úkolů. Jádro taktických dovedností tvoří
procesy myšlení, jejímž předpokladem jsou určité soubory vědomostí, které má sportovec k
dispozici a dále také intelektové schopnosti. Mezi základní taktické schopnosti můžeme
zařadit znalost pravidel, základní principy a postupy taktického boje daného sportu,
hodnocení vlastních předpokladů a možností, poznatky o přednostech a slabinách soupeře,
atd. Do okruhu intelektových schopností patří především schopnost koordinovat vlastní
jednání, různé formy jednoduchých a složitých reakcí, pohotová orientace ve složitých
situacích, rychlé rozhodování, schopnost kombinovat a tvořit, využití různých forem
anticipace a jiné. Zmíněné předpoklady umožňují taktické myšlení, které je členěno na
vnímání a výběr optimálního řešení úkolu (Dovalil, 2009).
V utkání softballu je taktické myšlení hráče velkým přínosem. V první řadě je důležité
vycházet z vlastních dovedností a schopností. Schopnost předvídat průběh hry v obraně i v
útoku je podmíněno zejména znalostmi a zkušenostmi hráče. Taktické myšlení hráč využije
zejména v herních situacích v obraně a při běhu po metách.
Psychický faktor
V nejširším slova smyslu výkon závisí na centrálních – mentálních schopnostech, lokálních
schopnostech – smyslových orgánů a motoriky, instrumentálních strukturách – získaných
dovednostech a neintelektuálních faktorech – motivaci, emocích a únavě. Vužším
psychologickém pojetí se výkon považuje za závislý na schopnostech a motivaci. Schopnosti
jsou obvykle děleny na pohybové, senzorické a intelektuální. Spojená s psychologickými
dovednostmi je zejména intelektuální schopnost, která zahrnuje motorickou docilitu a herní
inteligenci. Důležitým aspektem je charakter osobnosti hráče, který je považován za relativně
stálé hledisko. Mezi hlavní faktory ovlivňující psychickou stránku hráče patří – osobnostní
předpoklady (např. hypeaspirativnost), vlastnosti charakteru (např. vysoká sebedůvěra),
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temperament (emoční stálost, emoční zralost, nízká neuroticita) a sociální role osobnosti
(Dovalil, 2009).
"Schopnostmi se v psychologii označují předpoklady, rysy či vlastnosti, které
člověku umožňují realizovat určité velmi obecné či naopak specifické aktivity, činí ho
vhodným k úspěšnému vykonávání určitých kategorií či druhů činností, k určité kvalitě
a úrovni řešení situací či problémů, vyrovnávání se s určitými nároky, požadavky,
životními situacemi, prostředím" (Mikšík,2001 s. 116).
Výzkumy prokázaly (Vaněk, Hošek, Svoboda, 1974), že vynikajících výkonů lze dosáhnout s
velmi rozličným profilem vlastností osobnosti a že patrně neexistuje univerzální ideální profil
osobnostních faktorů jako zaručený předpoklad úspěšných sportovních výkonů.
V softballu dochází často k situacím, kdy je potřeba zvolit rychlé a efektivní řešení aktuální
situace což vyžaduje především anticipaci a tvořivost. Dále ve sportovních hrách hraje roli
komplexní schopnost “umění vidět, číst hru”, což je podstatou hráčské inteligence. Dalším
faktorem ovlivňujícím hru je sociální faktor, který zahrnuje kooperativnost a sociabilitu
(Dovalil, 2009).
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2 Cíle a úkoly práce
2.1 Cíle
Hlavní cíl mé diplomové práce je analýza hodu vrchním obloukem a ovlivnění jeho
rychlosti prostřednictvím změněných podmínek. Tyto podmínky jsou nastaveny jako změna
vzdálenosti – hod z 2 m a hod z 18 m (dle pravidel stanovená vzdálenost mezi metami), dále
hod bez míření na specifický bod/ hod mířený na spoluhráčku a hody bez předchozího využití
jiné obranné dovednosti/ hody po předchozím chycení míče ze vzduchu a chycením míče
sebraného po simulaci odpalu zemi.
Cílem je porovnat rozdíly naměřených rychlostí mezi jednotlivými modifikacemi hodů
a zaroveň mezi skupinami softballových hráček dle věkových kategorií. Na závěr výzkumu,
dle vyhodnocení výsledků potvrdit či vyvrátit dané hypotézy.

2.2 Úkoly práce
1. Vypracovat rešerše z odborné literatury
2. Vybrat výzkumný soubor
3. Sběr dat
4. Zpracovat nasbíraná data
5. Potvrdit či vyvrátit nížestanovené hypotézy výzkumu
6. Zpracovat závěry a doporučení do tréninkové praxe
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2.3 Hypotézy
Hypotéza 1:
“U hráček bude naměřena vyšší rychlost při hodu z bližší vzdálenosti bez nutnosti zamířit na
specifický bod.” Tato hypotéza vychází z předpokladu, že hráčky s daným úkolem hodit
přesně na spoluhráčku, sníží rychlost jejich hodu za účelem regulace hodu na cíl.
Hypotéza 2:
“Při porovnání rychlosti hodu po předchozím chycení míče ze vzduchu a chycením míče po
zemi, bude naměřena vyšší rychlost po předchozím chycení míče ze vzduchu.”
U této hypotézy vycházím ze stabilizace herních dovedností a koordinačních nároků
na jedince. Za předpokladu, že dovednost – chycení míče po zemi a následný hod je
koordinačně složitější prvek než dovednost – chycení míče ze vzduchu a následný hod, u
kterého je nutné změnit polohu z nízkého střehového postoje do vyšší polohy nápřahu a
následného hodu, přičemž za optimálních podmínek dochází z biomechanického hlediska ke
správnému načasování součtu sil k vyprodukování nejrychlejšího hodu jedince. Vycházíme-li
z toho, že testované hráčky nejsou ve fázi vrcholového tréninku a tudíž tato dovednost není
zcela stabilizována, můžeme předpokládat, že díky nižší náročnosti pohybového provedení u
dovednosti – chycení míče ze vzduchu a následný hod, bude tento pohyb proveden efektivněji
z ekonomického a biomechanického hlediska, tudíž hráčka vyprodukuje vyšší rychlost.

Hypotéza 3:
“Ve srovnání dat dle věkových kategorií budou hodnoty stoupat přímo úměrně vzhledem
k věku a rychlosti hodu.” Domnívám se, že čím starší hráčky (ve vzorku pro tuto diplomovou
práci) budou měřeny, o to více budou stoupat hodnoty rychlostí hodů. Tato domněnka vychází
z vývojových zákonitostí – především nárůst svalové síly a rychlostní schopnosti na lepší
úrovni. Dále z předpokladu, že starší hráčky mají lépe osvojenou techniku softballového hodu
kvůli dostatečné automatizaci této herní dovednosti.
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3 Metodika práce
3.1 Obecná charakteristika výzkumu

Výzkumná povaha řízeného experimetnu. Za vstupní proměnné v našem případě
považujeme 4 provedení hodu vrchním obloukem – hod bez míření, hod s mířením, hod s
mířením po předchozím chycení míče po zemi a hod s mířením po předchozím chycení míče
ze vzduchu.
Za výstupní proměnné považujeme výsledky výkonu v daném testu a to rychlost hodu,
rychlost zpracování (u posledních dvou modifikací) a přesnost hodu.

3.2 Charakteristika sledovaného souboru

Jedná se o záměrný výběr softballového klubu- SK Joudrs Praha.Měření se týkalo 47
softbalistek z jednotlivých věkových kategorií.Všechny probandky byly v den měření zdrávy
a s měřením souhlasily (viz informovaný souhlas).
Testovány byly hráčkyve věku 7 – 17 let, které byly rozděleny dle ročníku narození do
následujících skupin:


ročníky 1999 – 2000(věkový ø 16,1; výškový ø 165,5cm; hmotnostní ø 55,5kg)



ročníky 2001 – 2002(věkový ø14,7; výškový ø166,4cm; hmotnostní ø 53,3kg)



ročníky 2003 – 2004 (věkový ø12,3; výškový ø155,9cm; hmotnostní ø48,4kg)



ročníky 2005 – 2007(věkový ø 10,8; výškový ø148,9cm; hmotnostní ø43,1kg)

Předpokladem rozdělení hráček dle věkových kategorií je odlišná úroveň osvojené
dovednosti hod vrchním obloukem a také rozdílnost ve vývoji pohybové rychlostní
schopnosti.
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3.3 Charakteristika použitých metod

V rámci výzkumu byly testovány softballové hráčky mládežnických kategorií ve
věkovém rozmezí 7-17 let. U všech hráček byla testována rychlost softballového hodu
(km/hod) vrchním obloukem pomocí radaru v různých variantách.U všech probandek byla
zaznamenána výška, váha a věk.
První varianta zahrnuje pouze hod bez míření do zástěny ze vzdálenosti 2-3 metrů.
Další hody byly prováděny ze vzdálenosti 18 metrů (vzdálenost mezi metami dle pravidel
softballu) vždy s mířením na hráčku v následujícícm pořadí: hod na hráčku, hod na hráčku po
předchozím chycení míče po zemi do rukavice, hod na hráčku po předchozím chycení letícího
míče do rukavice. Všechny varianty byly opakovány celkem pětkrát. Každá hráčka postupně
provedla 20 hodů s různými modifikacemi. Měření cílových skupin bylo prováděno pomocí

digitálního radaru - STALKER PRO II (Stalker, USA).V modifikacích s hodem na
přesnostbyly zaznamenány pouze pokusy, které splňovaly kritérium přesnosti (chytatelné míče).
Dále byla měřena doba „zpracování míče“ po předchozím chycení míče po zemi a ze vzduchu
- trvání přesunu ruky s míčem po předchozím chycení do nápřahu a momentu vypuštění míče.

Pro záznam pohybu byly použity dvě videokamery: jedna kamera byla umístěna 20
metrů čelně od polaře (za chytajícího spoluhráče), druhá pak cca 45°od ní, ale ve vzdálenosti
40 metrů od probanda. Záznam z videokamery, přesněji časové analýzy zpracování míče po
chytu po zemi a ze vzduchu, byl vyhodnocen pomocí počítačového programu Dartfish, který
je vhodný pro analýzu pohybových dovedností.
Obranné herní dovednosti, které byly využity při výzkumu – hod vrchním obloukem
(viz obr. 3), chycení míče po zemi (viz obr. 4), chycení míče ze vzduchu (viz obr. 5).

Obr. 3 – Hod vrchním obloukem (ISPORT, 2017)
41

Obr. 4 – Chycení míče po zemi (ČSA, 2017)

Obr. 5 – Chycení míče ze vzduchu (Joudrs, 2017)
Naměřená data byla zpracována v programu Microsoft Office Excel, kde byla dále
statisticky vyhodnocena. Do tabulek byly zaznamenány následující hodnoty:


rok narození



váha/výška



hod bez míření (pětpokusů)



hod s mířením (pětpokusů)



hod s mířením po chycení míče ze země (pětpokusů)



hod s mířením po chycení leticího míče ze vzduchu (pětpokusů)



doba trvání zpracování míče (pět pokusů)

Z těchto dat byl vyhodnocen aritmetický průměr, směrodatná odchylka a kvadratický
rozptyl u každé z variant hodu dle rychlosti hodu a délky trvání zpracování. Dále
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bylaspočítána statistická významnost každé věkové kategoriemezi všemi druhy hodů a
následně mezi různými druhy hodů napříč všemi věkovými kategoriemi.Pro tyto výpočty byl
použit program IBM SPSS verze 22.
Po srovnání všech tabulkových hodnot byl definován závěr.
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4 Výsledky
Vyhodnocení výsledků bylo provedeno pomocí programu Microsoft Office Excel.
Vyhodnocená data jsou srovnána nejdříve v rámci jedné věkové kategorie, kdy porovnávám
hodnoty aritmetického průměru, směrodatné odchylky a kvadratického rozptylu z celkového
počtu pěti hodů u každé hráčky z hlediska rychlosti hodu a rychlosti zpracování chyceného
míče. Dále jsou srovnána data u jednotlivých kategorií mezi sebou. Výsledky měření a
statisticky zpracovaná data jsou dosazeny do tabulek.
Pro tuto práci budu vycházet ze statistických hodnot:


aritmetický průměr – součet všech hodnot vydělený jejich počtem



směrodatná odchylka –jedná se o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich
aritmetického průměru. Vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem liší typické
případy v souboru zkoumaných čísel.



kvadratický rozptyl – je definován jako střední hodnota kvadrátů odchylek od střední
hodnoty.



ANOVA (jednofaktorová analýza rozptylu)

(Statistika, 2017)
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1. Výsledky měření jednotlivých variant hodů u každé hráčky dle věkových kategoriíz
hlediska rychlosti hodu (hodnoty z pěti provedených pokusů)
Ročníky 1999-2000
Tabulka 1 - Hod bez míření (1)

Hráčky

Rok narození

1

1999

2

2000

3

2000

4

2000

5

2000

6

2000

7

2000

8

2000

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

68,36

1,85

2,70

77,54

2,14

2,76

84,10

3,36

4,00

73,40

2,04

2,78

85,62

1,32

1,54

73,36

1,32

1,80

71,64

1,06

1,48

73,16

2,38

3,26

Tabulka 2 - Hod s mířením (1)

Hráčky

Rok narození

1

1999

2

2000

3

2000

4

2000

5

2000

6

2000

7

2000

8

2000

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

73,60

5,92

8,04

76,30

3,90

5,12

88,06

1,98

2,25

71,84

1,91

2,66

88,80

4,08

4,59

78,16

4,24

5,42

82,18

2,25

2,74

78,73

1,02

1,30
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Tabulka 3 - Hod s mířením po předchozím chycení míče po zemi (1)

Hráčky

Rok narození

1

1999

2

2000

3

2000

4

2000

5

2000

6

2000

7

2000

8

2000

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

70,34

1,27

1,80

73,94

3,09

4,18

82,72

2,87

3,47

73,98

1,31

1,77

80,14

2,84

3,54

78,52

1,73

2,21

85,08

0,99

1,16

80,00

3,47

4,34

Tabulka 4 - Hod s mířením po předchozím chycení míče ze vzduchu (1)

Hráčky

Rok narození

1

1999

2

2000

3

2000

4

2000

5

2000

6

2000

7

2000

8

2000

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

74,22

2,16

2,91

76,18

1,44

1,89

81,70

1,32

1,61

76,20

1,63

2,14

85,13

1,86

2,19

75,48

0,87

1,16

87,64

3,96

4,52

78,48

1,33

1,70
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Ročníky 2001-2002
Tabulka 5 – Hod bez míření (2)

Hráčky

Rok narození

9

2001

10

2001

11

2001

12

2001

13

2001

14

2001

15

2001

16

2002

17

2002

18

2002

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

79,60

1,65

2,08

71,98

1,62

2,25

86,34

2,35

2,73

80,50

1,83

2,27

61,14

0,96

1,57

74,84

2,88

3,85

76,92

3,92

5,09

82,50

1,40

1,70

79,68

1,50

1,88

88,96

1,38

1,55

Tabulka 6 – Hod s mířením (2)

Hráčky

Rok narození

9

2001

10

2001

11

2001

12

2001

13

2001

14

2001

15

2001

16

2002

17

2002

18

2002

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

81,90

2,05

2,50

73,08

2,26

3,09

89,04

2,26

2,54

79,06

1,45

1,83

59,32

0,57

0,96

76,00

2,21

2,90

78,02

1,27

1,63

75,12

2,18

2,91

78,10

1,32

1,69

88,18

1,37

1,56
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Tabulka 7 – Hod s mířením po předchozím chycení míče po zemi

Hráčky

Rok narození

9

2001

10

2001

11

2001

12

2001

13

2001

14

2001

15

2001

16

2002

17

2002

18

2002

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

78,50

1,77

2,25

68,20

1,76

2,59

85,40

1,51

1,77

78,80

1,47

1,87

61,08

1,80

2,94

80,63

2,61

3,24

83,30

4,02

4,82

73,98

3,50

4,73

77,62

1,21

1,56

85,62

1,34

1,56

Tabulka 8 – Hod po předchozím chycení míče ze vzduchu

Hráčky

Rok narození

9

2001

10

2001

11

2001

12

2001

13

2001

14

2001

15

2001

16

2002

17

2002

18

2002

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

80,66

1,28

1,59

67,24

0,82

1,22

86,02

1,82

2,11

80,12

2,45

3,06

59,18

1,40

2,36

80,46

3,09

3,84

78,56

1,30

1,65

71,26

5,12

7,19

75,04

0,98

1,31

84,48

3,64

4,31
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Ročníky 2003-2004
Tabulka 9 – Hod bez míření (3)

Hráčky

Rok narození

19

2003

20

2003

21

2004

22

2004

23

2004

24

2004

25

2004

26

2004

27

2004

28

2004

29

2004

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

69,34

4,67

6,74

84,04

1,12

1,33

66,38

1,78

2,68

72,32

1,70

2,35

73,62

1,19

1,62

62,46

0,73

1,16

75,66

1,51

1,99

68,56

3,21

4,68

65,30

1,08

1,65

65,86

2,00

3,04

63,00

1,69

2,68

Tabulka 10 – Hod s mířením (3)

Hráčky

Rok narození

19

2003

20

2003

21

2004

22

2004

23

2004

24

2004

25

2004

26

2004

27

2004

28

2004

29

2004

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

72,12

4,51

6,25

83,92

5,20

6,20

65,10

4,03

6,19

72,66

1,53

2,10

67,86

2,44

3,59

63,52

3,97

6,25

72,56

3,68

5,06

65,20

5,94

9,12

64,10

1,37

2,14

62,70

1,66

2,64

60,32

4,02

6,66
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Tabulka 11 – Hod s mířením po předchozím chycení míče po zemi (3)

Hráčky

Rok narození

19

2003

20

2003

21

2004

22

2004

23

2004

24

2004

25

2004

26

2004

27

2004

28

2004

29

2004

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

75,38

2,18

2,89

83,60

0,97

1,16

62,34

2,28

3,66

70,28

2,28

3,24

66,56

0,55

0,82

60,23

1,84

3,05

70,50

1,51

2,15

60,88

3,20

5,26

60,94

1,42

2,34

60,78

1,51

2,49

56,12

4,42

7,88

Tabulka 12 – Hod s mířením po předchozím chycení míče ze vzduchu (3)

Hráčky

Rok narození

19

2003

20

2003

21

2004

22

2004

23

2004

24

2004

25

2004

26

2004

27

2004

28

2004

29

2004

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

72,46

3,05

4,21

80,88

2,95

3,65

60,28

0,85

1,41

71,86

1,83

2,55

63,70

7,22

11,34

62,10

1,06

1,70

68,02

3,75

5,51

58,46

2,00

3,41

63,40

1,54

2,43

61,30

0,28

0,46

59,70

1,01

1,70
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Ročníky 2005-2007
Tabulka 13 – Hod bez míření (4)

Hráčky

Rok narození

30

2005

31

2005

32

2005

33

2005

34

2005

35

2005

36

2005

37

2005

38

2007

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

71,00

1,78

2,51

73,10

2,05

2,80

58,86

0,50

0,84

63,42

2,27

3,57

66,42

1,55

2,34

58,92

3,60

6,11

72,46

2,01

2,77

56,94

1,05

1,85

56,62

2,61

4,62

Tabulka 14 – Hod s mířením (4)

Hráčky

Rok narození

30

2005

31

2005

32

2005

33

2005

34

2005

35

2005

36

2005

37

2005

38

2007

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

70,02

2,64

3,76

67,46

2,09

3,09

52,64

1,50

2,85

61,34

3,13

5,11

60,40

2,96

4,89

57,90

1,84

3,18

68,18

1,59

2,33

56,73

3,80

6,70

57,28

2,69

4,70
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Tabulka 15 – Hod s mířením po předchozím chycení míče po zemi (4)
Hráčky

Rok narození

30

2005

31

2005

32

2005

33

2005

34

2005

35

2005

36

2005

37

2005

38

2007

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

66,26

3,35

5,06

66,56

1,78

2,67

49,73

0,76

1,53

60,82

6,85

11,26

61,76

1,81

2,94

56,92

1,31

2,30

66,96

2,32

3,47

50,25

2,50

4,98

54,56

2,58

4,74

Tabulka 16 – Hod s mířením po předchozím chycení míče ze vzduchu (4)

Hráčky

Rok narození

30

2005

31

2005

32

2005

33

2005

34

2005

35

2005

36

2005

37

2005

38

2007

Aritmetický průměr

Směrodatná

Kvadratický

(km/hod)

odchylka (km/hod)

rozptyl (km/hod)

67,00

2,69

4,02

66,60

1,70

2,55

49,58

1,58

3,20

62,70

2,15

3,42

60,66

4,01

6,61

59,72

1,30

2,17

69,02

3,59

5,20

47,46

1,99

4,20

55,06

1,97

3,58

2. Výsledky měření jednotlivých variant hodů (po chycení míče) u každé hráčky dle
věkových kategorií z hlediska rychlosti hodu (hodnoty z pěti provedených pokusů)
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Ročníky 1999-2000
Tabulka 17 –Doba trvání zpracování míče po předchozím chycení míče po zemi (1)

Hráčky

Rok narození

Aritmetický průměr
(sec)

1

1999

2

2000

3

2000

4

2000

5

2000

6

2000

7

2000

8

2000

Směrodatná

Kvadratický

odchylka (sec)

rozptyl (sec)

0,92

0,04

4,87

1,06

0,11

10,66

0,83

0,02

2,88

1,16

0,03

2,89

0,97

0,02

2,35

0,88

0,01

1,24

0,92

0,03

3,69

0,91

0,01

1,64

Tabulka 18 - Doba trvání zpracování míče po předchozím chycení míče ze vzduchu (1)

Hráčky

Rok narození

Aritmetický průměr
(sec)

1

1999

2

2000

3

2000

4

2000

5

2000

6

2000

7

2000

8

2000

Směrodatná

Kvadratický

odchylka (sec)

rozptyl (sec)

0,85

0,03

3,57

1,03

0,07

6,51

0,77

0,03

3,43

1,37

0,12

8,51

0,96

0,05

4,83

0,83

0,03

3,14

0,75

0,03

4,34

0,93

0,16

17,22

Ročníky 2001-2002
Tabulka 19 - Doba trvání zpracování míče po předchozím chycení míče po zemi (2)
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Hráčky

Rok narození

Aritmetický průměr
(sec)

9

2001

10

2001

11

2001

12

2001

13

2001

14

2001

15

2001

16

2002

17

2002

18

2002

Směrodatná

Kvadratický

odchylka (sec)

rozptyl (sec)

0,96

0,04

4,18

1,03

0,15

14,54

1,01

0,05

4,48

1,14

0,08

7,04

0,97

0,04

4,56

1,01

0,03

3,09

1,01

0,05

4,48

0,95

0,03

3,25

1,11

0,02

2,16

1,11

0,05

4,91

Tabulka 20 - Doba trvání zpracování míče po předchozím chycení míče ze vzduchu (2)

Hráčky

Rok narození

Aritmetický průměr
(sec)

9

2001

10

2001

11

2001

12

2001

13

2001

14

2001

15

2001

16

2002

17

2002

18

2002

Směrodatná

Kvadratický

odchylka (sec)

rozptyl (sec)

0,89

0,04

4,66

0,84

0,06

7,53

0,95

0,05

5,41

1,15

0,17

15,17

0,94

0,07

7,20

0,96

0,05

5,17

1,01

0,04

3,53

1,03

0,06

5,98

1,04

0,05

5,20

1,09

0,05

5,03

Ročníky 2003-2004
Tabulka 21 - Doba trvání zpracování míče po předchozím chycení míče po zemi (3)
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Hráčky

Rok narození

Aritmetický průměr
(sec)

19

2003

20

2003

21

2004

22

2004

23

2004

24

2004

25

2004

26

2004

27

2004

28

2004

29

2004

Směrodatná

Kvadratický

odchylka (sec)

rozptyl (sec)

1,03

0,05

2,97

1,01

0,04

3,96

1,01

0,07

6,68

1,03

0,03

2,99

1,20

0,10

8,16

0,98

0,05

5,21

1,10

0,06

5,54

1,30

0,11

8,56

1,26

0,05

3,72

1,06

0,09

8,05

1,44

0,09

5,98

Tabulka 22 - Doba trvání zpracování míče po předchozím chycení míče ze vzduchu (3)

Hráčky

Rok narození

Aritmetický průměr
(sec)

19

2003

20

2003

21

2004

22

2004

23

2004

24

2004

25

2004

26

2004

27

2004

28

2004

29

2004

Směrodatná

Kvadratický

odchylka (sec)

rozptyl (sec)

1,14

0,10

5,81

1,15

0,20

6,23

0,98

0,06

5,98

1,14

0,05

4,26

1,21

0,10

7,93

1,11

0,07

5,93

1,20

0,08

6,62

1,35

0,23

5,44

1,37

0,10

7,37

1,40

0,13

9,29

1,40

0,09

6,39

Ročníky 2005-2007
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Tabulka 23 - Doba trvání zpracování míče po předchozím chycení míče po zemi (4)

Hráčky

Rok narození

Aritmetický průměr
(sec)

30

2005

31

2005

32

2005

33

2005

34

2005

35

2005

36

2005

37

2005

38

2007

Směrodatná

Kvadratický

odchylka (sec)

rozptyl (sec)

1,59

0,69

43,29

1,17

0,04

3,02

1,48

0,13

8,75

1,44

0,13

8,77

1,11

0,05

4,23

1,56

0,15

9,43

1,53

0,16

10,69

1,34

0,08

6,20

1,29

0,19

14,74

Tabulka 24 - Doba trvání zpracování míče po předchozím chycení míče ze vzduchu (4)

Hráčky

Rok narození

Aritmetický průměr
(sec)

30

2005

31

2005

32

2005

33

2005

34

2005

35

2005

36

2005

37

2005

38

2007

Směrodatná

Kvadratický

odchylka (sec)

rozptyl (sec)

1,17

0,09

7,63

1,19

0,05

3,85

1,35

0,13

9,56

1,24

0,16

12,60

1,27

0,07

5,55

1,36

0,09

6,82

1,44

0,10

6,73

1,42

0,18

12,34

1,34

0,12

9,24

3. Průměrné výsledky rychlostí hodu jednotlivých kategorií včetně maximálních hodnot

56

Tabulka 25 - Ročníky 1999-2000

Aritmetický průměr
(km/hod)
Hod bez míření
Hod s mířením
Hod po chycení míče po
zemi

Směrodatná odchylka
(km/hod)

Kvadratický rozptyl
(km/hod)

75,90

1,93

2,54

79,71

3,16

4,01

78,09

2,20

2,81

79,38

1,82

2,27

86,78

4,69

5,40

Hod po chycení míče ze
vzduchu
Maximální rychlost hodu

Tabulka 26 - Ročníky 2001-2002

Aritmetický průměr
(km/hod)
Hod bez míření
Hod s mířením
Hod po chycení míče po
zemi

Směrodatná odchylka
(km/hod)

Kvadratický rozptyl
(km/hod)

78,25

1,95

2,50

77,78

1,69

2,16

77,31

2,10

2,73

76,30

2,19

2,86

83,15

8,00

9,62

Hod po chycení míče ze
vzduchu
Maximální rychlost hodu
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Tabulka 27- Ročníky 2003-2004

Aritmetický průměr
(km/hod)
Hod bez míření
Hod s mířením
Hod po chycení míče po
zemi

Směrodatná odchylka
(km/hod)

Kvadratický rozptyl
(km/hod)

69,69

1,88

2,72

68,19

3,49

5,11

66,15

2,01

3,17

65,65

2,32

3,49

74,25

7,32

9,86

Hod po chycení míče ze
vzduchu
Maximální rychlost hodu

Tabulka 28 - Ročníky 2005-2007

Aritmetický průměr
(km/hod)
Hod bez míření
Hod s mířením
Hod po chycení míče po
zemi

Směrodatná odchylka
(km/hod)

Kvadratický rozptyl
(km/hod)

64,19

1,94

3,05

61,33

2,47

4,07

59,31

2,59

4,33

59,76

2,33

3,88

66,99

5,65

8,44

Hod po chycení míče ze
vzduchu
Maximální rychlost hodu
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Tabulka 29– Statistická významnost rychlostí hodů „bez míření“ napříč všemi věkovými
kategoriemi

1999-2000
2001 -2002
2003 -2004
2005 -2007

1999-2000
X
0,896
0,119
0,01

2001 -2002
0,896
x
0,01
0,001

2003 -2004
0,119
0,01
X
0,425

2005 -2007
0,01
0,001
0,425
x

Tabulka 30 – Statistická významnost rychlostí hodů „s mířením“ napříč všemi věkovými
kategoriemi

1999-2000
2001 -2002
2003 -2004
2005 -2007

1999-2000
X
0,939
0,001
0

2001 -2002
0,939
x
0,003
0

2003 -2004
0,001
0,003
X
0,14

2005 -2007
0
0
0,14
x

Tabulka 31 – Statistická významnost rychlostí hodů „s mířením po chytu po zemi“
napříč všemi věkovými kategoriemi

1999-2000
2001 -2002
2003 -2004
2005 -2007

1999-2000
X
1
0,004
0

2001 -2002
1
X
0,002
0

2003 -2004
0,004
0,002
X
0,125

2005 -2007
0
0
0,125
x

Tabulka 32 – Statistická významnost rychlostí hodů „s mířením po chytu ze vzduchu“
napříč všemi věkovými kategoriemi

1999-2000
2001 -2002
2003 -2004
2005 -2007

1999-2000
X
0,815
0,001
0

2001 -2002
0,815
X
0,006
0

2003 -2004
0,001
0,006
X
0,155

2005 -2007
0
0
0,155
x

V tabulkách 29-32 jsou znázorněny údaje, které byly zjištěny analýzou rozptylu
(ANOVA – Analysis of Variance). V našem případě se jednalo o jednofaktorovou analýzu
rozptylu, kdy šlo o zjišťování rozdílů průměrů mezi více skupinami, které reprezentují
jednotlivé úrovně neboli kategorie sledovaného faktoru prostřednictvím výpočtu testovacího
kritéria F. Hladina významnosti testu byla zvolena na 0,05, tím dostaneme 95% jistotu
správného rozhodnutí.
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V tabulkách 25-28 jsou porovnávány jednotlivé rychlosti hodů v různých modifikacích
napříč všemi věkovými kategoriemi, kdy za významné bereme hodnoty (rozdíly) menší než
0,05 (zvýrazněny v tabulkách žlutě).
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5 Diskuze
Ze srovnání zpracovaných dat vyplývá, že v případě různých variant hodů nedochází k
pravidelnosti v rámci výsledků rychlostí hodů dle aritmetického průměru (viz tabulka 33).
Kategorie ročníků 1999-2000 se výrazně liší od ostatních kategorií co se týče pořadí dle
rychlosti hodu. Ostatní kategorie se téměř shodují v tomto pořadí. Výsledky seřazené od
nejvyšších rychlostí k nejnižším v rámci jedné kategorie ukazují, že u kategorií 2001-2007 byl
naměřen nejrychlejší hod variantou bez míření na cíl. Jako druhým nejrychlejším u těchto
kategorií je dle tabulky hod s mířením bez předchozího chycení míče. V pořadí třetí
nejrychlejší hod se liší mezi kategoriemi 2001-2004 a 2005-2007, kdy starším ročníkům byl
naměřen hod po chycení míče po zemi jako rychlejší. Výsledky měření u nejstarší kategorie
(1999-2000) zaznamenávají naprosto opačný průběh, kdy nejrychlejším hodem je hod po
chycení míče ze vzduchu, druhým nejrychlejším je hod po chycení míče po zemi, dále hod
bez míření a až na posledním místě je rychlost hodu bez míření. Tento rozdíl můžeme
hypoteticky přisuzovat vyšší úrovni dovedností – chycení míče a následný hod vrchním
obloukem u starších hráček.

1999-2000

1. (nejrychlejší)

2.

3.

4. (nejpomalejší)

(km/hod)

(km/hod)

(km/hod)

(km/hod)

79,38 – hod po

78,09 –hod po

79,7 – hod s

75,9 – hod bez

chycení ze

chycení po zemi

mířením

míření

78,25 – hod bez

77,78 – hod s

77,31 – hod po

76,3 – hod po

míření

mířením

chycení po zemi

chycení ze

vzduchu
2001-2002

vzduchu
2003-2004

69,69 – hod bez

68,19 – hod s

66,15 – hod po

65,65 – hod po

míření

mířením

chycení po zemi

chycení ze
vzduchu

2005-2007

64,19 – hod bez

61,33 – hod s

59,76 – hod po

59,31 – hod po

míření

mířením

chycení míče ze

chycení po zemi

vzduchu

Tabulka 33 – Seřazení rychlostí hodů dle různých variant hodů a věkových kategorií
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Co se týče srovnání rychlostí zpracování chyceného míče po zemi a ze vzduchu dle
naměřených časů v sekundách, z tabulek vychází, že téměř u všech kategorií (vyjma kategorie
2003-2004) představuje kratší čas zpracování varianta – zpracování po předchozím chycení
míče ze vzduchu (viz tabulka 34).
Tabulka 34 – Srovnání rychlosti zpracování dle věkových kategorií
Kategorie

Zpracování míče po chycení

Zpracování míče po chycení

míče po zemi (sec)

míče ze vzduchu (sec)

1999-2000

0,956

0,936

2001-2002

1,03

0,99

2003-2004

1,123

1,22

2005-2007

1,39

1,30

Ve srovnání rychlosti hodů a rychlosti zpracování dle věkových kategorií docházíme k
závěru, že starší hráčky mají rychlejší hod vrchním obloukem ve všech variantách a také
rychlejší zpracování po chycení míče ze vzduchu i po zemi.
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6 Závěr
Cílem této práce bylo analyzovat a porovnat rozdíly naměřených rychlostí mezi
jednotlivými modifikacemi hodů a zároveň mezi skupinami softballových hráček dle
věkových kategorií. A dále dle vyhodnocených výsledků potvrdit či vyvrátit dané hypotézy.
Rychlost hodů vrchním obloukem u jednotlivých variant hodů přinesla zajímavé
výsledky v porovnání nejstarší kategorie hráček (1999-2000) vzhledem k ostatním třem
kategoriím (tedy ročníky 2001-2007). U nejstarších hráček byla zjištěna nejrychlejší varianta
hodu s mířením na hráčku po předchozím chycení míče ze vzduchu a dále po předchozím
chycení míče po zemi. Tyto varianty hodu předčily rychlosti hodu bez předchozího chycení a
také bez míření na hráčku. Tento jev může vycházet z předpokladu, že hráčky mají již
stabilizované dovednosti chycení míče a následný hod vrchním obloukem, proto je tato
pohybová činnost koordinovaná a ekonomická a dochází při ní k vygenerování vyšší rychlosti
hodu.
U mladších kategorií byly naměřeny nejrychlejší hody dle předpokladů způsobem
hodu bez míření. První hypotéza: “U hráček bude naměřena vyšší rychlost při hodu z bližší
vzdálenosti bez nutnosti zamířit na specifický bod.” byla tedy v případě hráček věkové
kategorie 1999-2000 vyvrácena, avšak u ostatních kategorií – 2001-2007 byla tato hypotéza
potvrzena.
V případě druhé hypotézy, kdy se domnívám, že rychlost hodu bude vyšší při
předchozím chycení míče ze vzduchu než při předchozím chycení míče po zemi dochází u
zhodnocených výsledků k různým závěrům. U nejstarších a nejmladších věkových kategorií
výsledky potvrzují danou hypotézu, u zbylých dvou kategorií však výsledky hypotézu
vyvrací. Faktorem, který do velké míry ovlivňuje výslednou rychlost samotného hodu je délka
trvání zpracování míče po jeho chycení. U všech věkových kategorií byla naměřena doba
trvání tohoto zpracování kratší při předchozím chycení míče ze vzduchu. Tento faktor tedy při
ovlivňování rychlosti hodu těchto dvou variant nesehrál výraznou roli.
Posledníhypotézou mé práce je tvrzení, že dle vývojových zákonitostí u hráček
starších věkových kategorií budou naměřeny vyšší hodnoty rychlostí než u hráček mladších.
Tato hypotéza se potvrdila v rámci rychlosti hodu i rychlosti zpracování míče.
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Tento výzkum obohatil testovanou skupinu zejména v aspektu diagnostiky v obranné
dovednosti – hod vrchem. Hráčky (případně trenéři) si z daného testování mohli zhodnotit
tuto dovednost v několika faktorech – rychlost hodu, přesnost hodu, porovnání úspěšnosti
v přesnosti i rychlosti mezi hráčkami a v poslední řadě rychlost zpracování míče po chytu po
zmi a ze vzduchu. Tyto informace mohou být pro hráčky a hlavně jejich trenéry jedním
z pomocných vodítek při sestavování individuálního tréninku.
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Příloha
INFORMOVANÝ SOUHLAS

Vážený pane, vážená paní,
v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv,zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními
předpisy (jakož jsou zejména Helsinská deklarace, přijatá 18. Světovým zdravotnickým shromážděním
v roce 1964 ve znění pozdějších změn (Fortaleza, Brazílie, 2013); Zákon o zdravotních službách a
podmínkách jejich poskytování (zejména ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.) a Úmluva o
lidských právech a biomedicíně č. 96/2001, jsou-li aplikovatelné), Vás žádám o souhlas s účastí Vaší
dceryve výzkumném projektu v rámci diplomové s názvem: Analýza rychlosti softbalového
hoduprováděné na softbalovém hřišti SK Joudrs Praha.
Cílem projektu je zjistit rozdíly v rychlostech hodu mezi popsanými obměnami hodů. Dále porovnat
rychlosti hodů dle věkových kategorií.
Projekt bude prováděn neinvazivní metodou. U všech hráček bude testována rychlost softbalového
hodu horním obloukem pomocí radaru v různých variantách. První varianta zahrnuje pouze hod bez
míření do sítě ze vzdálenosti 2-3m. Další hody budou prováděny ze vzdálenosti 18m (vzdálenost met
dle pravidel softballu) v následujícím pořadí: hod na hráčku (s mířením), hod na hráčku (s mířením)
po předchozím chycení kutálejícího míče do rukavice a poslední variantou bude hod na hráčku (s
mířením) po předchozím chycení letícího míče do rukavice. Všechny čtyři variace budou opakovány
5x.
Měření proběhne jednorázově. Každá hráčka postupně provede 12 hodů s různými modifikacemi.
Celková předpokládaná doba trvání měření je 1 hod u jedné kategorie.
Měření bude prováděno se zajištěním všech bezpečnostních prostředků, dále s poučením hráček o
bezpečnosti. Náplň výzkumného projektu obsahuje základní softbalovou dovednost – hod, která je
velmi běžně využívána na trénincích či zápasech softbalu. Rizika prováděného výzkumu nebudou
vyšší než běžně očekáváná rizika u aktivit a testování prováděných v rámci tohoto typu výzkumu.
Při zpracování všech dat a vyhodnocení výsledků počítáme s přínosem potvrzení či vyvrácení hypotéz
diplomové práce a dále využití těchto informací ve sportovní přípravě mládeže.
Získaná data budou zpracovávána a uchovaná v anonymní podobě a publikovaná v diplomové práci a
v odborných časopisech a na konferencích, případně budou využitá při další výzkumné práce na UK
FTVS. Po anonymizaci budou osobní data smazána.
Celkové výsledky a závěry výzkumné práce budou publikovány v mé diplomové práci, která bude
zveřejněna v repozitáři závěrečných prací UK.
V maximální možné míře zajistím, aby získaná data nebyla zneužita.
Jméno a příjmení předkladatele a hlavního řešitele projektu: Bc. Adéla Weissová
Podpis:.....................
Jméno a příjmení osoby, která provedla poučení: …………………………
Podpis:.......….........
Prohlašuji svým níže uvedeným vlastnoručním podpisem potvrzuji, že dobrovolně souhlasím s účastí
ve výše uvedeném projektu a že jsem měl(a)možnost si řádně a v dostatečném čase zvážit všechny
relevantní informace o výzkumu, zeptat se na vše podstatné týkající se účasti ve výzkumu a že jsem
dostal(a) jasné a srozumitelné odpovědi na své dotazy. Byl(a) jsem poučen(a) o právu odmítnout účast
ve výzkumném projektu nebo svůj souhlas kdykoli odvolatbez represí, a to písemně Etické komisi UK
FTVS, která bude následně informovat předkladatele projektu.
Místo, datum .............................................................
Jméno a příjmení účastníka: Za klub SK Joudrs Praha – předseda klubu – Tomáš Kusý
Podpis: ..................................
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