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Abstrakt 

Tato práce se podrobněji věnuje vztahu sluchového aparátu lidského těla a 

pohybové aktivity. Poukazuje, jak je sluch pro sportovce důležitý. Zároveň se ale 

snaží dokázat, že i zdánlivá nevýhoda v podobě sluchové eliminace může být 

ve výsledku využita jako výhoda ve sportovním výkonu, a to v kvalitě jeho 

provedení. Další část této práce je zaměřena na propriocepci a kožní čití a její vztah 

ke sportovní činnosti. Zároveň je cílem práce zjistit, zdali se při potlačení jedné 

senzorické složky jiná zintenzivní. Konkrétně zdali se pomocí sluchové eliminace 

zlepší kvalita propriocepce a kožního čití. 

V teoretické části je rozpracována fyziologie sluchového ústrojí a její vztah 

k motorické aktivitě, dále pak problematika propriocepce i její vztah ke sportu. Další 

popsanou částí je motorické učení. Praktická část obsahuje vstupní a výstupní testy 

na ozřejmění kvality propriocepce a kožního čití. Za účelem otestování propriocepce 

hrají probandi 8 tenisových jednotek, ve které je zahrnuta fáze s eliminací sluchu 

pomocí pěnových špuntů a mušlových sluchátek.  

Na základě získaných výsledků lze hodnotit zvolené postupy jako úspěšné. 

Probandi se díky sluchové eliminaci zlepšili ve zkoumaných testech hry tenisu. 

Výstupní hodnoty kvality propriocepce a kožního čití byly taktéž u všech probandů 

zlepšeny v rozmezí od 6 do 16 %. 

Sluch je pro řadu sportovních aktivity jedním z klíčových zdrojů informací, 

nicméně jeho potlačení lze využít i ke zlepšení prováděné činnosti. Tento způsob 

trénování je možný doporučit k zařazení do tréninkového procesu sportovců. 

Klíčová slova 

Sluch; eliminace sluchu; propriocepce; tenis; Bayesova teorie rozhodování; 

motorické učení. 



 

Abstract 

This thesis focuses on a hearing system of a human body in relation to physical 

activities. The aim of the thesis is to highlight how important the sense of hearing is 

for athletes. However, at the same time the thesis shows that some types of 

disadvantages in a form of a hearing elimination could be eventually used as an 

advantage in sports performance and improve their quality. Another part of this 

thesis discusses a proprioception and its relationship to a sport activity. The aim is 

to find out if one sensory component could be improved when another is 

suppressed. More in detail, if the quality of a proprioception and skin receptors may 

be improved by the hearing elimination.  

The theoretical part describes the physiology of the hearing system and its 

relation to the motoric activity, furthermore the issue of the proprioception and its 

relation to sport is discussed. Another part provides a brief overview of the learning 

of a motor activity. The practical part of this thesis consists of entrance and exit 

evaluation tests to analyse the quality of the proprioception and the skin receptors. 

To test the proprioception, the participants play eight tennis units including of a  

phase with the healing elimination by using ear plugs and headphones.  

Based on the acquired results, the chosen methods are to be considered as 

successful. The participants improved their tennis game due to the hearing 

elimination. The exit data of the proprioception and the skin receptors quality of all 

the participants was improved about 6 till 16 %.  

The sense of hearing is a major and often key source of information for several 

sport activities, nevertheless the performance may be improved by its suppression. 

This method of training may be recommended to complement with other training 

method by the athletes.  

Keywords 

Hearing; Elimination of hearing; Proprioception; Tennis; Bayesian probabilty 

theory; Motoric learing. 
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1 ÚVOD 

„Sluch v tenise pro mě znamená především odhad na balón. Díky sluchu slyším, jaký úder 

zahrál soupeř, a mohu se podle toho k míči postavit. Uvědomila jsem si tyto pocity, když jsem 

zkoušela hrát s omezením sluchu. Ze začátku to bylo trochu nepříjemné, ale pak se mi hrálo 

dobře. Více jsem se soustředila a hrála jsem lépe, zapojovala jsem více jiné své smysly. 

Výkonnostně jsem se cítila nejlépe po sundání sluchátek.“ 

Vendula Žovincová, WTA 564. 

„Sluch je pro mě v tenise nepostradatelný. Díky zvuku ze strun rakety jsem schopný 

rozeznávat určité typy úderů. Na základě těchto zvuků pak reaguji svou hrou.“ 

Marek Jaloviec, ATP 244. 

Bakalářská práce je zpracována na téma „Využití eliminace sluchového vnímání 

u sportovního výkonu“. Zpracováním této práce by měla být odborná populace 

i laická veřejnost seznámena s tím, jak funguje lidský smysl – sluch ve spojitosti se 

sportovním výkonem. V jednom rozhovoru prof. Pavel Kolář zmiňoval důležitost 

sluchu pro sportovce, konkrétně pro tenisty. Při jednom ze svých tenisových 

tréninků jsem zkusil hrát se špunty v uších a cítil jsem ve svém herním projevu 

změny.  

Tuto práci beru jako pilotní studii na toto téma. Jelikož žádná jiná v tomto směru 

nebyla zatím publikována, nemáme ji ani s čím porovnávat. Hlavním cílem této 

práce bude zjistit, zda by šlo využít částečné eliminace sluchu ke zkvalitnění výkonu 

a ke zlepšení fungování proprioreceptorů v těle. V dnešním světě sportovních 

výkonů, kde často rozhodují setiny sekundy či milimetry hraje velkou roli 

i schopnost kvalitně zpracovat informace. Díky zpracovaným informacím se 

rozhodujeme co dále. Právě tuto schopnost by měla tato bakalářská práce rozvinout.
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1  Anatomie sluchového ústrojí 

Sluchové ústrojí je do velké části popisováno spolu s ústrojím rovnovážným, tyto 

dvě ústrojí shrnujeme pod názvem ucho – Auris. Tento smyslový orgán obsahuje 

dva recepční systémy. První je systém rovnovážný a druhý je systém sluchový. 

Spolupracují a jsou k tomu i tak uspořádány. Percepce rovnovážného ústrojí, která 

je uložena ve vnitřním uchu přijímá podněty (zejména pak pohybové a gravitační) 

na úrovni vnitřního ucha. Sluchový orgán má svoji část pro zaznamenání 

zvukových vln, další část pro úpravu a část se speciálním percepčním orgánem [1].  

Ucho je tvořeno ze tří částí. První částí je zevní ucho – auris externa. Zevní ucho 

se rozděluje na ušní boltec – auricula, zevní zvukovod – meatus acusticus externus, 

který je vyústěn v bubínek – membrana tympani. Střední ucho je tvořeno středoušní 

dutinou, kde se nachází velice podstatný systém tří sluchových kůstek pro správné 

zpracování zvukových vln. Ze středoušní dutiny také vede další významná část a to 

sluchová (Eustachova) trubice, která končí v nosohltanu. Vnitřní ucho je poslední 

částí tvořící sluchové ústrojí. Vnitřní ucho neboli auris interna je složeno z kostěného 

labyrintu, ve kterém se nachází labyrint blanitý a ten je uložen v pyramidě spánkové 

kosti. Labyrint je rozdělen na dvě části. První část má za úkol rovnovážnou 

(vestibulární) funkci, obsahuje vestibulum a tři polokruhovité chodby, kde se 

nachází recepční orgány. Druhá část má funkci sluchovou, tuto funkci provádí 

kostěný a blanitý hlemýžď, kde je uložen sluchový Cortiho orgán [1].  
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2.1.1 Cortiho orgán 

Pro správné zpracování zvukových vjemů z okolí je nedílnou součástí sluchový 

orgán zvaný Cortiho. Nachází se v blanitém hlemýždi vnitřního ucha, ten je 

rozčleněn na tři patra. Střední patro, konkrétně část ductus cochlearis, je místo 

pro sluchový receptor nazývaný organon spirale – Cortiho orgán. Jeho stavba je 

komplikovaná z důvodu náročné prostorové představy. Tento útvar je složen 

ze systému membrán a receptorových buněk, ze kterých vystupují vláskové 

výběžky. Tyto výběžky pak reagují na posuny a deformace membrán. Výběžky se 

ohýbají na základě podnětu zvenčí. Ohnutí vede k iritaci receptorových buněk, které 

přenáší signály dále do mozku [2]. 

2.1.1.1 Stavba Cortiho orgánu 

Cortiho orgán leží na soustavě jemných, radiálně orientovaných vláken 

obklopených v hmotě membrány. Tento celek tvoří membránu, na které se nachází 

Cortiho orgán. Membránová vlákna mají schopnost směrem k vrcholu hlemýždě 

prodloužit svoji délku. Počet těchto vláken čítá zhruba 24 000 [2]. 

V Cortiho orgánu se nacházejí tři typy buněk. Nosné buňky mají funkci tvořit 

trojúhelníkové výztuže a ty pak zpevňují orgán při působení tlaku a ohybu 

zvukových vln. Smyslové buňky jsou receptory pro sluch, mají stavbu kratších 

cylindrických buněk. Na vrcholu smyslových buněk se pak vynořují smyslové 

vlásky. Díky působení zvukových vln přecházejících přes sluchové kůstky 

do tekutiny se pohybuje rosolovitá blanka a ta má za následek iritaci smyslových 

vlásek, které pak vedou informaci dále. Obkladové buňky vyplňují místo zevních 

ploch smyslových a podpůrných buněk [2]. 

Kapalina má naprosto zásadní význam v systému převodu zvukových vln 

k receptorům ve vnitřním uchu. Bez kapaliny by nebyla možná ani funkce 

rovnovážného ústrojí. Vnitřní prostor v oblasti blanitého utrikulu, sakulu a 
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polokruhovitých kanálků je zaplněn tekutinou zvanou endolymfa. Ta se také 

nachází ve středním patře vnitřního ucha. Působení vlnění na tuto tekutinu má 

za následek dráždění smyslových buněk Cortiho orgánu. Mezi stěnou blanitého a 

kostěného labyrintu cirkuluje tekutina zvaná perilymfa. Blanitý labyrint, ve kterém 

se nachází endolymfa, je tím pádem obklopen perilymfou. Složení obou tekutin není 

výrazně rozdílné a obě tekutiny se dají přirovnat k složení mezibuněčné tekutiny a 

mozkomíšního moku [2]. 

2.2 Funkce periferní části sluchového systému  

Sluchový systém se skládá z části periferní a centrální. Periferní část je složena 

ze zevního ucha, středního ucha a ucha vnitřního. Centrální část tvoří sluchová 

dráha a její projekční oblasti v mozkové kůře [3]. 

2.2.1 Zevní ucho 

Funkcí zevního ucha je prvotní zachycení zvukového signálu, to se děje pomocí 

ušního boltce. Zvukový signál je pak dále přenesen přes zvukovod na bubínek. Další 

funkcí boltce, bubínku a zevního zvukovodu je podílet se na rezonanci určitých tónů 

[3]. 

2.2.2 Střední ucho 

Střední ucho ke zpracování zvuku využívá dvě blány, a to oválné okénko a 

kruhové okénko. Další důležitou částí středního ucha je Eustachova trubice, ta má 

funkční význam ve vyrovnávání tlaku ve středouší. Tlak ve středouší ovlivňuje 

vyklenutí, nebo naopak vtahování bubínku. Ve středoušní dutině se nacházejí 

3 kůstky (kladívko, kovadlinka, třmínek). Systém těchto sluchových kůstek společně 

se svaly m. tensor tympani a m. stapedius zpracovávají zvuk následujícím 

způsobem. Zvukové vlny mechanicky působí na bubínek a rozechvívají ho. 

Vyvolané chvění je následně přeneseno na sluchové kůstky, jako první se 

rozpohybuje rukojeť kladívka, která je přirostlá na bubínek. Následuje pohyb 
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kovadlinky a jako poslední třmínek, jeho pohyb má charakter kývavého pohybu. 

Při šíření zvuku ze vzduchu do kapaliny ve vnitřním uchu by za normálních 

podmínek docházelo ke ztrátě akustické energie. Pomocí speciálních mechanismů 

ve středouší je ztrátě zabráněno. Ten nejdůležitější mechanismus je umožněn díky 

odlišné velikosti plochy bubínku (55 mm2) a oválného okénka (3,2 mm2). Energie se 

tím pádem koncentruje na plochu mnohonásobně menší. Na straně oválného 

okénka je pak akustický tlak 17násobně větší. Další mechanismus je samotné 

uspořádání kůstek. Fungují jako nerovnoramenná páka a výsledkem je také zvětšení 

akustického tlaku. Souhra těchto dvou mechanismů ve výsledku dělá 22násobné 

zvětšení. Funkce svalů m. tensor tympani a m. stapedius má funkci především 

ochrannou, kdy jsou schopny fixovat sluchové kůstky při nadměrné stimulaci [3]. 

Přenos zvuku nemusí být veden pouze před středoušní kůstky tzv. kůstkový 

převod, nýbrž se využívá přenos kostním vedením. U toho přenosu se využívá stav, 

kdy zvukové vlny rozkmitají kosti lebky a ty přenášejí signál do blanitého hlemýždě 

[3]. 

2.2.3 Vnitřní ucho 

Receptorovým orgánem pro přeměnu zvukového signálu v elektrický je již 

zmíněný Cortiho orgán, uložený v blanitém hlemýždi. Receptorovými buňkami 

jsou pak buňky vláskové. Zde pak dochází k samotné percepci zvuku. Ve vnitřním 

uchu je také uložen vestibulární aparát, zajišťující rovnováhu [3; 4]. 

2.2.4 Přeměna zvukového signálu v elektrický a percepce zvuku 

Když třmínek svými pohyby rozkmitá membránu oválného okénka, tak tím se dá 

do pohybu i tekutina ve scala vestibuli – perilymfa. V případě, kdy je frekvence 

zvuku v hranici slyšitelnosti pro člověka tj. 16 – 20 000 Hz, tak tlaková vlna se dále 

může šířit dvěma směry. První směr je směr podélný, tlak postupuje směrem scala 

scala vestibuli – scala media – scala tympani. Poslední částí řetězovitého šíření je 



15 

 

vestibuli – helikotrema – scala tympani. Druhým, tj. příčným směrem postupuje 

scala vestibuli – scala media – scala tympani. Poslední částí řetězovitého šíření je 

tedy scala tympani a vznikají tzv. postupující vlny. Vzniklé vlny působí na vláskové 

buňky, steoreocílie vláskových buněk se pak ohýbají na základně tlaku na určitou 

stranu. Výsledný produkt tzv. ohýbání vláskových buněk je generátorový potenciál. 

Ten se posléze mění v závislosti na směru, kam je vlásková buňka nahnutá. Různým 

směrem ohýbání vzniká budivý depolarizační receptorový potenciál, nebo 

hyperpolarizační receptorový potenciál. Tyto procesy vyúsťují ve vznik akčních 

potenciálů se specifickou frekvencí. Výsledek celého procesu přeměny zvukového 

signálu na elektrický dále zpracovává centrální část sluchového systému a vzniklou 

percepci zvuku převádí do mozku ke konečnému zpracování a pochopení [3; 4]. 

2.3 Funkce centrální části sluchového systému  

2.3.1 Sluchová dráha 

Sluchová dráha je složena ze čtyřneuronové dráhy, která má za úkol přenést 

vytvořené sluchové informace z Cortiho orgánu do mozkové kůry a tam 

do přidělených projekčních oblastí.  1. neurony představují vlákna vycházející 

z kochleárního ganglia, tyto vlákna mají charakter bipolárních buněk. Jejich 

dendrity jsou pak napojeny na vláskové buňky v Cortiho orgánu. Axony pak tvoří 

společně n. vestibulocochleari. Končí pak v nucleus cochlearis ventralis et dorsalis 

pod spodinou IV. komory. 2. neurony dráhy jdou z kochleárních jader a vyvářejí 

svazek lemniscus lateralis, ten stoupá do colliculus inferior. 3. neurony ze sluchové 

dráhy vycházejí z colliculus inferior a končí v corpus geniculatum mediale. 

Odbočky z 3. dráhy jdou do retikulárních formací, kde zapříčiňují převod 

na motoriku pomocí retikulospinální dráhy. Retikulospinální dráhy pak zajišťují 

přímo motorické odpovědi na zaznamenané zvuky. 4. neurony dráhy mají začátek 

v buňkách corpus geniculatum mediale a jdou do mozkové kůry – primární 

sluchové korové oblasti. Přesně její area 41, 42 nacházející se na horním okraji gyrus 

temporalis superior [1]. 
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Stručnou funkcí sluchové dráhy je kódování zvuku. Skrze vzniklé vzruchy 

v receptorech je převádí do mozkové kůry. Tam jsou zpracovány a mozek je začíná 

vnímat. Díky párovému uspořádání dráhy může mozek určit i místo původu zvuků 

v prostoru. Její odbočky pak mají významný vliv na motoriku, kdy jsou zajištovány 

motorické odpovědi na zaznamenané zvuky [1]. 

2.3.2 Sluchová kůra 

Primární sluchová kůra se nachází zhruba v lokalitě temporální arey 41, asociační 

pole v teritoriu arey 42. Cytoarchitektonicky pak mluvíme o Brodmannovém poli 

41, 42. Oproti zrakové a somatosenzorické kůře toho o jejím fungování víme málo. 

Studie, které zkoumali rozrušení, či odnětí sluchové kůry na zvířatech, došly 

alespoň k několika závěrům. První, že odstranění nezapříčinilo, ani nijak neoslabilo 

funkci sluchu. K hluchotě, ani zhoršení sluchu nedošlo. Při odnětí kůry však došlo 

ke ztrátě schopnosti lokalizovat místo původu zvuku a tím pádem se i lépe 

prostorově orientovat. Nastávaly poruchy percepce zvuku, jako například vnímat 

krátký tón, či rozlišit po sobě jdoucí zvuky [3]. 

Na těchto základech je tedy primární sluchová kůra určena k rozpoznání 

složitějších zvuků a určení místa zdroje zvuku [3]. 

2.3.2.1 Prostorové slyšení 

Pokud máme zdroj zvuku nacházející se v prostoru, kde není rušen možnými 

odrazy, jsme schopni pomocí mozku velmi přesně určit polohu vycházejícího 

zvuku. V horizontální rovině je tato schopnost přesnější než vertikálně. Schopnost 

prostorového slyšení máme zajištěno především pomocí dvou uší tzv. binaurálního 

slyšení. Určení místa se pak děje na základě vyhodnocení dvou klíčů a to: časového 

a intenzivního. Časový klíč bere v potaz rychlost šíření zvuku. Prostorové slyšení je 

především zprostředkováno přes binaurální neurony uložené v nucleus olivaris 

superior [3]. 
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2.4  Propriocepce 

Každý den jsme nuceni analyzovat signály, které k nám přicházejí z vnějšího 

prostředí. Díky nim dokážeme rychle reagovat na měnící se prostor kolem nás. 

Pro zajištění adekvátní reakce záleží na pohybu a poloze našich končetin, tyto pocity 

nám zprostředkovává propriocepce. Od receptorů typu oko, ucho jsou odlišné tím, 

že nejsou zastoupeny specifickými rozpoznatelnými pocity. Dostáváme představu 

o tom, co očekáváme a co se skutečně stalo. Nepochybně velkou roli hraje 

propriocepce i v následném správném řízení motoriky [5]. 

Propriocepci můžeme rozlišit pomocí 3 kvalit. První složkou, o které nás 

informuje, je polohový smysl (statestezie). Díky němu máme představu o vzájemné 

poloze těla a kloubního postavení. Druhý je pohybový smysl (kinestezie), 

zaznamenává pohyby a rychlost pohybu v kloubech. Třetí je pak silový smysl, který 

je schopný posuzovat svalovou sílu a odpor v průběhu pohybu [4]. 

Receptory, které nám umožnují tyto funkce jsou: 

• Ruffiniformní a paciniformní tělíska – jsou velice shodná jako čití uložené 

v kůži. Nachází se v kloubních pouzdrech a vazech. Na extrémní pozici 

v kloubu upozorňují ruffiniformní tělíska. Na čistý pohyb v kloubu, tedy 

kinestezii, pak paciniformní tělíska. 

• Svalová vřeténka a Golgiho šlachové tělísko – jejich společnou funkcí je 

určení klidová polohy v kloubu (statestezii). Při rychlém, dynamickém 

protažení se aktivují svalová vřeténka a následně se i rychle adaptují. 

Při izometrické, či izotonické svalové kontrakci reagují Golgiho šlachová 

tělíska, ty se na rozdíl od svalových vřetének adaptují pomalu ke stahu 

svalu.  

•  Ruffiniho tělíska – jsou uloženy v kůži. Jejich funkcí je také signalizovat 

ustálenou kloubní pozici [6]. 
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Svalová vřeténka a Golgiho šlachové tělísko jsou brány jako hluboké 

proprioceptivní orgány. Šlachové tělísko je uloženo hluboko ve svalech a Golgiho 

šlachové tělísko pak při šlachovitých úponech svalů. Uvědomění si jejich aferentních 

informací je pro naše tělo složité, a tak vnímáme pouze část těchto získaných 

informací [20].  

Z posledních názorů však vyplývá, že svalová vřeténka hrají hlavní roli 

v kinestezii pohybu. Ostatní kožní receptory dodávají pouze doplňující informace. 

Golgiho šlachové tělísko se uplatňuje při vnímání síly a váhy. Zřejmě největší důkaz 

toho, že svalová vřeténka jsou hlavní receptor kinestezie, je iluze vyvolaná 

vibracemi přes šlachu nebo sval. Vibrace šlachy svalu m. biceps brachii a m. triceps 

brachii vyvolaly iluzi pohybu a změnu polohu v lokti ve směru prodloužení svalu. 

Oproti tomu vibrace vedené přes loketní kloub nevyvolali žádnou iluzi. Vibrace 

vytváří pocit posouvání a pohybování končetiny. Vůle k pohybu, která je spojená 

s proprioceptivními pocity, je tedy úzce spojena [5]. 

2.4.1 Proprioceptivní čití v dráze zadních provazců 

Dráha zadních provazců je hlavní dráhou pro zajištění hmatového smyslu. Tím 

se myslí dotek, vibrace, diskriminace a statická složka propriocepce. Statická část je 

popisována jako tlak, tah, vnímání váhy, vnímání polohy končetin a představa těla 

a jejího obrazu v prostoru [7]. 

Informativní výstupy z propriocepce jsou určeny především pro mozeček, část 

výstupů jde do thalamu, kde je převedena do mozkové kůry k uvědomění [7]. 

Přes retikulární formace v zadních drahách, konktrétně přes nucleus gracilis a 

cuneatus medialis jsou vedeny informace ze statické složky propriocepce. 

Konečným místem pro tuto dráhu je pak mozeček, thalamus a mozková kůra. 

Statická složka je vedena jak v primárních, tak sekundárních drahách a je pro horní 

i dolní končetiny stejná [7]. 
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Oproti tomu pro kinetickou složku je vedení odlišné pro horní a pro dolní 

končetiny. Pro sestavu vláken zadních provazců pro horní končetinu je cílovým 

místem nucleus cuneatus lateralis, zvláště pro vřeténkové impulsy. Následuje 

přepojení přes tractus cuneo-cerebellaris do mozečku. Odbočky z ncl. Cuneatus 

lateralis jdou do lemniscus medialis a ten je veden přes thalamus do mozkové kůry. 

Vřeténkové impulsy z dolní končetiny mají své specifické místo pro přepojení, které 

se nazývá Stilling-Clarkovo jádro. Jsou vedeny bočními provazy míchy 

v samostatných drahách přímo do mozečku. Do lemniscu medialis je přepojena část 

vláken jader zadních provazců v nucleus „Z“ [7]. 

2.4.1.1 Lemniskální systém  

Ve vztahu k propriocepci je lemniskální systém důležitý pro vedení taktilního čití 

neboli hmatového smyslu. Vede informace o statické části proprioreceptorů 

ze svalových, fasciálních, periostálních a kloubních receptorů. Tyto receptory jsou 

pak důležité pro určení např. polohy těla. K rozvoji lemniskálního systému přispělo 

to, že na základně postupného zjemňování a diferenciace pohybů potřeboval mozek 

zvýšený přísun aferentních impulsů. Především pak u diferenciace pohybů 

distálních končetin [7]. 

2.4.2 Obraz těla 

Koncept obrazů těla v mozku má různé podoby. Jednou z hypotéz je, že existují 

dvě odlišné reprezentace těla. První mluví o obrazu těla jako něčem, co je způsobeno 

kognitivní funkcí, která sestaví obraz z předchozích zkušeností a znalostí. Druhá 

mluví o tvoření tělesného schéma pomocí propriceptivních vstupů, které obraz 

vytváří díky pohybu. Tyto funkce má v mozku na starosti parietální kůra. Tuto 

formu duálního vnímání lidského těla potvrdil Paillard na svém testu s dvěma 

pacienty. Jeden z pacientů po mozkové příhodě, která zasáhla parietální oblast, 

dokázal lokalizovat místo, kde na pokožce byl dotčen, jenže necítil žádný tlak. Tento 

příklad byl brán jako schopnost určení „kde, to bylo“ bez vědomí „co, to bylo“. 
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Druhý pacient měl periferní senzorickou neuropatii. Byl schopný detekovat bolesti, 

či teplené podněty, ale již nedokázal říci, na jaké části těla byly provedeny. Na tomto 

základě lze říci, že pomocí propriocepce získáváme i jakýsi obraz našeho vlastního 

těla [5; 8]. 

2.4.3 Význam propriocepce ve sportu 

Důležitou informací neboli smyslem, jehož kvalita zpracování má zásadní 

význam pro předpoklad být talentovaný v pohybové činnosti je propriocepce. 

Dostáváme skrze ni informace o poloze, o rychlosti pohybu, o rozlišení síly 

k pohybu, o správně zvolené intenzitě síly k provedení pohybu. Musíme rozlišit 

velikosti a například se často orientovat bez zraku. Toto všechno dělají 

prorioceptory. Smyslová modalita propriocepce je pro sportovní činnost naprosto 

zásadní. Rozvoj a zaměření na zkvalitnění její funkce je důležité především v rané 

fázi sportovní kariéry. Pro rozvoj se v pohybových aktivitách volí především 

rozmanitost a variabilita pohybových aktivit [9]. 

Pokud chce tělo provést určitý pohyb, celý proces začíná analýzou v mozku a 

poté ho provede. Trénování jednostranné aktivity, která je zaměřena pouze 

na výkon oslabuje vnímání a čtení propriocepce. Naopak variabilitou pohybové 

aktivity se zlepšuje schopnost pro čtení pohybu. Funkce správného čtení pohybu je 

důležité pro správné provedení cviku, nebo i pro prostý pohyb [9]. 

Když provádíme motorický pohyb, jsme si pomocí informací z propriocepce 

vědomi, kolik je potřeba úsilí k provedení pohybu. Pro optimální provedení pohybu 

nám napomáhají informace o tíze. Smysly úsilí, síly a váhy, jak se předpokládá, jsou 

navzájem propojeny a ve vzájemné kooperaci provádí motorické příkazy [5]. 

Propriocepce je dominantní při pohybu a stoji na stabilním povrchu, na kterém 

se velká část sportů odehrává. U nestabilních povrchů se do velké míry zapojuje 

kontrola zraková a vestibulární [10]. 
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2.5 Smyslové vnímání v motorické aktivitě 

Ke správnému a kvalitně vykonanému pohybu je potřeba dobrého zpracování 

informací, které k nám proudí a my je zpracováváme v mozku. Schopnost co 

nejkvalitněji zpracovat informace předurčuje talent pro motorickou činnost. Mezi 

tyto smyslové modality patří například vstupy ze šlach, svalů a kloubů, které nám 

zprostředkovávají informace o naší poloze a rychlosti pohybu. Čteme přes ně 

rozlišení váhy, velikosti. Pro míčové sporty jsou zásadní informace získané pomocí 

zraku. Další důležitou součástí je vestibulární aparát. Ten ovlivňuje koordinační 

schopnosti a čtení těchto schopností má také svůj velký vliv. Akustické informace 

jsou velmi důležitou složkou pro sportovce. Jakmile sportovec nemá akustický 

podnět, například u míčových sportů, nemůže provést správně koordinovaný 

pohyb [9]. 

Pro příklad, když sportovci zacpeme uši, jeho motorika nebude ideální. Poslední 

smyslovou modalitou, již ne tak důležitou, je kožní čití [9]. 

Pohyb se vytváří také na základě vyjádření vnitřních informací, není závislý 

pouze na informacích z vnějšího prostředí. Skutečně sofistikovaná funkce motoriky 

celého jejího systému je zcela odkázána na souhrnnou činnost senzomotorických 

okruhů, kde svojí nezanedbatelnou roli hraje zpracování informací z receptorů.  

Receptory nacházející se především ve svalech – svalová vřeténka, ve šlachách, 

v kloubních pouzdrech dále pak v kůži a další [11]. 

Dle Véleho je pohybová aktivita nadále možná, i přes výpadek některé 

ze senzorických složek a to tím, že se zintenzivní jiná smyslová složka. Například 

při zhoršení proprioceptivní aference u diabetiků se uvádí, že je chůze možná, avšak 

vyžaduje znatelnou optickou kontrolu [12]. 
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2.5.1 Motorická kontrola mozkem  

Na základě teorií uvádí Wolpert, že hlavní funkcí mozku je pohyb. Pohyb dělá 

člověka člověkem a díky pohybu jsme se dostali tam, kde jsme. Hlavní důvod, proč 

máme mozek, je dle Wolperta, abychom mohli vymýšlet přizpůsobivé a složité 

pohyby. Pohyb je jediná věc, kterou můžeme ovlivnit svět kolem nás. Vše, co 

provede, se děje skrze kontrakce našich svalů. Smyslové, paměťové a kognitivní 

procesy jsou všechny důležité, ale jsou důležité jenom proto, aby v budoucnu díky 

nim mohl být proveden pohyb. V ideálním případě provedení pohybu funguje 

vcelku jednoduše. Mozek vyšle eferentními dráhami signály do svalů a ty daný 

pohyb provedou. Na základě smyslové zpětné vazby ze zraku, z kůže, svalstva 

apod. svaly pak reagují dál. Takhle jednoduše to ovšem dle Wolperta nefunguje, 

ve svých studiích zavedl pojem šum. Šum zde není myšlen jako akustický podnět, 

nýbrž podnět, co narušuje bezproblémovou smyslovou zpětnou vazbu, kde tento 

šum narušuje správný signál o vedení informace. Mozek tedy vynakládá velké 

množství energie, aby zabránil těmto šumům ke správnému provedení pohybu. 

K potlačení využívá mozek statistickou metodu, která se nazývá Bayesova teorie 

rozhodování [13]. 

2.5.2 Bayesova teorie rozhodování  

Podstata této metody spočívá v tom, že mozek činí dedukce a na jejich základě 

konáme. Cílem je vytvářet pomocí mozku představy o skutečnosti. Pro příklad, kde 

se v prostoru nacházejí mé ruce. Tyto představy pak mozek převádí na určité 

pravděpodobnosti. Pravděpodobnost je vyjádřena od 0 do 1. Nulová hodnota 

znamená, že tomu vůbec nevěříme a hodnota jedné pak, že jsme o tom naprosto 

přesvědčeni. Hodnoty mezi nimi vyjadřují mezistupně nejistoty [13]. 

Klíčovým zdrojem v bayesovské dedukci je, že máme 2 zdroje informací, 

ze kterých stanovíme svoji dedukci. Jedním zdrojem informací jsou údaje 

od smyslů. Ty nám mohou vytvořit jakousi představu. Druhý zdroj informací mluví 
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o již získaném poznaní z minulých zkušeností. Celý život shromažďujeme poznatky 

a ty se nám ukládají v mozku pomocí vzpomínek. Podstatou Bayesovy teorie je, že 

nám matematicky umožňuje optimální zpracování způsobu, jak spojit informace od 

smyslů s již získaným poznáním. Tím se vytvoří nové představy. Mozek pak pracuje 

s pravděpodobností jednotlivých představ [13]. 

Příklad, kdy se člověk učí hrát tenis. Pro co nejlepší odpal míčku se hráč snaží 

vydedukovat, kde se míček odrazí. Máme zde 2 zdroje informací, jak nám říká 

Bayesovo pravidlo. Máme smyslové poznatky, kde využíváme zrakové a sluchové 

vjemy. Díky nim odhadneme, kam míček dopadne. Tyto smysly však nejsou 

dokonalé. Takže čelíme variabilitě, kam může míček dopadnout. Existuje tu však 

i druhý zdroj informací, kterého dosáhneme pouze opakovaným prožitkem hraní 

tenisu a je to tedy již řečené nabité poznání. To nám dává další informace, kam by 

mohl míček dopadnout. Oba zdroje těchto informací nám poskytují informace a 

mozek se nám je snaží optimálně vyhodnotit. Tato schopnost je využívána k učení 

novým pohybovým aktivitám a k jejich postupnému zdokonalení [13]. 

Člověk chodí po světě a zaznamenává si údaje, co vidí a zažil. Také ale 

zaznamenává šumy v našem smyslovém aparátu. Pak tyto informace spojuje 

bayesovským způsobem. Důležitým prvkem v bayesovském přístupu je 

předpovězení pravděpodobnosti různých zpětnovazebných signálů ze smyslů. 

V podstatě to znamená, že mozek musí předpovídat budoucnost. Na tomto základě 

posléze mění náš pohybový úkon [13]. 

 

 



24 

 

2.6  Motorické učení 

U sportovního výkonu je sportovec nucen řešit úkol co nejsprávněji, nejrychleji a 

zároveň úsporně. Zásadní věcí v pohybové aktivitě je její osvojování, stabilizace a 

zdokonalování. I z tohoto důvodu se nácvik pohybové aktivity musí brát jako jakýsi 

proces motorického učení. Motorické učení využívá prvků řízení a koordinace 

lidských pohybů a také psychologických a fyziologických poznatků. Výsledkem 

těchto postupů je pak vytváření, zpevňování a stabilizace řídících mechanismů 

pohybového aktivity [14]. 

Obecně je známo, že pro motorické učení je důležitých 5 informačních vstupů: 

1. propriocepce 

2. hmat 

3. vestibulární systém  

4. vizuální informace  

5. informace ze sluchového ústrojí [15]. 

Všech těchto 5 zdrojů přímo souvisí s provedením pohybu [15]. 

Důležitou součástí pohybové činnosti je schopnost předvídání budoucí události. 

Pohyby jsou předem plánované a berou v potaz i okolí a jeho zevní síly působící 

na provedení. Tato schopnost je především možná díky pohybové kontrole, která je 

řízena rozumem [16]. 

Motorické učení se odehrává na několika úrovních: 

• Senzomotorická úroveň – se zabývá rozvojem vnímání. V kvalitě této úrovně 

se odráží daný intelekt jedince, zkušenosti a správné nastavení analyzátorů, 

díky kterým pak probíhá správné začlenění. To se projeví pro smyslové 

vnímání pohybu pro daný sport. 

• Osvojování pohybové aktivity – řízení a upevnění procesů konkrétních 

pohybových struktur.  
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• Osvojené pohybové aktivity a jejich využití – přizpůsobení naučeným 

dovednostem ke změnám způsobeným okolním prostředím. Korekce chyb 

vzniklých z jinak správného vzoru [14]. 

 

2.6.1 Neurofyziologický podklad pro motorické učení  

Motorické učení má základy v poznatcích o nervovém řízení pohybu a o regulaci 

pohybové činnosti, to se děje hlavně na základě reflexní činnosti. Pohyb nervových 

vzruchů zapříčiňující iritaci svalových a nervových buněk pak následně stimulují 

aktivaci neuromotorické činnosti. Vzniklé vzruchy jdou dále do mozku po 

nervových drahách, po těchto drahách jsou přenášeny informace, které jdou k cílové 

buňce a tam mají za úkol vyvolat odpovídající aktivitu. Osvojováním těchto procesů 

pak jsou fixována určitá schémata daných pohybových vzorů odpovídajících na 

zaznamenané podněty. Celý tento proces má za následek vznik základu pro 

pohybovou aktivitu, pomocí psychofyzické kooperace řídícího orgánu v podobě 

mozku a výkonného orgánu v podobě svalu [14]. 

Na základě tohoto schématu se motorické učení využívá u sportovních aktivit. 

Informace jsou pro nervovou soustavu přijímány, uchovány a zpracovány 

z okolního prostředí, jak vnitřního, tak vnějšího. Souhra aferentní, centrální a 

eferentní části hraje klíčovou roli. Informaci zprostředkuje do centrální části 

aferentní dráha, centrum informaci zpracuje a pošle ji eferentní dráhou jako pokyn 

k vykonání pohybu. Zásadní roli při tomto procesu učení hrají i formy neintelektové 

povahy jako jsou například motivace, vůle, emoce atd. [14]. 
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2.6.2 Fáze motorického učení 

Komplexní proces motorického učení zahrnuje dělení na čtyři fáze, podle kterých 

postupuje [14]. 

První fází je fáze hrubé koordinace. V této fázi probíhá prvotní seznámení 

s provedením. Vytvářejí se představy o tom, jak by pohyb měl probíhat. Tato fáze 

není ideální z hlediska správného vedení pohybu z několika důvodů. U prvních 

pokusů o provedení pohybu jsou ve velké většině nepřesné, nekoordinované a jsou 

často doprovázeny pohyby navíc. Převažují zde zrakové informace a tím i nadměrné 

úsilí. Vzájemná svalová koaktivace a spolupráce je nedokonalá a pohyb je prováděn 

s četnými chybami [14]. 

Ve druhé fázi probíhá jemná koordinace. Probíhá automatizace pohybové 

dovednosti. Spolupráce svalových skupin se zdokonaluje, detailizuje, zlepšuje se 

vnímání pohybu a celková koncentrace. Zpětné vazby se také stávají kvalitnějšími a 

stabilizuje se i funkce časových a dynamických parametrů [14]. 

Třetí fáze je proces stabilizace. Pohybové struktury jsou již pevné, ba dokonce 

variabilnější formy pohybu se stávají automatizované. Celková koordinace svalů a 

jejich pohybů se pohybuje na vysoké úrovni. Časové intervaly jsou sladěny. Pohyb 

je pod vědomou kontrolou [14]. 

Ve čtvrté fázi se projevuje variabilní tvořivost motoriky. Pohyb je spojen 

s diferenciací a k tomu náležitým vnímáním. Tyto situace často vznikají při řešení 

situace v časovém presu, pohyb je přesto prováděn s velikou přesností a správném 

technickém provedení. Charakteristické pro tuto fázi je i anticipace a propojování 

pohybů [14]. 
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Motorické učení a její začlenění do procesu je hodně závislé i na kvalitě 

komunikace od osoby vysvětlující pohybovou činnost. Rozhodující kvalitou je zde 

verbální i nonverbální komunikace, srozumitelnost a korekce [14]. 

2.6.3 Podkorová úroveň řízení motoriky 

Na této úrovni řízení motoriky se vyskytují komplikovanější pohybové vzory. 

Tyto pohyby označujeme jako fixní. Často jsou fixovány již geneticky, ale jsou úzce 

propojeny s informacemi z periferie. Útvary, které zajišťují podkorové řízení, jsou 

především mozeček, mozkový kmen a bazální ganglia [17]. 

Mozeček hraje klíčovou roli pro správnou pohybovou koordinaci a také orientaci 

v prostoru. Je úzce propojen s mozkovou kůrou, díky čemuž má možnost tzv. 

dopředné vazby. Díky této vazbě je schopen anticipovat, tedy předvídat pohyb. 

Dokáže odhadnout, jak bude vypadat pohyb objektu v blízké budoucnosti a 

ve spolupráci s mozkem i předvídat úmysl daného objektu. Díky této schopnosti je 

poté naše pohybové chování přizpůsobeno pohybům sledovaného subjektu [17]. 

Mozkový kmen má v sobě zabudované komplikovanější pohyby, jako například 

motorické reakce zvláště na základě emočních podnětů. Nachází se zde i centra pro 

výkon a vytrvalost pohybu [17]. 

Bazální ganglia hrají klíčovou roli především pro posturální držení těla. Řídí také 

svalový tonus a dokáží aplikovat již finální motorické vzorce [17]. 

2.6.4 Korová úroveň řízení motoriky 

Tato úroveň řízení motoriky je především pro účelově řízené pohyby. 

Spolupracuje dohromady s limbickým systémem, jakožto nejstarším motorickým 

ústředím. Limbický systém má schopnost ukládat do paměti pohybové vzorce, které 

byly získané soustavným učením. Zároveň je zde také sídlo psychických funkcí a 

emocí, které se do velké míry podílejí na vytvoření konečného pohybu. Pohyb je de 
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facto odraz našeho vědomí, které je tímto sděleno okolí. Proto je často nutné pohyb 

adaptovat na zevní prostředí a jeho podmínky. Psychika tedy hraje ve výsledné 

motorice naprosto klíčovou roli a je nutno s ní pracovat při zásahu do motorického 

projevu člověka [17].  
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3 CÍLE PRÁCE 

1. Pomocí eliminace sluchu, tedy jakéhosi ztížení podmínek, zlepšit 

probandům herní projev a výsledky. 

2. Na základě potlačení funkce jednoho smyslu, konkrétně sluchu, zlepšit 

funkci jiného smyslu či smyslové modality. 

3. Zjistit, jak je lidské tělo adaptibilní vůči změnám, které jsou mu provedeny. 
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4 METODIKA 

4.1 Soubor probandů 

Ke zpracování bakalářské práce bylo vybráno 5 probandů. Tito testující nespadají 

do homogenní skupiny, jelikož každý z nich má svá specifika. Najdou se však u nich 

stejné rysy. Věková hranice se u čtyř z pěti pohybuje od 22-24 let, věk pátého člena 

skupiny je pak 55 let. 

K výběru byli vybrání hráči, kteří se aktivně věnují tenisu již od raného mládí. 

Avšak každý na jiné výkonnostní úrovni. Určení výkonnostní úrovně je na základě 

oficiálního celostátního žebříčku Českého tenisového svazu. Dva jsou bráni jako 

tenisté vysoké úrovně, kde první proband dosáhl nejvýše na 49. místo celostátního 

žebříčku, druhý proband výkonnostně nejlépe obsadil 67. místo. Následující dva 

probandi spadají do skupiny střední úrovně. Třetí testující se nejlépe umístil na 211. 

místě celostátního žebříčku, čtvrtý testující pak na místě 233. Poslední pátý proband 

je hráč rekreačního typu, tedy nezávodní hráč tenisu.  

V testovací skupině se nachází jedna žena a čtyři muži. Jedna žena byla zvolena 

z důvodu prvotního zjištění, zdali zvolené postupy a získané výsledky fungují 

stejně, či podobě jako u mužského pohlaví. 

4.2 Místo výzkumu 

Praktický výzkum probíhal na tenisových dvorcích LTC Modřany 2OO5. 

Důležité je upozornit na antukový povrch tenisových kurtů, který je důležitý 

pro výsledky testování.  
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4.3 Sběr dat – časový rozvrh 

Výzkum probíhal od prosince 2017 do března 2018. Průměrný čas strávený 

s jedním probandem bylo 6 týdnů. 

4.4 Testovací přístroje 

U praktické části prováděné aktivním hraním tenisu, bylo důležité využívání 

elektrické verze tenisové rakety Babolat Pure Drive Play. Tato raketa je schopná 

pomocí detekce vibrací ze strun zaznamenávat informace o provedené aktivitě. 

V této práci je to stěžejní informace týkající se procentuálního rozdělení trefení 

prostřední a krajních částí hlavy rakety. Výsledek každé zaznamenané aktivity byl 

vyhodnocen pomocí mobilní aplikace Babolat. Ta byla pro přenos dat spárována s již 

zmíněnou elektronickou raketou. Obrázek číslo 1. nám ukazuje, jak vypadá konečný 

výstup ze zaznamenané aktivity. 

Obrázek 1 Mobilní aplikace vyhodnocující výsledky měření 
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Pro eliminaci sluchu byly využívány 2 nástroje. Jednak pěnové špunty do uší a 

také mušlový typ sluchátek pro zefektivnění fenoménu sluchové hluchoty. 

Samozřejmě ani pomocí těchto dvou nástrojů se pocitu úplné hluchoty nepodařilo 

dosáhnout, avšak velké procento sluchových podnětů bylo tímto potlačeno. 

Mušlová sluchátka dokázala z velké části potlačit i kostní vedení zvuku.  

4.5 Průběh testování a měření tenisové aktivity  

Pro testování a následné získání výsledků bylo nutné sestavit tenisový trénink, 

ve kterém se mění fáze hraní při standartních podmínkách a fáze s eliminací sluchu 

pomocí mušlových sluchátek se špunty do uší. Celý trénink se tedy skládal ze tří 

fází. Začínalo se fází, která probíhala standartním způsobem, posléze následovala 

druhá fáze s eliminací sluchu a poslední třetí fáze zase standartní. Každá ze tří fází 

trvala přibližně 10 minut.  

Z každé odehrané fáze byly zaznamenány údaje o procentuální hodnotě trefení 

středem. Tato hodnota nám říkala, jak úspěšný proband byl při snaze udeřit míček 

středem rakety. 

Další informace, které byly zjišťovány, byla délka úderů. Ty nám stanovoval test, 

při kterém hrál proband 20 forehandů křížem do zadního pole. Zadní pole mělo 

obsah 3×3 metry, konkrétní umístění cílové plochy je zobrazeno na obrázku číslo 2. 

Z 20 provedených úderů byly zaznamenány ty pokusy, které úspěšně dopadly 

do vymezené plochy. 
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4.5.1 Vyhodnocení tenisové aktivity  

S každým z pěti probandů bylo měření provedeno na 8 tenisových tréninkových 

jednotkách. Výsledky z každé odehrané fáze byly zaznamenány do tabulky, kde 

byly následně zpracovány. Do tabulek byly zanášeny data úderů zahraných středem 

rakety a počet úspěšných pokusů při hře na vytyčené místo na kurtě.  

Pro následné vyvozování výsledků byly pro každého probanda zvlášť vyhodnoceny 

a vytvořeny grafy. Jeden z grafů ukazuje výsledky trefení středem hlavy rakety 

v procentech, v grafu znázorněno 8 výsledků z 8 tréninkových jednotek. Každá 

ze tří fází má svoji vlastní čáru spojující všechny hodnoty.  Druhý graf je zhotoven 

pro porovnání hry na vytyčené místo na kurtě. Stejně jako v prvním případě, jsou 

i zde do grafu zaneseny společně 1., 2. a 3. fáze a jejich hodnoty z 8 měření. 

Posledním třetím grafem je graf znázorňující rozptyl pro procentuální úspěšnost 

odehrání středem hlavy rakety. Populační rozptyl je vždy vypočítán z hodnot 

nasbíraných ze stejné tréninkové jednotky. Výsledné hodnoty jsou opět zaneseny 

do grafu a ukazují měnící se hodnotu v závislosti na počtu odehraných 

tréninkových jednotek.  

Obrázek 2 Cílová plocha na tenisovém kurtu 
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4.5.2 Subjektivní hodnocení 

Po každém odehraném tréninku měl proband za úkol slovně zhodnotit, jak se cítil 

při hraní. Z důvodu, aby nedošlo k podsouvání nějakých pocitů, či myšlenek, byly 

probandům položeny pouze jednoduché otázky typu, jak se cítil v 1. fázi 

hraní, ve 2.fázi hraní, kdy byl sluch eliminován a ve 3. fázi hraní, kdy byl sluch již 

zase navrácen. Všechny slovní výpovědi byly zaznamenány. Výsledné výpovědi 

byly porovnány, zdali se subjektivní pocity shodují, či liší v různých fázích hraní. 

4.6 Testování kvality propriocepce a kožního čití  

Druhá část této bakalářské práce je zaměřena na důležitost propriocepce a kožního 

čití u sportovních aktivit. Kvalita těchto receptorů byla ozřejměná těmito testy: 

1. vyšetření somatognozie 

2. vyšetření propriocepce 

3. vyšetření podle Petrie 

4. vyšetření polohocitu 

5. vyšetření vibračního čití ladičkou 

6. stoj na jedné noze 

7. rozpoznání hmotností 

Těmito 7 testy byli probandi testováni před 8 tenisovými lekcemi a po následném 

skončení těchto lekcí byly testy provedeny znovu. Výsledky druhého měření byly 

porovnány vůči výsledkům z prvního měření. Následně procentuálně vyhodnoceno 

zlepšení, zhoršení či stagnace v daném vyšetření. 

1, Vyšetření somatognozie 

Toto vyšetření nám ukazuje, jak je daný jedinec schopný vnímat své vlastní tělo. 

Podle úspěšnosti, tedy jak daleko je představa od skutečnosti, provedení se určuje, 

jak kvalitní tuto schopnost má. Testující dostane pokyn, aby ukázal pomocí paží, jak 
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je široký např. jeho vlastní hrudní koš. Vyšetření se provádí s vyloučením zrakové 

kontroly. Vzdálenost je určena jak ve směru horizontálním, tak ve směru vertikálním 

[18]. 

V této bakalářské práci měli probandi určit svoji vlastní bitrochanterickou šířku 

pánve. Tato vzdálenost byla před vyšetřením změřena a zapsána. Následoval pokyn 

k zavření očí, předpažení paží a aktivně nastavit paže do jimi myšlené šířky pánve. 

Nejprve byla vzdálenost určena ve směru horizontálním, poté vertikálním. 

2, Vyšetření propriocepce 

 Díky propriocepci je vyšetřující schopen určit svou polohu i s vyloučením zraku. 

Vyšetření probíhá při zavřených očí, kdy je testujícímu pasivně nastaven prst ruky 

do určitého bodu. Testující je vyzván k zapamatování polohy, následné změně 

polohy prstu a poté k aktivnímu zaujetí původní polohy prstu, potažmo celé paže. 

Vyšetření se provádí ve stoje čelem k bodu a bokem k bodu. Pomocí milimetrového 

papíru hodnotíme odchýlení od původního bodu [18]. 

Měření v této bakalářské práci proběhlo totožně, jak bylo popsáno výše. Byly 

zaznamenány rozdíly od bodu jak u prvního měření, tak u druhého měření 

prováděného po ukončení tenisové části práce. Výsledky druhého měření byly 

následně porovnány s výsledky z prvního měření. 

3, Vyšetření podle Petrie 

Testem, který je jedním z dalších ukazatelů kvality čití, je modifikovaný test podle 

Petrie. K tomuto testu jsou využívány dva dřevěné bloky. Testovací blok má tvar 

hranolu, šířku stejnou po celé jeho délce. Na vyhodnocujícím bloku se šířka neustále 

zužuje do tvaru jehlanu.  Testující si může po dobu 30 sekund ohmatávat šířku 

testovacího bloku, po uplynutí doby je vyzván, aby stejnou šířku našel 

i na vyhodnocujícím bloku. Vyšetření má tři opakování [18]. 
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. 

Pro potřeby této práce byla zaznamenaná každá ze tří hodnot na testovacím 

bloku, kterou proband uvedl jako tu, co mu přišla stejná jako šířka na testovacím 

bloku. 

4, Vyšetření polohocitu 

Polohocit je vyšetřován pasivním nastavením segmentů do určité polohy. Vše 

probíhá se zavřenýma očima. Po pasivním uvedení segmentu do polohy, vyzveme 

testujícího k zapamatování aktuální polohy segmentu, následně polohu změníme. 

Poté je testující vyzván k uvedení segmentu do stejné polohy, jaká byla nastavena 

pasivně terapeutem. Případně může druhostrannou končetinu uvést do totožné 

polohy, vše neustále bez zrakové kontroly [18]. 

Probandům v této práci byla pasivně nastavena do již předem stanovených úhlů 

nejdříve pravá dolní končetina a následně pravá horní končetina. Dolní končetina 

byla pasivně nastavena jak v kyčli, koleni, tak i hleznu. Pasivní nastavení horní 

končetiny bylo provedeno v kloubu ramenním, loketním a v zápěstí. Po následném 

aktivním nastavení končetiny do polohy byl zaznamenán naměřený úhel v každém 

ze zmíněných kloubů. Způsob měření úhlů v kloubech neodpovídá správnému 

goniometrickému měření. Pro potřeby této práce musel být způsob měření úhlů 

pozměněn a to tak, že pevné rameno goniometru, šlo vždy rovnoběžně s tělesnou 

částí. Končetiny byly nastaveny do polohy volně v prostoru, a tudíž by bylo 

nevhodné mít pevné rameno volně ve vzduchu. 

5, Vyšetření vibračního čití ladičkou 

Schopnost vnímání vibrační stimulace je nazývá palestezie, ta se vyšetřuje pomocí 

graduované C128 Hz ladičky. Ladička, která je mechanicky terapeutem 

rozvibrovaná, se přiloží na místo, kde je nejlépe palpačně hmatná kost. Při vyšetření 
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se zjišťuje, jak dlouho jsou vibrace vnímány. Vyšetření probíhá se zavřenýma očima. 

Ve chvíli, kdy přestanou být vibrace vnímány, vyšetřující hlásí tento moment 

terapeutovi. Čas, kdy byl vnímán pocit vibrací, se zaznamenává na stupnici ladičky. 

Tato stupnice dosahuje nejvyšší hodnoty 8. Výsledný údaj se vyjadřuje poměrem 

např. 7/8. První číslo určuje moment, kdy vibrace přestaly být vnímány. Čím vyšší 

je první číslo poměru, tím je čití kvalitnější. V ideálním případě je tedy poměr 8/8 

[18]. 

Místa, kam byla ladička přikládána, byla u probandů: malleolus lateralis, caput 

fibulae, proccesus styloideus radii a olecranon. Naměřené hodnoty z obou fází 

měření byly zaznamenány.  

6, Stoj na jedné noze 

Další možností, jak otestovat kvalitu proprioreceptorů v těle je vyšetření, 

při kterém proband stojí na jedné noze. I toto vyšetření probíhá bez zrakové 

kontroly. Proband stojí oběma nohama na zemi. Na povel zavře oči a pokrčí 

netestující nohu. Oporou se tedy stává pouze jedna noha, tedy noha testovaná. Ruce 

jsou volně podél těla. Doba, kterou je schopen proband udržet stabilitu pouze 

pomocí jedné nohy, je změřena a zaznamenána. Stejné měření se poté provádí 

na druhé noze [19]. 

7, Rozpoznání hmotností 

Pakliže hraje u provedení pohybu svou roli váha, do popředí se dostává 

propriocepce. Přes ni jsme schopni číst informace o tíze předmětu [5]. 

Správné poznání tíhy tělesa hraje svou nepochybnou roli ve sportu. V této práci, 

konkrétně u tenisu, kde je nutné vnímat váhu tenisové rakety. Při odhadu, jaké síly 

bude zapotřebí pro správně zahraný úder, se také uplatňuje funkce propriocepce 

o poznání tíhy tělesa. V bakalářské práci byla kvalita rozpoznání váhy tělesa 
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testována způsobem, kdy proband dostal 11 raket různé váhy. Hmotnosti raket byly 

od 300 gramů až po 400 gramů. Vyváženy pak byly po 10 gramech. Proband obdržel 

raketu, o které byl informován, že váží 350 gramů. O této váze byl informován, aby 

měl možnost srovnání. Zbylých 10 raket musel seřadit vzestupně podle hmotnosti 

od 300 gramů až po 400 gramů. 
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5 SPECIÁLNÍ ČÁST 

5.1 Proband O. K. 

pohlaví: muž  věk: 23 let  délka paže: 79 cm  

váha: 88 kg  výška: 181 cm 

Proband O. K. začal hrát tenis oproti ostatním až v 10 letech. V mládí se věnoval 

i jiným sportům, ale žádný z nich nedělal na vyšší úrovni. Nyní se tenisu věnuje již 

ne na úrovni závodního hráče, ale provádí ji pouze jako sportovní aktivitu.  

Skladba testovaného tenisové tréninku měla stále stejný model. 1. fáze začínala 

rozehráním úderů. Na druhou fázi byly probandovi podány pěnové špunty a 

mušlová sluchátka, díky kterým se dosáhlo potlačení sluchu. Po nasazení těchto 

propriet, pokračovala tenisová výměna úderů. Ve 3. fázi byly špunty i sluchátka 

odejmuty a následovala další série úderů. Na konci každé fáze následoval test 

na přesnost umístění míčů do vymezeného pole. Z 20 pokusů se probandovi 

počítalo, kolik jich úspěšně zahrál do vymezené části. Každá ze tří odehraných fází 

trvala přibližně 10 minut. 

1. trénink : 8. 12. 2017   5.trénink: 16. 1.2018 

 

2. trénink : 16. 12.2018   6.trénink: 28. 1.2018 

 

3. trénink : 29. 12.2018   7.trénink: 1. 2.2018  

 

4. trénink : 7. 1. 2018   8. trénink: 5. 2.2018 
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Tabulka 1 Výstupní vyšetření kvality propriocepce a kožního čití probanda O. K. 

              
         

  polohocit    pasivně(°) aktivně(°)    

  DK kyčelní kl. - flexe 135 145    

    kolenní kl. extenze 120 120    

    
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 145    

           

  HK 
ramenní kl. - ventrální 
flexe 30 50    

    loketní kl. - flexe 45 45    
    zápěstí - dorzální flexe 130 130    

         

   vibrační čití    

vyšetření 
propriocepce     

  malleolus lateralis 6,5/8    od bodu (cm):   
  caput fibulae 6/8  z boku:     

  
proccesus 
styloideus radii 6,6/8  P 6   

  olecranon 6,5/8  L 5,5   

     z předu:     

  
rozpoznání 
hmotnosti    P 1,5   

  hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g)  L 5,5   

  300 300      
  310 310      

  320 320  somatognozie 
anatomicky: 

40cm   

  330 330  Horizontálně  36 cm   
  340 340  Vertikálně 36 cm   

  350 350      

  360 360      

  370 370  

stoj na jedné 
noze     

  380 380  P noha 12,05 s   
  390 400  L noha 10,95 s   

  400 390      

         

    vyšetření podle Petrie     

    

norma: 
36 mm       

    1. 2. 3.   
    43 42 39   
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5.2 Proband I. K. 

pohlaví: muž  věk: 55 let  délka paže: 77 cm  

váha: 73 kg  výška: 182 cm 

Proband I. K. začal hrát tenis v 8 letech. Tenisu se nikdy nevěnoval na závodní 

úrovni, pouze na úrovni amatérské. V dětství se věnoval různým pohybovým 

aktivitám, ale žádné na závodní úrovni. Dnes se věnuje nejčastěji dálkovým běhům, 

jeho povolání je architekt, charakter tohoto povolání podněcuje kvalitní rozvoj 

proprioreceptorů. 

 Skladba testovaného tenisového tréninku měla stále stejný model. 1. fáze začínala 

rozehráním úderů. Na druhou fázi byly probandovi podány pěnové špunty a 

mušlová sluchátka, díky kterým se dosáhlo potlačení sluchu. Po nasazení těchto 

propriet, pokračovala tenisová výměna úderů. Ve 3. fázi byly špunty i sluchátka 

odejmuty a následovala další série úderů. Na konci každé fáze následoval test 

na přesnost umístění míčů do vymezeného pole. Z 20 pokusů se probandovi 

počítalo, kolik jich úspěšně zahrál do vymezené části. Každá ze tří odehraných fází 

trvala přibližně 10 minut. 

1. trénink : 11. 12. 2017   5.trénink: 2. 1. 2018 

 

2. trénink : 14. 12. 2017   6.trénink: 4. 1. 2018 

 

3. trénink : 19. 12. 2017   7.trénink: 5. 1. 2018 

 

4. trénink : 23. 12. 2017   8. trénink: 7. 1. 2018 
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Tabulka 2Výstupní vyšetření kvality propriocepce a kožního čití probanda I. K. 

              
         

  polohocit    pasivně(°) aktivně(°)    

  DK kyčelní kl. – flexe 135 140    

    kolenní kl. extenze 120 110    

    
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 130    

          

  HK 
ramenní kl. - ventrální 
flexe 30 20    

    loketní kl. – flexe 45 50    
    zápěstí - dorzální flexe 130 140    

         

   vibrační čití    

vyšetření 
propriocepce     

  malleolus lateralis 6,9/8    od bodu (cm):   
  caput fibulae 6,5/8  z boku:     

  
proccesus 
styloideus radii 7/8  P 5   

  olecranon 7/8  L 5,5   

     z předu:     

  
rozpoznání 
hmotnosti    P 2   

  hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g)  L 3,5   

  300 300      
  310 320      

  320 330  somatognozie 
anatomicky: 

34 cm   

  330 310  Horizontálně  40 cm   
  340 340  Vertikálně 46 cm   

  350 350      

  360 360      

  370 370  

stoj na jedné 
noze     

  380 390  P noha 10,60 s   
  390 380  L noha 7,35 s   

  400 400      

         

    vyšetření podle Petrie     

    

norma: 
36 mm       

    1. 2. 3.   
    38 36 35   
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5.3 Proband D. V. 

pohlaví: žena  věk: 24 let  délka paže: 65 cm  

váha: 52 kg  výška: 164 cm 

Proband D. V. začala hrát tenis v 5 letech. Tenisu se věnovala vždy na vysoké 

závodní úrovni. V mládí se aktivně věnovala také gymnastice. Dnes již tenis hraje 

pouze jako běžnou sportovní aktivitu. Jiné sportovní aktivity v zásadě neprovádí. 

Skladba testovaného tenisové tréninku měla stále stejný model. 1. fáze začínala 

rozehráním úderů. Na druhou fázi byly probandovi podány pěnové špunty a 

mušlová sluchátka, díky kterým se dosáhlo potlačení sluchu. Po nasazení těchto 

propriet, pokračovala tenisová výměna úderů. Ve 3. fázi byly špunty i sluchátka 

odejmuty a následovala další série úderů. Na konci každé fáze následoval test 

na přesnost umístění míčů do vymezeného pole. Z 20 pokusů se probandovi 

počítalo, kolik jich úspěšně zahrál do vymezené části. Každá ze tří odehraných fází 

trvala přibližně 10 minut. 

1. trénink: 29. 12. 2017   5. trénink: 26. 1. 2018 

 

2. trénink: 6. 1. 2018    6. trénink: 12. 2. 2018 

 

3. trénink: 11. 1. 2018   7. trénink: 14. 2. 2018 

 

4. trénink: 18. 1. 2018   8. trénink: 17. 2. 2018 
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Tabulka 3 Výstupní vyšetření kvality propriocepce a kožního čití probanda D. V. 

              
         

  polohocit    pasivně(°) aktivně(°)    

  DK kyčelní kl. – flexe 135 120    

    kolenní kl. extenze 120 125    

    
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 140    

          

  HK 
ramenní kl. - ventrální 
flexe 30 60    

    loketní kl. – flexe 45 100    
    zápěstí - dorzální flexe 130 115    

         

   vibrační čití    

vyšetření 
propriocepce     

  malleolus lateralis 6,9/8    od bodu (cm):   
  caput fibulae 6,2/8  z boku:     

  
proccesus 
styloideus radii 7/8  P 3,5   

  olecranon 6,5/8  L 4,5   

     z předu:     

  
rozpoznání 
hmotnosti    P 3   

  hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g)  L 0   

  300 300      
  310 320      

  320 330  somatognozie 
anatomicky: 

31 cm   

  330 310  Horizontálně  31 cm   
  340 340  Vertikálně 33 cm   

  350 350      

  360 370      

  370 360 
 
 

stoj na jedné 
noze     

  380 380  P noha 9,35 s   
  390 390  L noha 6 s   

  400 400      

         

    vyšetření podle Petrie     

    

norma: 
36 mm       

    1. 2. 3.   
    38 39 39   
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5.4 Proband K. K. 

pohlaví: muž  věk: 25 let  délka paže: 77 cm  

váha: 75 kg  výška: 187 cm 

Proband K. K. začal hrát tenis v 6 letech, do svých 15 let hrál společně s tenisem i 

závodně fotbal. Poté už hrál závodně jen tenis, který hraje stále na vysoké úrovni 

dodnes. Hraje nejvyšší klubovou soutěž v Praze a regionální ligu i v Německu. 

Aktivně se věnuje hokeji a na amatérské úrovni hraje stále fotbal. 

Skladba testovaného tenisové tréninku měla stále stejný model. 1. fáze začínala 

rozehráním úderů. Na druhou fázi byly probandovi nasazeny pěnové špunty a 

mušlová sluchátka, díky kterým se dosáhlo potlačení sluchu. Po nasazení těchto 

propriet pokračovala tenisová výměna úderů. Ve 3. fázi byly špunty i sluchátka 

odejmuty a následovala další série úderů. Na konci každé fáze následoval test 

na přesnost umístění míčů do vymezeného pole. Z 20 pokusů se probandovi 

počítalo, kolik jich úspěšně zahrál do vymezené části. Každá ze tří odehraných fází 

trvala přibližně 10 minut. 

1. trénink: 13. 1. 2018   5. trénink: 23. 1. 2018  

 

2. trénink: 14. 1. 2018   6. trénink: 28. 1. 2018  

 

3. trénink: 17. 1. 2018   7. trénink: 31. 1. 2018  

 

4. trénink: 21. 1. 2018   8. trénink: 7. 2. 2018  
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Tabulka 4 Výstupní vyšetření kvality propriocepce a kožního čití probanda K. K. 

              
         

  polohocit    pasivně(°) aktivně(°)    

  DK kyčelní kl. – flexe 135 120    

    kolenní kl. extenze 120 120    

    
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 145    

          

  HK 
ramenní kl. - ventrální 
flexe 30 15    

    loketní kl. – flexe 45 45    
    zápěstí - dorzální flexe 130 130    

         

   vibrační čití    

vyšetření 
propriocepce     

  malleolus lateralis 7/8    od bodu (cm):   
  caput fibulae 6,5/8  z boku:     

  
proccesus 
styloideus radii 7,5/8  P 3,5   

  olecranon 7/8  L 4,5   

     z předu:     

  
rozpoznání 
hmotnosti    P 5   

  hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g)  L 1,5   

  300 300      
  310 310      

  320 320  somatognozie 
anatomicky: 

38 cm   

  330 330  Horizontálně  41 cm   
  340 340  Vertikálně 39 cm   

  350 350      

  360 360      

  370 370 
 
 

stoj na jedné 
noze     

  380 380  P noha 20,17 s   
  390 390  L noha 10,44 s   

  400 400      

         

    vyšetření podle Petrie     

    

norma: 
36 mm       

    1. 2. 3.   
    42 39 37   
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5.5 Proband M. D. 

pohlaví: muž  věk: 22 let  délka paže: 77 cm  

váha: 75 kg  výška: 187 cm 

Proband M. D. začal hrát tenis v 6 letech. Současně hrál i závodně fotbal. Do svých 

13 let se věnoval spíše fotbalu, až pak přešel plnohodnotně na tenis. Dnes hraje 

aktivně hokej a často i fotbal. Tenis má již pouze jako doplňkovou aktivitu. 

Skladba testovaného tenisové tréninku měla stále stejný model. 1. fáze začínala 

rozehráním úderů. Na druhou fázi byly probandovi podány pěnové špunty a 

mušlová sluchátka, díky kterým se dosáhlo potlačení sluchu. Po nasazení těchto 

propriet pokračovala tenisová výměna úderů. Ve 3. fázi byly špunty i sluchátka 

odejmuty a následovala další série úderů. Na konci každé fáze následoval test 

na přesnost umístění míčů do vymezeného pole. Z 20 pokusů se probandovi 

počítalo, kolik jich úspěšně zahrál do vymezené části. Každá ze tří odehraných fází 

trvala přibližně 10 minut. 

1. trénink: 20. 1. 2018   5. trénink: 10. 3. 2018 

 

2. trénink: 2. 2. 2018    6. trénink: 16. 3. 2018 

 

3. trénink: 5. 2. 2018    7. trénink: 19. 3. 2018 

 

4. trénink: 18. 2. 2018   8. trénink: 23. 3. 2018 
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Tabulka 5 Výstupní vyšetření kvality propriocepce a kožního čití probanda M. D. 

              
         

  polohocit    pasivně(°) aktivně(°)    

  DK kyčelní kl. – flexe 135 145    

    kolenní kl. extenze 120 111    

    
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 140    

          

  HK 
ramenní kl. - ventrální 
flexe 30 45    

    loketní kl. – flexe 45 30    
    zápěstí - dorzální flexe 130 135    

         

   vibrační čití    

vyšetření 
propriocepce     

  malleolus lateralis 7,2/8    od bodu (cm):   
  caput fibulae 6/8  z boku:     

  
proccesus 
styloideus radii 7/8  P 3,5   

  olecranon 6,8/8  L 4,5   

     z předu:     

  
rozpoznání 
hmotnosti    P 2   

  hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g)  L 2   

  300 300      
  310 320      

  320 330  somatognozie 
anatomicky: 

42 cm   

  330 310  Horizontálně  38 cm   
  340 340  Vertikálně 33 cm   

  350 350      

  360 360      

  370 370 
 
 

stoj na jedné 
noze     

  380 390  P noha 18,3 s   
  390 380  L noha 29,78 s   

  400 400      

         

    vyšetření podle Petrie     

    

norma: 
36 mm       

    1. 2. 3.   
    33 34 35   
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6 VÝSLEDKY 

Výsledky jsou zpracovány pomocí tabulek a grafů. V části zaměřené na kvalitu 

propriocepce jsou vždy dvě tabulky. Jedna s hodnotami z úvodního měření, druhá 

s hodnotami naměřenými po absolvování 8 tenisových lekcí, ve kterých byla vždy 

jedna ze tří fází odehrána s eliminací sluchového ústrojí. V tabulkách s výstupními 

hodnotami jsou barevně označeny změněné hodnoty, zelená – zlepšení, oranžová – 

zhoršení, bílá – stejné. 

Tenisové sekce této práce jsou zpracovány pomocí grafů. Jsou zde zaneseny 

výsledné hodnoty jednotlivých fází hraní z každého z 8 tenisových lekcí. 

Zpracované výsledky nelze brát, kvůli malému množství testujících, jako 

statisticky vypovídající hodnotu. Bakalářská práce je brána jako pilotní produkt 

zaměřený na problematiku sluchu, respektive její účelnou eliminaci ve sportovním 

výkonu. 

 

6.1 Výsledky kvality propriocepce a kožního čití  

U všech probandů došlo ke zlepšení kvality propriocepce a kožního čití 

po absolvování tenisových lekcí, kde hráli určitou část tréninku se sluchátky a 

špunty do uší.  
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6.1.1 Proband O. K.  

Vstupní testování proběhlo 8. prosince 2017, výstupní proběhlo 5. února 2018. 

Vyšetření polohocitu 

Tabulka 6 Vstupní vyšetření polohocitu 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. – flexe 135 145 

  kolenní kl. – flexe 120 120 
  hlezenní kl. - plantární flexe 140 145 
      

HK ramenní kl. - ventrální flexe 30 50 

  loketní kl. – flexe 45 45 
  zápěstí - dorzální flexe 130 130 

 

Tabulka 7 Výstupní vyšetření polohocitu 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. – flexe 135 135 

  kolenní kl. – flexe 120 125 
  hlezenní kl. - plantární flexe 140 140 
      

HK ramenní kl. - ventrální flexe 30 40 

  loketní kl. – flexe 45 50 
  zápěstí - dorzální flexe 130 120 

 

Vyšetření ladičkou 

Tabulka 8 Vstupní vyšetření ladičkou Tabulka 9 Výstupní vyšetření ladičkou 

    

 

vibrační čití   

malleolus lateralis 6,5/8 
caput fibulae 6/8 
proccesus styloideus radii 6,6/8 
olecranon 6,5/8 

vibrační čití   

malleolus lateralis  7/8 
caput fibulae 6/7 
proccesus styloideus radii  7/8 
olecranon 6/7 
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Vyšetření somatognozie 

Tabulka 10 Vstupní vyšetření somatognozie    Tabulka 11 Výstupní vyšetření somatognozie 

 

 

Vyšetření podle Petrie 

Tabulka 12 Vstupní vyšetření podle Petrie    Tabulka 13 Výstupní vyšetření podle Petrie 

 

  

 

 

Stoj na jedné noze

Tabulka 14 Vstupní stoj na jedné noze  

 

 

Tabulka 15 Výstupní stoj na jedné noze

 

Vyšetření propriocepce 

Tabulka 16 Vstupní vyšetření propriocepce 

 

Tabulka 17 Výstupní vyšetření propriocepce 

 

  

somatognozie anatomicky: 40 cm 

Horizontálně  36 cm 
Vertikálně 36 cm 

somatognozie anatomicky: 40 cm 

Horizontálně  35 cm 
Vertikálně 37 cm 

vyšetření podle Petrie   

norma: 36 mm    
1. 2. 3. 

33 mm 35 mm 38 mm 

vyšetření podle Petrie   

norma: 36 mm    
1. 2. 3. 

43 mm 42 mm 39 mm 

stoj na jedné noze 

P noha 12,05 s 
L noha 10,95 s 

stoj na jedné noze 

P noha 14,13 s 

L noha 9,8 s 

vyšetření propriocepce   

  od bodu: 
z boku:   
P 6 cm 
L 5,5 cm 

z předu:   
P 1,5 cm 
L 5,5 cm 

vyšetření propriocepce   

  od bodu(cm): 
z boku:   
P 4,5 cm 
L 3,5 cm 

z předu:   
P 1,5 cm 
L 1 cm 
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Rozpoznání hmotností  

Tabulka 18 Vstupní rozpoznání hmotností    Tabulka 19 Výstupní rozpoznání hmotností 

 

6.1.1.1 Vyhodnocení kvality propriocepce O. K. 

Při procentuálním porovnání jednotlivých hodnot vstupního a výstupního 

měření vyšlo průměrné zlepšení kvality propriocepce a kožního čití o 11 %. 

Tabulka 20 Vyhodnocení propriocepce probanda O. K. 

naměřené hodnoty 22 

zlepšené hodnoty 13 

zhoršené hodnoty 6 

stejné hodnoty 3 

průměrné zlepšení 11 % 

 

 

 

 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 310 

320 320 

330 330 

340 340 

350 350 

360 360 

370 370 

380 380 

390 400 

400 390 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 310 

320 320 

330 330 

340 340 

350 350 

360 360 

370 370 

380 390 

390 380 

400 400 
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6.1.2 Proband I. K. 

Vstupní testování proběhlo 11. prosince 2017, výstupní proběhlo 7. ledna 2018. 

Vyšetření polohocitu 

Tabulka 21 Vstupní vyšetření polohocitu 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. – flexe 135 140 

  kolenní kl. – flexe 120 110 
  hlezenní kl. - plantární flexe 140 130 
      

HK ramenní kl. - ventrální flexe 30 20 

  loketní kl. – flexe 45 50 
  zápěstí - dorzální flexe 130 140 

 

Tabulka 22 Výstupní vyšetření polohocitu 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 155 

  kolenní kl. - flexe 120 110 
  hlezenní kl. - plantární flexe 140 135 
      

HK ramenní kl. - ventrální flexe 30 30 

  loketní kl. - flexe 45 60 
  zápěstí - dorzální flexe 130 140 

 

Vyšetření ladičkou 

Tabulka 23 Vstupní vyšetření ladičkou Tabulka 24 Výstupní vyšetření ladičkou 

     

  

 

 

 

 

vibrační čití   

malleolus lateralis 6,9/8 
caput fibulae 6,5/8 
proccesus styloideus radii  7/8 
Olecranon  7/8 

vibrační čití   

malleolus lateralis 7,5/8 
caput fibulae 7,3/8 
proccesus styloideus radii  7/8 
olecranon  7/8 
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Vyšetření somatognozie  

 Tabulka 25 Vstupní vyšetření somatognozie Tabulka 26 Výstupní vyšetření somatognozie 

Vyšetření podle Petrie 

 Tabulka 27 Vstupní vyšetření podle Petrie    Tabulka 28 Výstupní vyšetření podle Petrie 

 

 

 

Stoj na jedné noze 

 Tabulka 29 Vstupní stoj na jedné noze 

 

 

 

 

    

Vyšetření propriocepce 

 Tabulka 30 Výstupní stoj na jedné noze 

Tabulka 31 Vstupní vyšetření propriocepce   

 

Tabulka 32 Výstupní vyšetření propriocepce

 

somatognozie anatomicky: 34 cm 

Horizontálně  40 
Vertikálně 46 

somatognozie anatomicky: 34 cm 

Horizontálně  39 
Vertikálně 40 

vyšetření podle Petrie   

norma: 36 mm    
1. 2. 3. 

38 mm 36 mm 35 mm 

vyšetření podle Petrie   

norma: 36 mm    
1. 2. 3. 

36 mm 36 mm 34 mm 

stoj na jedné noze 

P noha 10,60 s 
L noha 7,35 s 

stoj na jedné noze 

P noha 10,56 s 
L noha 10,24 s 

vyšetření propriocepce   

  od bodu (cm): 
z boku:  
P 1,5 
L 2,5 

z předu:  
P 3 
L 2 

vyšetření propriocepce   

  od bodu (cm): 
z boku:   
P 5 
L 5,5 

z předu:   
P 2 
L 3,5 
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Rozpoznání hmotnost

 Tabulka 33 Vstupní rozpoznání hmotností    Tabulka 34 Výstupní rozpoznání hmotností 

 

6.1.2.1  

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti  (g) 

300 300 

310 320 

320 330 

330 310 

340 340 

350 350 

360 360 

370 370 

380 390 

390 380 

400 400 

6.1.2.2  Vyhodnocení kvality propriocepce I. K. 

Při procentuálním porovnání jednotlivých hodnot vstupního a výstupního 

měření vyšlo průměrné zlepšení kvality propriocepce a kožního čití o 16 %. 

 

Tabulka 35 Vyhodnocení propriocepce probanda I. K. 

naměřené hodnoty 22 

zlepšené hodnoty 12 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 310 

320 320 

330 340 

340 330 

350 350 

360 360 

370 370 

380 400 

390 390 

400 380 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 320 

320 330 

330 310 

340 340 

350 350 

360 360 

370 370 

380 390 

390 380 

400 400 
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zhoršené hodnoty 4 

stejné hodnoty 6 

průměrné zlepšení 16 % 

 

 

 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 310 

320 320 

330 340 

340 330 

350 350 

360 360 

370 370 

380 400 

390 390 

400 380 

6.1.3 Proband D. V. 

Vstupní testování proběhlo 29. prosince 2017, výstupní proběhlo 17. února 2018. 

Vyšetření polohocitu 

Tabulka 36 Vstupní vyšetření polohocitu 

 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 120 

  kolenní kl.  - flexe 120 125 

  
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 140 

      

HK ramenní kl. - ventrální flexe 30 60 

  loketní kl. - flexe 45 100 
  zápěstí - dorzální flexe 130 115 
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Tabulka 37 Výstupní vyšetření polohocitu 

 

Vyšetření ladičkou 

Tabulka 38 Vstupní vyšetření ladičkou    Tabulka 39 Výstupní vyšetření ladičkou 

 

   

 

 vibrační čití   

malleolus lateralis 6,9/8 

caput fibulae 6,2/8 
proccesus styloideus 
radii  7/8 

olecranon 6,5/8 

Vyšetření somatognozie 

Tabulka 40 Vstupní vyšetření somatognozie 

somatognozie anatomicky: 31 cm 

Horizontálně  31 
Vertikálně 33 

 

Vyšetření podle Petrie 

Tabulka 41 Výstupní vyšetření somatognozie 

 

 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 130 

  kolenní kl.  - flexe 120 120 

  
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 140 

      

HK ramenní kl. - ventrální flexe 30 35 

  loketní kl. - flexe 45 60 
  zápěstí - dorzální flexe 130 135 

vibrační čití   

malleolus lateralis 6,9/8 
caput fibulae 6,2/8 
proccesus styloideus radii  7/8 
Olecranon 6,5/8 

vibrační čití   

malleolus lateralis  7/8 
caput fibulae 6/8 
proccesus styloideus radii 7,2/8 
olecranon 6,5/8 

somatognozie anatomicky: 31 cm 

Horizontálně  31 
Vertikálně 32 
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 Tabulka 42 Vstupní vyšetření podle Petrie    Tabulka 43 Výstupní vyšetření podle Petrie 

 

 

Stoj na jedné noze 

Tabulka 44 Vstupní stoj na jedné noze 

stoj na jedné noze 

P noha 9,35 s 

L noha 6 s 

 

Vyšetření propriocepce 

Tabulka 45 Výstupní stoj na jedné noze 

stoj na jedné noze 

P noha 16,41 s 
L noha 9,78 s 

 

 

Tabulka 46 Vstupní vyšetření propriocepce 

vyšetření propriocepce   

  od bodu (cm): 
z boku:  
P 3,5  
L 4,5  

z předu:  
P 3  
L 0  

 

 

Tabulka 47 Výstupní vyšetření propriocepce 

vyšetření propriocepce   

  od bodu (cm): 
z boku:  
P 2,5 
L 3,5 

z předu:  
P 5 
L 1 

 

 

Rozpoznání hmotností 

 

Tabulka 48  Vstupní rozpoznání hmotností  Tabulka 49 Výstupní rozpoznání hmotností

vyšetření podle Petrie   

norma: 36 mm    
1. 2. 3. 

39 mm 36 mm 36 mm 

vyšetření podle Petrie   

norma: 36 mm    
1. 2. 3. 

38 mm 39 mm 39 mm 
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6.1.3.1 Vyhodnocení kvality propriocepce D. V. 

Při procentuálním porovnání jednotlivých hodnot vstupního a výstupního 

měření vyšlo průměrné zlepšení kvality propriocepce a kožního čití o 12 %. 

Tabulka 50 Vyhodnocení propriocepce probanda D. V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 Proband K. K. 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 320 

320 330 

330 310 

340 340 

350 350 

360 370 

370 360 

380 380 

390 390 

400 400 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 310 

320 330 

330 320 

340 340 

350 350 

360 360 

370 370 

380 400 

390 390 

400 380 

naměřené hodnoty 22 

zlepšené hodnoty 13 

zhoršené hodnoty 6 

stejné hodnoty 3 

průměrné zlepšení  12 % 
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Vstupní testování proběhlo 13. ledna 2017, výstupní proběhlo 4. února 2018. 

Vyšetření polohocitu 

Tabulka 51 Vstupní vyšetření polohocitu 

 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 120 

  kolenní kl. extenze 120 120 

  
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 145 

      

HK 
ramenní kl. - ventrální 
flexe 30 15 

  loketní kl. - flexe 45 45 

  zápěstí - dorzální flexe 130 130 
Tabulka 52 Výstupní vyšetření polohocitu 

 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 135 

  kolenní kl. extenze 120 120 

  
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 135 

      

HK 
ramenní kl. - ventrální 
flexe 30 20 

  loketní kl. - flexe 45 45 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 120 

  kolenní kl.  - flexe 120 120 
  hlezenní kl. - plantární flexe 140 145 
      

HK ramenní kl. - ventrální flexe 30 15 

  loketní kl. - flexe 45 45 
  zápěstí - dorzální flexe 130 130 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 135 

  kolenní kl.  - flexe 120 120 
  hlezenní kl. - plantární flexe 140 135 
      

HK ramenní kl. - ventrální flexe 30 20 

  loketní kl. - flexe 45 45 
  zápěstí - dorzální flexe 130 125 
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  zápěstí - dorzální flexe 130 125 

Vyšetření ladičko

Tabulka 53 Vstupní vyšetření ladičkou Tabulka 54 Výstupní vyšetření ladičkou 

 

 

 vibrační čití   

malleolus lateralis  7/8 

caput fibulae 6,5/8 
proccesus styloideus 
radii 7,5/8 

olecranon  7/8 

 

 

Vyšetření somatognozie

Tabulka 55 Vstupní vyšetření somatognozie 

 

Tabulka 56 Výstupní vyšetření somatognozie 

  

somatognozie 
norma:38 
cm 

Horizontálně  41 

Vertikálně 39 

  

Vyšetření podle Petrie 

Tabulka 57 Vstupní vyšetření podle Petrie    Tabulka 58 Výstupní vyšetření podle Petrie 

vibrační čití   

malleolus lateralis  7/8 
caput fibulae 6,5/8 
proccesus styloideus radii 7,5/8 
olecranon  7/8 

vibrační čití   

malleolus lateralis  7/8 
caput fibulae  7/8 
proccesus styloideus radii 7,5/8 
olecranon  7/8 

somatognozie norma:38 cm 

Horizontálně  41 
Vertikálně 39 

somatognozie norma:38 cm 

Horizontálně  35 
Vertikálně 36 

vyšetření podle Petrie   

norma: 36 mm    
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Stoj na jedné noze 

Tabulka 59 Vstupní stoj na jedné noze 

 

Tabulka 60 Výstupní stoj na jedné noze

 

 

stoj na jedné noze 

P noha 20,17 

L noha 10,44 

 

Vyšetření propriocepce 

 Tabulka 61 Vstupní vyšetření propriocepce Tabulka 62 Výstupní vyšetření propriocepce 

Rozpoznání hmotností 

Tabulka 63 Vstupní rozpoznání hmotností

1. 2. 3. 
37 mm 35 mm 36 mm vyšetření podle Petrie   

norma: 36 mm    
1. 2. 3. 

42 mm 39 mm 37 mm 

stoj na jedné noze 

P noha 20,17 s 

L noha 10,44 s 

stoj na jedné noze 

P noha 17,34 s 

L noha 8,48 s 

vyšetření propriocepce   

  od bodu (cm): 
z boku:  
P 2,5 
L 4 

z předu:  
P 3 
L 1,5 

vyšetření propriocepce   

  od bodu (cm): 
z boku:  
P 3,5 
L 4,5 

z předu:  
P 5 
L 1,5 
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 Tabulka 64 Výstupní rozpoznání hmotností 

 

 

6.1.4.1 Vyhodnocení kvality propriocepce K. K. 

Při procentuálním porovnání jednotlivých hodnot vstupního a výstupního 

měření vyšlo průměrné zlepšení kvality propriocepce a kožního čití o 6 %. 

Tabulka 65 Vyhodnocení propriocepce probanda K. K. 

 

 

 

 

 

rozpoznání hmotnosti 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 310 

320 320 

330 330 

340 340 

350 350 

360 360 

370 370 

380 380 

390 390 

400 400 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 310 

320 320 

330 330 

340 340 

350 350 

360 360 

370 370 

380 380 

390 390 

400 400 

naměřené hodnoty 22 

zlepšené hodnoty 9 

zhoršené hodnoty 4 

stejné hodnoty 9 

průměrné zlepšení  6 % 
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hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 310 

320 320 

330 330 

340 340 

350 350 

360 360 

370 370 

380 380 

390 390 

400 400 

6.1.5 Proband M. D. 

Vstupní testování proběhlo 13. ledna 2017, výstupní proběhlo 4. února 2018. 

Vyšetření polohocitu 

Tabulka 66 Vstupní vyšetření polohocitu 

 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 120 

  kolenní kl. extenze 120 120 

  
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 145 

      

HK 
ramenní kl. - ventrální 
flexe 30 15 

  loketní kl. - flexe 45 45 

  zápěstí - dorzální flexe 130 130 
Tabulka 67 Výstupní vyšetření polohocitu 

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 145 

  kolenní kl. - flexe 120 115 
  hlezenní kl. - plantární flexe 140 140 
     

HK ramenní kl. - ventrální flexe 30 45 

  loketní kl. - flexe 45 30 
  zápěstí - dorzální flexe 130 135 
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polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 135 

  kolenní kl. extenze 120 120 

  
hlezenní kl. - plantární 
flexe 140 135 

      

HK 
ramenní kl. - ventrální 
flexe 30 20 

  loketní kl. - flexe 45 45 

  zápěstí - dorzální flexe 130 125 

Vyšetření ladičkou

Tabulka 68 Vstupní vyšetření ladičkou Tabulka 69 Výstupní vyšetření ladičkou 

 

 

 vibrační čití   

malleolus lateralis  7/8 

caput fibulae 6,5/8 
proccesus styloideus 
radii 7,5/8 

olecranon  7/8 

 

Vyšetření somatognozie

polohocit    pasivně (°) aktivně (°) 

DK kyčelní kl. - flexe 135 135 

  kolenní kl. - flexe 120 115 
  hlezenní kl. - plantární flexe 140 135 
      

HK ramenní kl. - ventrální flexe 30 35 

  loketní kl. - flexe 45 50 
  zápěstí - dorzální flexe 130 135 

vibrační čití   

malleolus lateralis  7/8 
caput fibulae  6/8 
proccesus styloideus radii 7,2/8 
olecranon  6,8/8 

vibrační čití   

malleolus lateralis  7,2/8 
caput fibulae 6/8 
proccesus styloideus radii 7/8 
olecranon  6,8/8 
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 Tabulka 70 Vstupní vyšetření somatognozie       Tabulka 71 Výstupní vyšetření somatognozie 

 

  

somatognozie 
norma:38 
cm 

Horizontálně  41 

Vertikálně 39 

Vyšetření podle Petrie 

Tabulka 72 Vstupní vyšetření podle Petrie    Tabulka 73 Výstupní vyšetření podle Petrie 

 

 

 

Stoj na jedné noze 

Tabulka 74 Vstupní stoj na jedné noze Tabulka 75 Výstupní stoj na jedné noze

    

 

 

stoj na jedné noze 

P noha 20,17 

L noha 10,44 

 

Vyšetření propriocepce 

 Tabulka 76 Vstupní vyšetření propriocepce    Tabulka 77 Výstupní vyšetření propriocepce 

 

 

 

somatognozie norma:42 cm 

Horizontálně  38 
Vertikálně 33 

somatognozie norma:42 cm 

Horizontálně  43 
Vertikálně 47 

vyšetření podle Petrie   

norma: 36 mm    
1. 2. 3. 

33 mm 34 mm 35 mm 

vyšetření podle Petrie   

norma: 36 mm    
1. 2. 3. 

33 mm 36 mm 36 mm 

stoj na jedné noze 

P noha 20,88 s 

L noha 25,46 s 

stoj na jedné noze 

P noha 18,3 s 

L noha 29,78 s 

vyšetření propriocepce   

  od bodu (cm): 
z boku:  
P 3,5 
L 4,5 

z předu:  
P 2 
L 2 

vyšetření propriocepce   

  od bodu (cm): 
z boku:  
P 2,5 
L 3 

z předu:  
P 2 
L 2 
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Rozpoznání hmotností 

Tabulka 78 Vstupní rozpoznání hmotností 

 

Tabulka 79 Výstupní rozpoznání hmotností 

 

6.1.5.1 Vyhodnocení kvality propriocepce M. D. 

Při procentuálním porovnání jednotlivých hodnot vstupního a výstupního 

měření vyšlo průměrné zlepšení kvality propriocepce a kožního čití o 6 %. 

Tabulka 80 Vyhodnocení propriocepce probanda M. D. 

 

 

 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 310 

320 320 

330 330 

340 340 

350 350 

360 360 

370 370 

380 380 

390 390 

400 400 

rozpoznání hmotnosti 

hmotnosti (g) seřazené hmotnosti (g) 

300 300 

310 310 

320 320 

330 330 

340 340 

350 350 

360 360 

370 370 

380 380 

390 390 

400 400 

naměřené hodnoty 22 

zlepšené hodnoty 11 

zhoršené hodnoty 4 

stejné hodnoty 7 

průměrné zlepšení  6 % 
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6.2 Celkové vyhodnocení kvality propriocepce a kožního čití  

 

Tabulka 81 Porovnání výsledků 1. měření 

1.měření polohocit  b stoj   b Petrie   b hmotnosti   b proprio.  b  čití   b somatognozie  b  součet 

KK 35 5 30,61 4 10 2 0 5 14,5 3 28 5 4 4 28 b 

MD 50 3 48,08 5 6 4 60 2 12 4 27 3 13 2 23 b 

IK 50 3 17,95 2 3 5 70 1 16 2 27,4 4 14 1 18 b 

DV 120 1 15,35 1 8 3 60 2 10,8 5 26,6 1 2 5 18 b 

OK 35 5 23 3 16 1 20 3 18,5 1 26,6 1 8 3 17 b 

 

Tabulka 82 Porovnání výsledků 2. měření 

  

 

 

 

 

2. měření polohocit b stoj b Petrie b hmotnosti b proprio. b čití b somatognozie b součet 

KK 20 5 25,82 3 2 5 0 5 11 2 28,5 4 5 4 28 b 

MD 25 4 46,34 5 3 3 120 1 9,5 4 27 3 6 3 23 b 

IK 60 1 20,8 1 2 5 60 2 9 5 28,8 5 11 1 20 b 

DV 30 2 26,19 4 3 3 60 2 12 1 26,7 2 1 5 19 b 

OK 30 2 23,93 2 6 1 20 4 10,5 3 26 1 8 2 15 b 
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6.3 Výsledky tenisového herního projevu 

Jak je vidět na grafech u 4 probandů došlo během 8 tréninkových lekcí ke zlepšení 

fáze, která následovala po sluchové eliminaci. Pouze jeden z probandů měl 

procentuální hodnoty trefení středem rakety většinou nižší než v 1. a 2. fázi hraní, 

nicméně ve hře na vymezenou plochu dosahoval taktéž jako všichni 4 ostatní 

probandi nejlepších výsledků ve 3. fázi hry. 
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6.3.1 Proband O. K.  

U probanda O. K. nebylo vidět zlepšení ve 3. fázi hraní po sundání sluchátek a 

špuntů co se týče úspěšností trefení středem hlavy rakety. Naopak u hry 

na vymezenou plochu dosahoval nejlepších výsledků právě ve 3. fázi hraní. 

 

Graf  3 Procentuální trefení středem rakety O. K. 
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Adaptace lidského těla na změnu vyvolanou eliminací sluchu u probanda O.K. 

neproběhla. Rozptyl fází se u konečných lekcí nepřibližoval pravidelně hodnotám 

okolo nuly. 

Graf 5 Rozptyl jednotlivých fází O. K 
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6.3.2 Proband I. K. 

Proband I. K. dopadl v obou atributech kvality hry velice úspěšně. Ve 3. fázi 

dosahoval nejlepších hodnot, jak trefení středem rakety, tak hry na vymezenou 

plochu. V obou atributech je patrné postupné zlepšení všech fází hraní 

s přibývajícím časem odehraným s eliminací sluchu.  

 

Graf 6  Procentuální trefení středem rakety I. K. 
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Graf 7 Hra na vymezenou plochu I. K 
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Adaptace lidského těla na změnu vyvolanou eliminací sluchu u probanda I.K. 

částečně proběhla. Rozptyl fází se od 4. lekce přibližoval pravidelně hodnotám okolo 

nuly.  

Graf 8 Rozptyl jednotlivých fází I. K. 
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6.3.3 Proband D. V. 

 Proband D. V. dopadla v obou atributech kvality hry velice úspěšně. Ve 3. fázi 

dosahovala nejlepších hodnot, jak trefení středem rakety, tak hry na vymezenou 

plochu. Ze všech probandů dosahovala nejvyšších hodnot u trefení středem rakety.   
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Graf 9 Hra na vymezenou plochu D. V. 
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Adaptace lidského těla na změnu vyvolanou eliminací sluchu u probanda D. V. 

neproběhla. Rozptyl fází se u konečných lekcí nepřibližoval pravidelně hodnotám 

okolo nuly. 

 

Graf 11 Rozptyl jednotlivých fází D. V. 
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6.3.4 Proband K. K. 

 Proband K. K. je co se týká tenisové výkonosti jednoznačně nejkvalitnější 

z testovaných probandů. Podle toho i odpovídají vyšší procenta zahraných úderů 

středem rakety, a i druhý ukazatel v podobě umístění úderů na cílové místo skončil 

v jeho podání kvalitně. Proband K. K. taktéž dosahoval nejvyšších hodnot ve 3. fázi 

hraní. 
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Adaptace lidského těla na změnu vyvolanou eliminací sluchu u probanda K.K. 

neproběhla. Rozptyl fází se u konečných lekcí nepřibližoval pravidelně hodnotám 

okolo nuly. 

 

6.3.4.1 Soutěžní zápas  

Proband K. K. odehrál se SE jeden regulérní turnaj. První dva zápasy hrál vždy 1. 

set špunty a sluchátky, oba tyto zápasy vyhrál. Vyhrál i 3. zápas a až svůj 4. zápas 

prohrál. V tabulce jsou hodnoty z prvních dvou utkání. Po odebrání SE se proband 

vždy zlepšil ve druhých setech. Zvláštně ve schopnosti zahrát úder silněji a rychleji. 

Tabulka 83 soutěžní zápasy probanda K. K. 

1. zápas 
  TS rychlost podání síla úderu forehand (%) síla úderu backhand (%) 

bez sluchu 1. set 6:0 90 % 117 km/h 37 36 

  2.set 6:0 87 % 119 km/h 43 39 

   
      

2. zápas 
 TS rychlost podání síla úderu forehand (%) síla úderu backhand (%) 

bez sluchu 1. set 6:4 77 % 122 km/h 43 39 

  2.set 6:0 83 % 122 km/h 43 44 
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6.3.5 Proband M. D. 

 Proband M. D. dosahoval nejlepších výsledků v testu umístění míče 

na vymezenou plochu, zároveň v testech na propriocepci obstál jako jeden 

z nejlepších. Lze tedy říci, že proband velice dobře dokáže díky své kvalitní 

propriocepci pracovat s vynaloženým úsilím při zahrání tenisového úderu. 
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Graf 15 Procentuální trefení středem rakety M. D. 



79 

 

Adaptace lidského těla na změnu vyvolanou eliminací sluchu u probanda M. D. 

neproběhla. Rozptyl fází se u konečných lekcí nepřibližoval pravidelně hodnotám 

okolo nuly. 
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6.4 Celkové výsledky tenisové aktivity 

 Kompletní výsledky byly zhotoveny celkovým průměrem nasbíraných hodnot 

od všech pěti probandů. Z výsledků vyplynuly grafy, který zobrazují jakéhosi 

průměrného probanda. Z grafu vyšlo najevo, že při 1. tréninku je problém 

pro testované se vyrovnat se změnou v podobě eliminace sluchu. V následných 

trénincích se však stává 3. fáze tou nejkvalitnější, jak při procentuální úspěšností 

zahrání úderu středem rakety, tak při cílené hře na vymezenou plochu.  
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Z grafu pojednávajícím o průměrných rozptylech mezi jednotlivými hodnoty 

jasně vyplývá, že adaptace těla na vzniklou změnu v podobě potlačení sluchu 

neproběhla.  
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6.5 Pohybová animace  

Obrázek 21 Pohybová animace 1., 2. a 3. fáze 
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Pomocí zachycení momentů trefení úderů byla možnost zhotovit pohybovou 

animaci. Na základě těchto vytvořených fotografií lze říci, že ve 2. a 3. fázi se 

probandi naučili vnímat míček pomocí akustického podnětu a tím pádem na něj 

dříve reagovat. 
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7 DISKUZE 

Na začátku práce byla otázka, zda ztížením tréninku eliminací sluchového vjemu 

dojde ke zlepšení výsledku sportovního výkonu.  

Inspirací k tématu mé práce byl rozhovor profesora Koláře, v němž se o nemalém 

významu sluchu pro sportovce zmiňuje. Jedním ze sportů, pro který jsou sluchové 

informace zvláště podstatné, je tenis. To, jak významnou roli sluch při tenisové hře 

má, si většinou tenisté uvědomí až po jeho vyřazení. Tuto skutečnost probandi mé 

studie potvrdili a shodně udávali, že netušili, kolik informací pomocí sluchu 

získávají [9]. 

Předmětem mého zkoumání bylo zjistit, jak konkrétně sluch tenisovou hru 

ovlivňuje a zda lze cílenou eliminací (cíleným potlačením) sluchu v tréninku 

výsledný výkon zlepšit. Je zřejmé, že při odebrání jakéhokoliv smyslu bude 

prováděná činnost (aktivita) vykonávána hůře, neboť bude chybět jeden ze zdrojů 

informací z okolí. Konkrétní otázka tedy zní, zda lze nevýhodu při tréninku využít 

v konečné fázi jako výhodu ve hře. 

Celá tato práce byla ovlivněna filozofií Bayesovy teorie rozhodování. Wolpert, 

vycházejíc z této teorie, popisuje princip fungování pohybu. Vysvětluje provázanost 

mozku a motorického systému a myšlenku Bayesovy teorie potvrzuje. Jestliže máme 

pohybovou aktivitu prováděnou na základě dvou informačních zdrojů, kterými jsou 

již získané dovednosti a zkušenosti a informace získané z okolí pomocí našich 

smyslů a smyslových modalit, tak je motorická aktivita prováděna, jak nejlépe to 

daný jedinec umí. V případě tenisu dokáže tenista díky mnoha hodinám tréninku, 

vizuálním informacím a akustickým podnětům předpovědět, kam zahraný míč 

na jeho polovině dopadne.  To mu činí výhodu v tom, že je schopen se na daný úder 

připravit po všech stránkách[13]. 
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V situaci, kdy jsme v rámci této práce potlačili sluchové ústrojí, a tedy 

znehodnotili akustické podněty a informace z nich získané, se motorický projev 

pohybové aktivity zhoršil. Tím se zhoršila i kvalita prováděné činnosti, tedy 

tenisová hra. Zhoršení kvality činnosti lze jednoduše doložit na hodnotách a 

výsledcích z 2. fáze, ve které probandi hráli s eliminací sluchu. Hodnoty 

z procentuálního odehrání míčku ze středu rakety, jakožto nejoptimálnějšího úderu, 

byly významně horší. Obdobně se zhoršila přesnost zahraného úderu do vymezené 

plochy. I u 2. fáze z pohledu subjektivního hodnocení lze říci, že při prvních 

tenisových lekcích nebyla tato změna vnímaná pozitivně, co se týká vlastních pocitů. 

V následných lekcích pak ale naopak často někteří probandi uváděli příjemný pocit 

při hraní s eliminací sluchu.  

Zajímavou skutečností se ukázalo, že se díky sluchové eliminaci podařilo 

nabourat již naučené, zafixované pohybové vzory při hře.  Tímto lze jednoznačně 

potvrdit, že podle Čiháka motorické dráhy přímo reagují na impulzy z drah 

sluchových. Průběh motorického učení a jeho výsledné pohybové vzory, které byly 

u všech probandů pevně zafixované na podkorové úrovni řízení motoriky, tak díky 

pozměněnému vnímání mohly získat novou modalitu a variabilitu. Pohybová 

aktivita prováděná ve 2. fázi se tedy pohybovala na úrovni korového řízení. Toto 

řízení je dle Pavlů a Holubářové pro lidské tělo náročnější po fyzické i psychické 

stránce. V subjektivních výpovědích právě často probandi uváděli, že mají pocit 

větší únavy, než když hrají při standartních, v tomto případě sluchových, 

podmínkách. To by znamenalo, že narušením již zavedeného stereotypu se hráč 

dostane zpět na začátek motorického učení [1;17]. 

Véle uvádí, že pokud dojde k výpadku jedné ze senzorických složek ze své 

funkce, funkce jiné smyslové složky se zintenzivní. I toto lze na výsledcích této práce 

potvrdit. V subjektivních výpovědích se probandi často shodují v pocitu zvýšené 

koncentrace zrakového vnímání. Shodně popisují, že letící míč intenzivněji 
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kontrolují pomocí zraku. Jde však o subjektivní, a tedy hůře ověřitelné 

hodnocení[12]. 

Nicméně udávané subjektivní informace o zlepšení zrakové kontroly dokládají 

zajímavé objektivní skutečnosti. Dle mého názoru se probandi při 2. fázi hry, při níž 

byl sluch eliminován, naučili lépe pracovat s vizuální reakcí na zaznamenaný 

moment.  U sportovců při dlouhodobém opakování stejné činnosti dochází 

k zafixování a zautomatizování pohybových vzorů včetně reakcí a podnětů k jejich 

provedení. V případě tenistů tak po letech prováděné, ve své podstatě, neměnící se 

aktivitě, přestávají odehraný míček vnímat vizuálně pomocí očí, ale sklouznou 

k jednodušší reakci, kterou je vnímání akustického podnětu, který zaznamená 

sluchový aparát. Zvuk má, ale své fyzikální zákony a jeho šíření vzduchem má 

určitou rychlost. To prakticky znamená, že protihráč zahrál úder a hráč na druhé 

straně dostane akustický podnět s časovou prodlevou, která je způsobena šířením 

zvuku ve vzduchu.  

Probandi se v tomto testování naučili vnímat zahraný úder z druhé strany opět 

pomocí zraku. Jejich zlepšená vizuální reakce jim pak pomohla ke zkvalitnění hry. 

Dokázali rychleji vyhodnotit a predikovat, kam zahraný míč dopadne a mohli ho 

tak efektivněji odehrát. Toto tvrzení lze objektivizovat pomocí vytvořených 

fotografií pohybové animace z první, druhé a třetí fáze hry, na kterých je znatelný 

posun hráče směrem dopředu tenisového pole a tím následně umístit míč dále 

do soupeřova dvorce, což je velice žádané. Fotografie pohybové animace je uvedena 

v kapitole výsledky. Dalším důkazem pro efektivnější zacílení úderů jsou grafy 

pro hru na vymezenou plochu v kapitole výsledky. Na těchto grafech je vidět, že 

ve 3. fázi je počet míčů trefených nejdále, tedy nejefektivněji, jasně nejvyšší. Tudíž 

proband si z 2. fáze přinesl lepší vizuální reakci.  

Dalším sledovaným atributem byl rozptyl zahraných úderů. Rozptyl byl 

vyhodnocen na základě hodnot z 1., 2. a 3. fáze tréninku. U toho však k očekávané 
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změně ve smyslu ustálení rozptylu nedošlo. Hypoteticky je míra rozptylu 

ukazatelem adaptace lidského těla. Hypotéza byla, že hodnoty rozptylu budou 

v prvních měřeních vysoké a poté začnou postupně klesat, až se ve výsledku ustálí 

někde kolem hodnot blížících se nule. Toto se však potvrdilo jen u probanda I. K. 

Ostatní probandi měli hodnotu rozptylu každou tenisovou lekci značně kolísavou. 

Nelze tedy říci, že by se lidské tělo stihlo adaptovat na eliminaci sluchu za tak 

poměrně krátkou dobu, v jaké byl tento výzkum prováděn. Otázka by byla, jakého 

výsledku bychom se dobrali, kdyby tenisové tréninky probíhaly striktně ve stejných 

časových intervalech mezi tréninky. To se snažilo býti co nejvíce dodržováno. 

Nicméně kvůli časovým možnostem probandů, a i dostupnosti tenisových dvorců, 

bohužel nebylo možné udělat přesný časový harmonogram tréninků. Otázkou je, 

zda a jak by v případě pokračování výzkumu pokračovala adaptace těla a tím 

pádem i rozptyl úderů. Jedno celé měření obsahující 8 tenisových lekcí zabralo 

v průměru 6 týdnů u jednoho probanda. 

Druhou, a v tenise zvláště velmi významnou, sledovanou smyslovou modalitou 

a její proměnu při eliminaci sluchu byla propriocepce a kožní čití.  Kvalitu 

propriceptivního vnímání lze lépe objektivizovat měřením a ve výsledku pak 

porovnat vstupní a výstupní hodnoty.  Jak již bylo zmíněno dle Velého se 

při utlumení jedné senzorické složky druhá zintenzivňuje. Když tedy omezíme 

sluchové vnímání, mělo by podle této hypotézy dojít k zintenzivnění kvality 

i efektivity propriocepce. V provedených testech na kvalitu propriocepce 

a kožního čití se všichni zlepšili [12]. 

Na výsledcích z měření je vidět, jak v mládí působila všestrannost sportů 

na rozvoj propriocepce. Dle měření dopadli nejlépe probandi K. K. a M. D. Oba tito 

hráči se v dětství, a i v posledních letech nevěnovali pouze tenisu, ale aktivně se 

věnovali i jiným pohybovým aktivitám. Ve druhém měření dosáhli oba shodně 

zlepšení 6 %, což je oproti zbylým třem probandům nejméně. Tato hodnota může 

ukazovat na fakt, že jestliže je propriocepce dobře vyvinutá, již je obtížnější ji 
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zdokonalit. Zbylí probandi I. K., O. K. a D. V. měli procentuální zlepšení od 11 do 16 

%. Nelze říci, že by v mládí hráli pouze tenis, ale oproti probandům K. K. a M. D. 

neměli tak všestranné pohybové aktivity na vyšší úrovni. 

Schopnost kvalitního zpracování informací z propriocepce je pro sport 

nepostradatelná. Zvláště pak při sportech, kdy je nutné mít cit pro provedený 

pohyb. I v tomto směru lze dokázat zlepšení po absolvování hraní se sluchovou 

eliminací. Při testu hry na vymezenou plochu docházelo k nejlepším výsledkům 

u všech testovaných ve 3. fázi, po odstranění pěnových špuntů a mušlových 

sluchátek. Domnívám se, že při eliminaci sluchu došlu k aktivaci propriocepce, 

která dopomohla, společně s již zmíněnou vizuální reakcí, k lepším hodnotám 

přesnosti zahrání úderu do vymezené plochy. Jak uvádí Proske, Gandevia a Kolář, 

propriocepce dokáže rozeznávat váhu a tíhu. Tím pak je schopna informovat 

o efektivním vynaložení adekvátního úsilí pro pohyb. Ve hře, kde je žádoucí 

přesnost, a ne maximální síla, dálka apod., je tedy kvalitní funkce propriocepe 

naprosto žádoucí [5; 9]. 

V praxi bylo sluchové eliminaci využito u probanda K. K. v rámci regulérního 

tenisového turnaje započítaného do žebříčku Českého tenisového svazu. Proband 

hrál po základních 8 lekcích, které absolvoval jako proband této práce, soutěžní 

zápasy. První 2 zápasy turnaje hrál vždy první set s pěnovými špunty a mušlovými 

sluchátky. Oba tyto zápasy vyhrál a poté porazil i nejvýše nasazeného hráče 

v turnaji. V semifinále následně prohrál s pozdějším vítězem turnaje. Ve druhých 

setech dosahoval proband K. K. efektivnějších hodnot především, co se týká síly a 

rychlosti zahraných úderů. Údaje o zápase jsou v kapitole výsledky. Toto byl však 

pouze pokus, jak se tělo bude chovat při ostrém soutěžním zápasu společně se 

sluchovou eliminací.  

Je nutno podotknout, že na základě této bakalářské práci nelze vyvozovat závěry 

na celou populaci, a to především z důvodu malé skupiny testovaných probandů. 
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Tato práce by měla být jednou z prvních, která se zabývá provázaností sluchu a 

ostatních smyslových modalit společně se sportem. Tuto práci lze brát jako pilotní 

projekt, co se týče této problematiky. Zároveň, ale dosažené výsledky byly ve velké 

míře prokázány zřetelně u všech pěti testovaných, a i proto lze z této práce vyvodit 

částečné závěry a doporučení do budoucna. 

Z toho důvodu bych tuto práci chtěl dále rozvíjet. Rezervy se skrývají v počtu 

probandů a přesných časových termínech. Zajímavou věcí, která by stála 

za výzkum, by pak byla aplikace na mladší ročníky probandů, respektive přímo 

na děti. V mládí je rozvoj propriocepce klíčový pro další rozvoj různorodých 

pohybových aktivit.  Nabízí se tedy studie s porovnáním výsledků probandů 

mladších ročníků s výsledky probandů ročníků starších. Zejména porovnání 

výsledků kvality propriocepce a kožního čití by mělo vyznět lépe pro mladší 

ročníky. Dalším faktorem, který výsledky jistě ovlivňuje, je druh povrchu. Tato práce 

byla zkoumána na antukovém povrchu. Antuka je hrací plocha s nerovným 

povrchem, a tudíž často mění odskok odehraných míčů. I pohyb po tomto povrchu 

je odlišný než na tvrdých površích, jako například na betonových dvorcích. Otázkou 

je i do jak velké míry ovlivňuje výsledky fakt, že výzkum probíhal na tenisových 

dvorcích krytých nafukovací přetlakovou halou. Z toho plyne, že další možný 

výzkum by mohl směřovat k porovnání hry na nekrytých kurtech. 

I na základě závěrečného hodnocení od probandů bych tuto metodu určitě 

doporučil k zahrnutí do tréninkového plánu tenistů. Mělo by se jednat o formu 

rozvoje smyslů a smyslových modalit, díky potlačení jednoho ze smyslů. I díky 

faktu, že tato metoda funguje jako jakási variabilita při trénování a nabourání 

určitých stereotypů a tím pádem by u mladší populace mohla fungovat jako 

příjemné zpestření tréninkových lekcí. Myslím, že každý hráč, a především mladší 

hráči ocení nabourání často velice stereotypních tréninků.   
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Další otázkou je možnost využití eliminace sluchu i v jiných sportech. Kolář 

uvádí, že sluch je důležitý pro všechny druhy míčových sportů. To je zajisté pravda 

a naskýtá se tedy otázka, zda by u sportů, při nichž je reakce na zvuky podstatná, 

bylo využití této eliminační metody taktéž prospěšné. S velkou pravděpodobností 

lze předpokládat, že u sportů raketového typu, jimiž jsou: tenis, badminton, stolní 

tenis, squash atd., by se mohlo dobrat podobných výsledků, jako těch, které byly 

publikovány v této práci. U některých kontaktních typů sportu, jako je třeba hokej, 

či americký fotbal, by tato metoda mohla být značně riziková.  U sportů takového 

rázu bych tuto metodu rozhodně nedoporučoval [9]. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit do jak velké míry ovlivňuje sluch sportovní 

činnost. Zjistit, zda by nešlo cílené potlačení sluchu využít v konečné fázi jako 

způsob ke zlepšení a zkvalitnění herního projevu. V další části byla práce zaměřena 

na fungování propriocepce především v kontextu sportu a jestli se její funkce 

nezintenzivní při eliminaci sluchu. 

Na základě těchto stanovených cílů lze říci, že bakalářská práce dopadla úspěšně. 

Podařilo se dokázat, že ve fázi, která následovala po fázi hraní s eliminací sluchu, 

dosahovali probandi nejlepších a nejefektivnějších výsledků a hodnot. Pomocí 

utlumení přijmu informací ze sluchového aparátu se zintenzivnila funkce 

propriocepce. V testech na její kvalitu se všichni probandi zlepšili.  

Pomocí sluchové eliminace se podařilo nabourat již zavedené pohybové 

stereotypy a učinit tak tenisový trénink náročnější a variabilnější, oproti rokům 

stejně prováděné činnosti, které je každý hráč vystavěn během své sportovní kariéry. 

Probandi se naučili vnímat pohyb i na základě vizuální reakce, a ne pouze 

na základě akustického podnětu. 

Všichni testovaní hodnotili efekt této metody sluchové eliminace jako velice 

pozitivní a na konci testování cítili zlepšení. 
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9 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
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13 SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha 1- výpovědi probanda I. K.  

1. trénink  

První fáze Žádná změna. Nemusím si zvykat na jiný typ rakety. 

Druhá 

fáze 

Je to jiné, překvapilo mě to naprosté ticho, které u mě vedlo k lepšímu 

soustředění. Nevědomky každý hluk odtahuje mou pozornost, soustředím 

se víc zrakem, líp sleduju míček. 

Třetí fáze Co jsem si uvědomil až náhle, že míče hraju bez sluchátek pozdě. Po 2. 

fázi jsem měl pocit, že u všech míčů jsem dřív. Dostávám informaci 

odmíče a od protihráče, to jsem si také neuvědomoval předtím, že 

vstřebávám v hlavě informaci o protihráčově úderu. Připadám si 

unavený, ale to nedokážu říct, jestli je to tím. V následném zápasu jsem 

se cítil dobře dokonce i lépe. 

2. trénink 

První fáze X 

Druhá 

fáze 

Najednou je vše úplně jiné. Přirovnal bych to k novému trenérovi 

ve fotbale, aby tomu dali impuls tak stejný impuls dostanu od těch 

sluchátek. Začnu se jinak chovat. Je pro mě příjemný klid. Jindy, jakmile 

někdo zakřičí, tak nevědomky tam stáhnu svou pozornost. Lépe se 

soustředím. Je to prostě, ale pro mě daleko těžší.  
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Třetí fáze Mám víc informací jak od sebe, tak od protihráče. Slyším dopad míče 

na zem, a tak jsem tam rychleji a míč zahraji přesněji. 

3. trénink 

První fáze X 

Druhá 

fáze 

Již to není takový rozdíl. 

Třetí fáze Jinak vše stejné. 

4. trénink 

První fáze X 

Druhá 

fáze 

Není to taký šok. 

Třetí fáze Ve třetí fázi se mi hraje lépe. 

5. trénink 

První fáze X 

Druhá 

fáze 

Není to také překvapení, ale všiml jsem si jedné nové věci, že se sluchátky 

nevnímám sílu protihráčova úderu, takže to hraju pořád stejně. Pořád si 

myslím, že je z těch sluchátek člověk unavený. 

Třetí fáze Okamžitě po tom co si sundám ty sluchátky, tak ten první pocit ze hry je 

nejlepší a nejkvalitnější. 
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6. trénink 

První fáze X 

Druhá 

fáze 

Cítím se unavený. Když nemám sluch, soustředím se víc na zrak. 

Třetí fáze X 

7. trénink 

První fáze X 

Druhá 

fáze 

X 

Třetí fáze Žádné nové poznatky neuvedeny, vše stejné. 

8. trénink 

První fáze X 

Druhá 

fáze 

X 

Třetí fáze Žádné nové poznatky neuvedeny, vše stejné. 

Závěr: „Pro mě samotného bylo překvapením, jak je sluch důležitý. Když ho 

člověk nemá, jak se změní vnímání okolí. Uvědomil jsem si díky tomu, že člověk 

získá klid a zapojí daleko více zrak. Snažil jsem se nahradit ztrátu sluchu, jiným 

smyslem, daleko více jsem sledoval míč. Hodně úderů hraju po paměti, nebo 
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na základě zvuků plynoucích ze hry. Pak si myslím, že jsem z toho unavenější, 

nevím proč, ale je to náročnější. Fáze poté, co si vyndám špunty a sluchátka, se mi 

hraje nejlíp, jelikož se přidá hodnota sluchu. Jsem rád, že mám sluch, ale zároveň 

mi došlo, jaký klid a pohodu přináší ticho.“  

Příloha 2- výpovědi testujícího K. K.  

1. trénink  

První 

 Fáze 

Zvykal jsem si na raketu, na povrch. 

Druhá 

fáze 

Dostal jsem se do takové jiné dimenze, do svého vnitřního klidu. 

Příjemné, že mě nic nerozptyluje. Údery můžu více procítit. Soustředím 

se pouze na míče, na soupeře a na sebe. 

Třetí fáze Když jsem sundal sluchátka, tak bylo hezké slyšet míček na raketě, jak 

dopadá, můžu na to reagovat. Předtím mi vadilo, že jsem neslyšel, jak 

míče dopadá a nemohl jsem na to pak adekvátně reagovat. Bylo fajn slyšet, 

jak ten míček já odehraju. 

2. trénink 

První fáze Již jsem si zvykl víc na raketu. 

Druhá 

fáze 

Již to nebyla taková změna, tušil jsem, co mě čeká. Připadám si, jako když 

hraju v jiném prostředí než v hale. 

Třetí fáze Nebylo to tak velká změna již. Líp jsem slyšel zvuk  
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3. trénink 

První fáze Cítil jsem se dobře, dobře pohybově i lépe po kondiční straně. 

Druhá 

fáze 

Bylo mi to nepříjemné. Jak jsem neslyšel, kdy míček dopadá, tak jsem měl 

špatný timing na úder. I když jsem to trefoval dobře, trefoval jsem to 

na náhodu. 

Třetí fáze Skvělé. Slyšet zpátky zase své údery. Po těch sluchátkách to bylo výborné 

4. trénink 

První fáze První a druhá fáze mi přišla stejná. 

Druhá 

fáze 

X 

Třetí fáze Hrálo se mi fantasticky. Super, hrálo se mi příjemně.  

5. trénink 

První fáze Žádné nové poznatky 

Druhá 

fáze 

X 

Třetí fáze X 

6. trénink 

První fáze Byl jsem takový zatuhlý, nehrálo se mi dobře 
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Druhá 

fáze 

Začínal jsem to cítit víc. Lépe se mi uvolnilo tělo.  Už tady není takový 

ten skok jakoby bez těch sluchátek a se sluchátky. 

Třetí fáze Když si je, ale sundám, je tam prvních 15 min cítit velký rozdíl. 

7. trénink 

První fáze Hrůza. Cítil jsem se takový roztěkaný. 

Druhá 

fáze 

O to víc mi pomohla fáze se sluchátky, jelikož mi to pomohlo k soustředění 

a celkově mě to zklidnilo. 

Třetí fáze Z nabitého klidu pak čerpán ve třetí fázi. 

8. trénink 

První fáze Žádné nové poznatky 

Druhá 

fáze 

X 

Třetí fáze X 

 

Závěr: „První dvě fáze bych k sobě hodně přirovnal. Rozehrávka, zvyk 

na podmínky. Nejčastěji jsem měl pocit, že v poslední fázi jsem se cítil nejlépe. 

Vyšlo to jak procentně, tak efektivně na cíl. Pomáhalo mi to při hře se zklidnit. O to 

víc jsem se pak soustředil na hraní. Jsem rád, že výsledky potvrdily i mé pocity a 

opravdu ve třetí fázi jsem dosahoval nejlepších výsledků.“  
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Příloha 3- výpovědi testující D. V.  

1. trénink  

První fáze Zvykala jsem si na raketu. 

Druhá 

fáze 

Víc jsem se soustředila na údery a pak mi to šlo líp, mi přišlo. Nemohla 

jsem už pak. Víc se soustředím na dech 

Třetí fáze Znovu jsem se soustředila na dech a bylo to lepší. 

2. trénink 

První fáze Byla jsem rozhozená, cítila jsem se hrozně. 

Druhá 

fáze 

Když jsem si nasadila sluchátka, tak mi to najednou šlo. Víc jsem se 

soustředila na ten dech zase. Nešly mi vůbec nohy na začátku, a když 

jsem si nasadila sluchátka, bylo to lepší.  

Třetí fáze Pořád jsem se soustředila na ten dech a neuvědomila jsem si, že už 

nemůžu. Bylo to lepší daleko než na začátku.  

3. trénink 

První fáze X 

Druhá 

fáze 

Začátek byl pro mě nejhorší. Hodně jsem se soustředila na zrak, abych 

věděla, jak to odpálím. 

Třetí fáze Nejlepší byla část na začátku třetí fáze. Přišlo mi, že jsem hrála hrozně 

rychle. 
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4. trénink 

První fáze Vše stejné. 

Druhá 

fáze 

Předtím mi to tak nepřišlo, teď mi přijde, že se mi nejhůř hraje ve 2. fázi 

Třetí fáze Nejlíp se mi hraje ve 3. fázi, to určitě.  

5. trénink 

První fáze Vše stejné 

Druhá 

fáze 

X 

Třetí fáze X 

6. trénink 

První fáze Dneska to bylo normál 

Druhá 

fáze 

Přišlo mi, že jsem do toho hodně šila. Hodně jsem se uklidnila.  

Třetí fáze Ve třetí fázi mi to šlo hrozně dobře. Pohyb byl dobrý dneska. Jsem 

spokojená s dnešním výkonem. Cítila jsem se líp. 

7. trénink 

První fáze Stále stejné pocity, nic nového. 
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Druhá 

fáze 

X 

Třetí fáze X 

8. trénink 

První fáze Stále stejné pocity, nic nového. 

Druhá 

fáze 

X 

Třetí fáze X 

 

Závěr: „Přišlo mi, že jsem se vždy zlepšila ve fázi po sluchátkách. Vždycky 

mě to uklidnilo. Zjistila jsem, že je sluch pro sport dost důležitý, předtím mi to 

nedošlo. Když jsem si sundala sluchátka, přišlo mi, že hraju rychleji. Se sluchátky 

jsem se lépe pohybovala, lépe jsem se soustředila. Celkově to hodnotím velice 

kladně, předtím jsem si neuvědomovala, jak je to důležité.“ 
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Příloha 4- výpovědi probanda O. K. 

1. trénink  

První fáze Cítil jsem se normálně. Lehce jiná raketa, zvykal jsem si na ni. 

Druhá 

fáze 

Výrazně jiný pocit. V této fázi jsem neodhadoval míče. Pocit ale hodnotím 

kladně, cítil jsem se dobře. Měl jsem pocit, že mi lépe funguje zrak. Plně 

jsem se soustředil na svůj úder, cítil jsem svůj tep, bylo to náročnější. 

Třetí fáze Cítil jsem daleko uvolněnější pocit ze hry. Přišlo mi, že dávám větší a lépe 

trefené rány, i když jsem byl již unavený provedení úderu, bylo dobré. 

2. trénink 

První fáze X 

Druhá 

fáze 

Fakt jsem klidnější. 

Třetí fáze Míče mi přijde, že hraju dál do kurtu 

 

3. trénink 

První fáze X 

Druhá 

fáze 

Dokázal jsem se víc zklidnit. Přišel jsem si více unavený, ale to nevím, 

jestli bylo sluchátky.  
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Třetí fáze Přišlo, že jsem dělal daleko dřív nápřah. Míč jsem hrál daleko dřív po 

odskoku. Můj subjektivní pocit, že míče jsem hrál příměji, než s rotací. 

Přišel jsem si klidnější než oproti první fázi  

 

4. trénink 

 

První fáze Cítil jsem se dobře 

Druhá 

fáze 

Trochu větší únava. Slyšel jsem strašně moc tlukot srdce, to mi přišlo 

nepříjemný. Na druhou stranu pocity ticha, nic člověka neruší. Zkoušel 

jsem si díky tomu daleko více hlídat dech, což mi pomáhá při pohybu. 

Třetí fáze Nejlepší, co se týče hraní na terč. V úderech jsem se cítil dobře.  

 

5. trénink 

První fáze Necítil jsem se dobře, netrefoval jsem to dobře, pohyboval jsem se špatně. 

Druhá 

fáze 

Velký zlepšení. Trefoval jsem to víc před sebou, ale dost velká únava.  

Třetí fáze Pocitově to bylo něco mezi. 

 

6. trénink 
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První fáze Cítil jsem se dobře. Úderově jsem se cítil dobře. 

Druhá fáze Klasický pocity. Lepší zrak, lepší soustředěnost. Rušil mě jenom můj tlukot 

srdce, hodně mě to rozhodilo 

Třetí fáze Asi nejlepší si myslím, údery bylo dobré. 

 

7. trénink 

První fáze Vše stejné. Žádné nové poznatky.  

Druhá fáze X 

Třetí fáze X 

 

8. trénink 

První fáze Vše stejné. Žádné nové poznatky. 

Druhá fáze X 

Třetí fáze X 

 

Závěr: „Myslím, že to mělo dopad na moji hru, zvlášť co se týče délky úderu. 

Přišlo mi, že jsem se i tady v tom aspektu hry zlepšoval. Ze začátku jsem vnímal 
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benefity ve druhé fázi, kdy jsem neslyšel. Poslední tréninky mi vadilo, jak slyším 

tlukot svého srdce. Po první fázi jsem se často cítil ztuhlejší a druhá fáze mi přispěla 

k tomu, abych se zklidnil. Tělo se i celkově mi zklidnilo. Ve třetí fázi jsem pak byl 

uvolněný, hrál jsem dlouhé údery, možná i razance se mi zvyšovala. Když jsem měl 

sluchátka, mohl jsem se daleko lépe zrakově soustředit na balón. Jelikož to hraju 

už x let, tak jsem vše vnímal po sluchu, teď to nešlo. Naučil jsem se díky zraku, 

trefovat dřív a více před tělem. Celkově jsem svůj pohyb vnímal uvolněnější po fázi 

se sluchátky.“ 

Příloha 5 - výpovědi probanda M. D. 

1. trénink  

První fáze Cítil jsem lehce pomalejší 

Druhá 

fáze 

Pociťoval jsem velký nezvyk, hodně jsem se potil. Vnímal jsem svůj 

dech. 

Třetí fáze Přišlo mi, že jsem hůř trefoval míč. 

 

2. trénink 

První fáze Normální, bez problému. 

Druhá 

fáze 

Ztráta koordinace, horší odhad na míč. Pak se to začlo ustalovat, ale 

rozhodilo mě to. 

Třetí fáze Cítil jsem se dobře.  
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3. trénink 

První fáze Vše při starém 

Druhá 

fáze 

Stále se cítím hůř. 

Třetí fáze Cítím zlepšení zde, hraju lépe, trefuji delší balóny.  

 

4. trénink 

První fáze     X 

Druhá 

fáze 

Dneska mi to už nějak nevadilo. 

Třetí fáze X 

 

5. trénink 

První fáze Docela dobré 

Druhá 

fáze 

Dneska mi to bylo nepříjemné. 

Třetí fáze Trefoval jsem více úderů do kurtu a cítil jsem zlepšení. 
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6. trénink 

První fáze Vše v pohodě. 

Druhá 

fáze 

Trochu mi to vadí. Cítím nezvyk, nedokážu poznat jakou ránu jsem dal. 

Třetí fáze Jako vždycky přišlo zlepšení. Bylo to super 

7. trénink 

První fáze Žádné nové poznatky 

Druhá 

fáze 

X 

Třetí fáze X 

8. trénink 

První fáze Spíš nejistota 

Druhá 

fáze 

Dneska mi to přišlo příjemné, přirozené. Lépe jsem se soustředil. 

Třetí fáze Lépe jsem se pohyboval. Cítil jsem se dobře 

Závěr: „Docela mě to poznamenalo, bylo to zajímavé a určitě to mělo na mě 

dopad na celkový pocit z hraní i na můj výkon. Přišlo mi to jako pozitivní proces 

v trénování.“ 

 


