
V každodenním životě se setkáváme s nespočtem situací, ve kterých je naše reakční doba 

klíčovým faktorem, který rozhoduje o výsledku celé situace. To, jak rychle dokážeme 

zareagovat na určitý stimul, ovlivňuje nejen výsledky sportovních událostí, ale v mnoha 

případech rozhoduje také o osudu lidských životů. Pojďme si tedy tento důležitý aspekt naší 

kognice blíže představit. 



 

 

 

 Přímo v textu naleznete odkazy, skrze které se dostanete k citovaným zdrojům, rozšiřujícímu 

obsahu a interaktivním prvkům. Pokud vás tedy některá z citovaných studií zaujme, stačí kliknout na 

její citaci v textu. Vložený odkaz v textu poznáte podle podtržení daného slova. Podobným způsobem 

se lze orientovat v dokumentu pomocí obsahu (viz výše). Můžete tak případně rovnou přeskočit 

některé části textu. 

 



 

 Jako reakční čas je označována doba, která uplyne mezi libovolným stimulem a začátkem 

odpovědi našeho organismu. Jinými slovy, jde o čas, který potřebují smyslové orgány, nervové dráhy 

a mozek pro to, aby vyvolali svalovou kontrakci a zahájili motorickou odpověď na daný stimul (viz 

obrázek 1). Stimul může být různého charakteru – může jít o zrakový stimul, o sluchový stimul, nebo 

o stimul v podobě dotyku. Reakční doba pro každý z těchto stimulů se přitom liší. Na sluchový stimul 

například dokážeme reagovat rychleji, než na stimul zrakový (Woodworth et al., 1954).  O délce 

naší reakční doby rozhoduje také složitost stimulu a složitost samotné odpovědi (Donders, 1868; 

Henry & Rogers, 1960; Laming, 1968). V tomto ohledu můžeme hovořit o jednoduché reakci a reakci 

založené na rozhodování. Příkladem jednoduché reakce může být test, kdy testovaná osoba musí po 

zaznění zvuku co nejrychleji stlačit tlačítko. V případě reakce založené na rozhodování bychom do 

toho stejného testu přidali druhý zvukový signál a druhé tlačítko, přičemž testovaná osoba by se na 

základě toho, který zvuk zazněl, musela rozhodnout, které z těchto dvou tlačítek stlačí. Druhou 

alternativou je u reakce založené na rozhodování test, při kterém se testovaná osoba rozhoduje, zda 

tlačítko má, nebo nemá stlačit, na základě toho, který zvuk zazněl (Luce, 1986). 

 Výsledný čas těchto testů je však do značné míry zatížený také komplexností samotné 

motorické reakce. Například stlačení tlačítka, na kterém již máme připravený prst, je jednodušší 

motorická reakce, než přehození nohy z plynového pedálu na pedál brzdový a jeho následné stlačení. 

Dle definice už však čas potřebný pro vykonání motorické reakce není součástí reakčního času. 

Z metodologického hlediska je však složité určit, v který moment přesně motorická odpověď začala, 

a proto je v rámci testování do celkové doby zahrnuta i motorická odpověď. 

 

 

Obrázek 1: Schéma lidské reakce na vizuální stimul. 
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 Základní statistiky reakčního času se v rámci výzkumů liší v závislosti na použité metodě 

(Eckner et al., 2010). Obecně však lze říct, že v případě jednoduché reakce se průměrný reakční čas 

na vizuální stimul pohybuje v rozmezí od 180 do 200 milisekund, v případě auditivního stimulu se 

průměrný reakční čas pohybuje mezi 140 až 160 milisekundami a v případě dotyku se náš reakční 

čas pohybuje okolo 155 milisekund (Galton, 1890; Robinson, 1934; Woodworth et al., 1954). 

 

 Historie výzkumu reakčního času v psychologii sahá až do druhé poloviny 19. století (Deary 

et al. 2011). Mezi významné výzkumníky, kteří se touto tématikou zabývali, patřil například James 

McKeen Cattel (1886) nebo bratranec Charlese Darwina, Francis Galton (1890). Reakční čas však 

zůstal předmětem výzkumu i v průběhu 20. století a své pozornosti se těší i dnes (Deary et al., 

2011).  Jak již bylo řečeno v úvodní části, rychlost lidské reakce, například při řízení auta, mnohdy 

rozhoduje o lidských životech (Gandhi et al., 2013). Velká část výzkumů se tedy zaměřovala 

především na faktory, které mohou rychlost reakce ovlivňovat. 

 Mezi nejčastěji zkoumané faktory ovlivňující reakční dobu patří míra aktivace. Dle výzkumů 

náš reakční čas zpomaluje nedostatečná úroveň aktivace, nebo naopak nadměrná aktivace (graf 1) 

(Broadbant, 1971; Freeman, 1933). Důležitou roli hraje v úrovni aktivace naše pozornost. V našem 

okolí je celá řada distraktorů, které mohou negativně ovlivňovat naši schopnost rychlé reakce. 

Klasickým příkladem může být používání telefonu během řízení, ale také práce s navigací nebo 

palubním počítačem automobilu za jízdy (Lee et al., 2001). Kromě toho, že při manipulaci s těmito 

technologiemi dělíme naši pozornost mezi dvě činnosti, což snižuje naši schopnost rychlé reakce, 

vyžaduje manipulace s těmito technologiemi také to, abychom na ni přímo zaostřili svůj zrak, díky 

čemuž se dění okolo nás dostává pouze do periferního zorného pole našeho oka. Pokud ale podnět, 

na který máme reagovat, leží právě v periferním zorném poli, je naše reakce opět pomalejší (Brebner 

& Welford, 1980). Vrábel (2019) například ve své práci uvádí, že v případě, kdy řidič přímo sleduje 

kritický objekt (např. brzdící auto jedoucí před jeho vozem), se celková doba od registrace stimulu až 

do účinku brzd pohybuje okolo 1,34 vteřiny. V případě, že řidič sleduje objekt v rozsahu nad 5 stupňů 

od kritického objektu, pohybuje se celková doba reakce až po brzdový účinek okolo 2,04 vteřiny. Při 

rychlosti 90 km/h je to rozdíl 17,5 metrů. 
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 Významnou roli ve vztahu k úrovni aktivace a pozornosti hraje také únava, která reakční čas 

rovněž zpomaluje. Problematická je především únava mentální, která může být důsledkem spánkové 

deprivace (Philip et al., 2004). Naopak čistě svalová únava nemá dle výsledků výzkumů žádný vliv 

na reakční čas (Kroll, 1973). V tomto případě – ať už se jedná o řidiče, pilota nebo sportovce – je tedy 

základem především dostatečný odpočinek a spánek. 

 Jako distraktory mohou sloužit také naše emoce. Dle studie Reeda a Antonové (2007) měli 

frustrovaní lidé pomalejší reakce než lidé, kteří frustrovaní nebyli. Nácvik vhodných copingových 

strategií nebo například trénink mindfulness se z našeho pohledu jeví jako vhodná cesta, která může 

lidem pomoci ve zvládání těchto distraktorů. 

 

 

Graf 1: Vztah mezi úrovní aktivace a reakčním časem (upraveno). 

 Dalším faktorem, který ovlivňuje reakční čas, je věk. Od narození se náš reakční doba mírně 

zrychluje. Dle studie Thompsona a kolegů (2014) dosahuje svého vrcholu okolo 24. roku života a poté 

se opět mírně prodlužuje. Přibližně od 60. roku života však začíná zpomalování reakčního času 

zrychlovat. Dle výzkumníků však není tento trend pouze důsledkem nižší rychlosti nervového vzruchu, 

ale také důsledkem toho, že lidé staršího věku mají oproti mladším lidem vyšší tendenci reagovat s 

větší rozvahou (Botwinick, 1966). 
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 Otázka odlišností mezi pohlavími je v posledních letech ve společnosti poměrně citlivé téma. 

Výzkum však v tomto případě prokazuje rozdíly mezi pohlavími ve prospěch mužů (Der & Deary, 

2006). Meta-analýza, kterou provedl Silverman (2006), však ukazuje, že rozdíl mezi pohlavími se 

v současnosti v porovnání s výsledky studií z první poloviny 20. století ztenčuje. Dle výzkumníků je 

to způsobeno tím, že v porovnání s první polovinou 20. století ženy již běžně usedají za volant 

automobilů a aktivně se zapojují do sportů, které od nich vyžadují rychlejší reakce (např. fotbal, 

volejbal, basketbal, lakros apod.) (Silverman, 2006). 

 Aktuální zdravotní stav člověka hraje také důležitou roli. Příkladem může být infekce v těle, 

která narušuje spánek, vede ke zhoršení celkové nálady a ve výsledku k pomalejšímu reakčnímu 

času (Smith et al., 2004). Reakční čas je samozřejmě také ovlivněn v důsledku poranění nebo 

onemocnění mozku a centrální nervové soustavy. V případě Alzheimerovi nemoci lze například 

reakční testy využít jako jedny z preklinických markerů, které lze v kombinaci s dalšími formami 

vyšetření využít k detekci onemocnění (Gorusová et al., 2008). Také otřes mozku může zpomalit 

reakční čas, a to až na 14 dní od poranění orgánu (Kontos, et al., 2012). Je však také nutné 

poznamenat, že časté hlavičkování ve fotbale negativní efekt na reakční čas nemá (Kaminski et al., 

2008). 

 

Ilustrační obrázek 1 
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 Poslední skupinou faktorů, na které se zaměříme, jsou látky stimulující, nebo naopak inhibující 

centrální nervovou soustavu. Asi nejběžnějšími látkami tohoto typu jsou alkohol, kofein a nikotin. 

 Rozsáhlou přehledovou studii o efektech alkoholu na dovednosti nezbytné pro řízení 

vypracovali Moskowitz a Fiorentino (2000). Dle tohoto přehledu již 0,02 g/dl alkoholu v krvi negativně 

ovlivňuje reakční čas v případě reakce založené na rozhodování, které se značí relativně vysokou 

složitostí stimulu i vyžadované motorické odpovědi. Dle autorů právě tyto formy testů nejlépe odrážejí 

reakce, které člověk potřebuje při řízení motorového vozidla. V případě jednoduché reakce je to pak 

0,04 g/dl alkoholu v krvi (Moskowitz & Fiorentino, 2000).  

 Opačný efekt má v porovnání s alkoholem kofein. Dle studie Durlacha a kolegů (2002) 

zlepšuje jeden šálek kávy nejen reakční čas, ale také schopnost odolat vlivu distraktorů. Studie 

McLellana a kolegů (2005) dále prokázala, že spánkově deprivovaní vojáci, kterým byl během 

simulovaného boje v rámci cvičení podán kofein, měli rychlejší reakční čas, lepší přesnost střelby a 

celkovou vyšší bdělost než vojáci, kterým kofein podán nebyl. Kofein dokonce dokáže alespoň 

částečně zlepšit reakční čas a připravenost k reakci, k jejichž zhoršení došlo po konzumaci alkoholu. 

Je však v této souvislosti nutné poznamenat, že pouhou konzumací kofeinu nelze kompletně 

eliminovat veškeré negativní dopady konzumace alkoholu na reakční čas (Liguori & Robinson, 2001). 

Řízení automobilu po konzumaci alkoholu tak stále zůstává nepřípustné a život ohrožující. 

 

Ilustrační obrázek 2 (upraveno) 

 Podobný efekt, jako má kofein, má u kuřáků také nikotin (Bates et al., 1994). Ve studii, kterou 

provedl Sherwood (1995), dosahovali kuřáci během simulovaného řízení automobilu lepších 

výsledků, pokud během simulace kouřili. Studie Froeligera a kolegů (2009) navíc prokázala, že 

abstinující kuřáci měli rychlejší čas v reakčním testu založeném na rozhodování, pokud měli 

nalepenou nikotinovou náplast. Dokonce i nekuřáci, kteří měli během testu nalepenou nikotinovou 

náplast, dosahovali v testu založeném na rozhodování vyšší přesnosti odpovědí (Froeliger et al., 

2009). 
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 Existuje celá řada testů, pomocí kterých lze otestovat reakční čas. Problematikou měření 

reakčního času je však variabilita naměřených výsledků (Brennerová & Smeets, 2018; Eckner et al., 

2010). Například participanti ve studii Ecknera a kolegů (2010) dosahovali průměrného reakčního 

času okolo 203 milisekund u reakčního testu využívající volný pád tyče (viz dále). Pokud však byl u 

stejných osob administrován počítačový test, pohyboval se jejich průměrný reakční čas okolo 268 

milisekund. Výrazným zdrojem chyb u počítačových testů reakčního času je totiž latence hardwaru a 

softwaru počítače, na kterém je test spuštěný. Jak uvádí Holden a spolupracovníci (2019), pouhá 

latence CPU může dosahovat 2 až 20 milisekund. V řádech desítek milisekund se však může 

pohybovat také latence způsobená vytížením operačního systému, což může dále zvyšovat chybu 

měření. V konečném důsledku tedy hovoříme o chybě, která může dosahovat až 100 milisekund. 

Zavedením počítačového testování reakčního času se tedy paradoxně zvětšila variabilita a průměr 

naměřených reakčních časů a tím se tedy snížila také jeho přesnost (Holden et al., 2019). Autoři 

studie tedy doporučují, aby výzkumníci využívali k měření reakčního času technologie, které byly 

k tomuto účelu specificky vyvinuté (Holden et al., 2019). Příkladem může být například koncept 

zařízení navrhovaný Rudolfem a Triyantiovou (2020). Jaký způsobem si tedy můžete vy doma 

otestovat váš reakční čas? 

 Jediné vybavení, které budete potřebovat pro tento test, je přibližně 60 až 100 centimetrů 

dlouhá tyč nebo pravítko. Testovaná osoba se posadí na židli a předloktí vybrané ruky si položí na 

rovnou desku (např. opěrátko pro ruce nebo stůl). Předloktí tímto způsobem zafixujeme ve stabilní 

poloze vertikální osy. Druhá osoba podrží nad otevřenou dlaní zvolené ruky první osoby tyč nebo 

pravítko a v náhodně zvoleném intervalu 2 až 5 vteřin tyč nebo pravítko pustí. Úkolem testované 

osobnosti je tyč nebo pravítko co nejrychleji zachytit. Pro lepší představu se nabízí schéma 1. Poté 

změříme délku části tyče, která testované osobě propadla rukou. Pro výpočet výsledného reakčního 

času slouží jednoduchá rovnice: 𝑡 =  √(2𝑑  𝑎), kde t značí čas ve vteřinách, d je délka v metrech a 

a je gravitační zrychlení (9,8 m/s). Pokud se vám tedy podařilo zachytit tyč 27 centimetrů od konce, 

je výpočet následující: t =  √(2  0,27  9,8), 𝑡 = 0,234 𝑠 (234 𝑚𝑠). 
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Schéma 1: Test reakčního času s využitím tyče/pravítka (upraveno). 

 V současné době je na internetu dostupná celá řada online testu, které změří vaši 

jednoduchou reakci. Pro účely tohoto textu jsme vyvinuli jednoduchý test reakčního času, který si 

můžete vyzkoušet zde a porovnat svůj výkon s námi otestovanými lidmi. Pro účely psychologického 

testování lze také využít volně dostupný nástroj PsyToolKit (Stoet, 2010, 2017), který nabízí celou 

řadu kognitivně-psychologických testů. Příklady reakčních testů založených na rozhodování mohou 

být Go/No-go test, Stop signal test nebo Simonův test. Všechny uvedené testy si lze vyzkoušet na 

přiložených odkazech. I v tomto případě je však nutné počítat s latencí hardwaru a softwaru vašeho 

počítače. 

 

 Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá – tréninkem. Nabízí se celá řada možností, 

pomocí kterých lze zapracovat na zlepšení reakčního času. Využít lze například testy reakčního času, 

jejichž odkazy naleznete v odstavci výše. Dle výsledků studií rozvíjí reakční čas také hraní 

počítačových her, především pak těch z žánru first-person-shooter, jako je například Call of Duty, 

Counter Strike nebo Halo (Dye et al., 2009). V rámci sportovního tréninku existuje celá řada cvičení, 

které cílí na zlepšení reakčního času. Existují dokonce zařízení, která nácvik tohoto atributu zpestřují. 

Příkladem může být zařízení na obrázku 2. 

https://postreh.fogll.net/
https://www.psytoolkit.org/
https://link.springer.com/article/10.3758/BRM.42.4.1096
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0098628316677643
https://www.psytoolkit.org/experiment-library/go-no-go.html
https://www.psytoolkit.org/experiment-library/stopsignal.html
https://www.psytoolkit.org/experiment-library/simon.html
https://www.google.com/search?q=tr%C3%A9nink+post%C5%99ehu&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=cs-cz&client=safari
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2871325/
https://www.lbq.org/filestore/questionsupplement/0e3ffd89-6134-4d48-8528-db0b76157e65.png


 

 

 

Obrázek 2: Trénink reakčního času (kliknutím na obrázek otevřete video). 

 Vedle tréninku se jako významný aspekt ukazuje také strava. Dle studie Colzatové a kolegů 

(2014) zlepšuje aminokyselina tyrosin přesnost odpovědí v reakčním testu založeném na 

rozhodování. Konzumace potravin jako jsou například vejce, banány nebo sójové výrobky, které jsou 

na tuto aminokyselinu bohaté, může vést ke zpřesnění vašich reakcí (Colzatová et al., 2014). 

Z pohledu každodenního života je také podstatný již zmiňovaný spánek a odpočinek redukující 

mentální únavu. Z pohledu psychologie se jeví jako efektivní například nácvik mindfulness, který vede 

ke zlepšení pozornosti (Naderi, 2020), která s reakčním časem velmi úzce souvisí. A právě schopnost 

zaměřit pozornost tím správným směrem může jednou zachránit život vám nebo druhým lidem. 

 

 Naším cílem bylo přiblížit vám základní poznatky z psychologického výzkumu reakčního času, 

popsat problematiku a způsob měření reakčního času a nabídnout vám možnosti, jak na svém 

postřehu zapracovat. Rychlá reakce vám totiž může pomoci v rámci sportu nebo povolání, ale 

především vám může výrazně pomoci v mnoha krizových situacích, do kterých se člověk může 

během svého života dostat. A ne vždy pouze vlastním přičiněním. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24433977/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24433977/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24433977/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32150722/
https://www.youtube.com/watch?v=wQ93sSaw78M

