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Anotace 

Tato práce je zaměřena na návrh a ověření nové metody hodnocení přesnosti 

střelby v rámci výcviku profesní obrany a sebeobrany. Střelba, jako speciální 

dovednost, je doposud v praxi hodnocena klasickými metodami a tato nová 

metoda hodnocení výsledků střelby klasické metody vhodně doplňuje. S jejím 

využitím lze hodnotit přesnost střelby jediným číslem, které obsahuje informaci 

o schopnosti střelce zasahovat stanovenou oblast cíle, a to jak z krátkodobého 

hlediska, tak i z hlediska dlouhodobého. Metoda je založena na stanovení indexu 

způsobilosti střelby, který zahrnuje stanovení indexu způsobilosti série a indexu 

způsobilosti procesu střelby. Index způsobilosti střelby lze dobře využít při 

hodnocení a zařazování pracovníků k úkolům a na funkce, a to nejen v prostředí 

průmyslu komerční bezpečnosti. 
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Abstract 

The focus of this thesis is definition and proof of a new method of assessing 

shooting accuracy during professional defense and self-defense training. The 

proposed new method of assessing shooting as a special ability complements 

conventional assessment methods that have been traditionally used for this 

purpose. Using this new method, it is possible to express the assessment of 

shooting accuracy with only one number which encapsulates shooter's ability to 

hit designated target area from both short-term and long-term perspectives. The 

method is based on setting the shooting-ability index which contains setting the 

shooting-ability index of a series and index of the shooting process itself. The 

shooting-ability index can be effectively used for evaluating and placing 

workers to tasks and functions both within the industry of commercial security 

and elsewhere. 
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1. ÚVOD 

Ohrožení lidských zájmů a hodnot jinými lidí je součástí života. Proto 

existuje od nepaměti snaha člověka své zájmy a hodnoty bránit. Vždy bude 

existovat situace, že si jiný člověk bude chtít fyzicky, obvykle protizákonným 

způsobem, přivlastnit majetek nebo požitek jiného člověka. Státní moc nemůže 

úspěšně bránit či chránit běžného občana všude a za všech okolností a je 

otázkou, jestli by všudy přítomná státní moc byla pro život občana komfortní. 

Proto nemalá část obrany zůstane vždy na člověku samém. Bránit hlavně život a 

zdraví je možné pomocí obranných prostředků a zbraní s cílem útok zastavit či 

eliminovat. Jedním ze způsobů zastavení násilného kriminálního nebo 

teroristického útoku je použití krátké palné kulové zbraně a účinná střelba na 

útočníka.  

Téma disertační práce bylo zvoleno na základě dlouholetých zkušeností 

autora s problematikou. Rozvojem mnoha střeleckých disciplín obranného 

charakteru, stejně jako stanovisek soudních rozhodnutí, vznikla aktuální potřeba 

specifikovat nový způsob střeleckého výcviku a hlavně hodnocení výsledků 

střelby. K hodnocení úspěšnosti zasažení cíle střelbou jsou nyní využívány jen 

tři klasické způsoby. Nový způsob by umožňoval hodnocení z hlediska jednoho 

zásahu či série zásahů, dále z krátkodobého i dlouhodobého hlediska nebo 

z hlediska času. Nové hodnocení způsobilosti střelby může být využitelné jak při 

běžném hodnocení pracovníků v bezpečnostním prostředí, tak při vhodnosti 

jejich zařazování k úkolu nebo na pracovní pozice. 

Disertační práce si klade za cíl navrhnout nový způsob hodnocení 

spolehlivosti střelby a také specifikovat faktory ovlivňující přesnost a 

spolehlivost střelby. Závěry disertační práce mohou přispět k odpovědi, zda je 

nový způsob hodnocení jednoduchý a vhodný pro hodnocení pracovníků v PKB. 

Dosažená zjištění a nový způsob hodnocení výsledků střelby se mohou pozitivně 

odrazit v problematice profesní obrany, sebeobrany, komerční bezpečnosti a 

v dalších oblastech.  

Disertační práce se věnuje definování základních pojmů pro řešenou 

problematiku a hlavní výsledky práce jsou zaměřeny na specifikaci faktorů 

ovlivňujících přesnost a spolehlivost střelby. Specifikovány jsou parametry cíle, 

indexy způsobilosti střelby a kritéria pro jejich posuzování. Analýza výsledků 

střelby člení respondenty do skupin a stanovuje jejich indexy způsobilosti. Dále 

jsou navrženy indexy způsobilosti střelby pro 3 úrovně, je zmíněna perspektiva 

hodnocení výsledků střelby, včetně uvedení přínosu práce pro vědu a praxi. 
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2. TERMINOLOGIE 

Problematika profesní obrany a palných zbraní zvláště, je značně zasažena 

mýty, terminologickými nepřesnostmi a chybami. Proto je vhodné uvést 

nejvyužívanější základní pojmy. 

Obrana je z hlediska člověka a ve vztahu k němu, aktivní fyzické jednání 

proti nespravedlivému a protiprávnímu útoku jiných lidí, kterým člověk brání 

zájmy a hodnoty své či někoho jiného [34]. 

Ochrana je z hlediska člověka a ve vztahu k němu prevence, vyjádřená 

organizačním opatřením a použitím prostředků. Pasivním způsobem může 

odradit útočníky od útoku, může takový útok eliminovat nebo snížit jeho 

následky [34]. 

Profesní obrana je obrana a ochrana cizích zájmů i hodnot realizovaná 

profesionálním pracovníkem, který ji uskutečňuje za plat v rámci zákonných a 

dalších norem [34]. 

Zbraň je z hlediska obrany vše, co je primárně vyrobeno k ohrožení života a 

zdraví člověka nebo zvířat [6], [20]. Z hlediska práva je zbraní vše, co může 

učinit útok proti tělu důraznějším [32].  

Palná zbraň využívá k vystřelení projektilu (střely) chemické energie 

střeliviny [6]. 

Kulový náboj je celek určený k nabití do palné zbraně a skládá se z jedné 

střely, nábojnice, zápalky a výmetné náplně [6]. 

Krátká palná kulová zbraň je zpravidla pistole či revolver, primárně na 

kulové náboje, jejíž délka hlavně nepřesahuje 300 mm nebo jejíž celková délka 

nepřesahuje 600 mm [6]. 

Pistole je jednoranová, víceranová, opakovací, samonabíjecí nebo samočinná, 

jednohlavňová i vícehlavňová, krátká palná kulová zbraň, s pevnou nebo 

pohyblivou hlavní s nábojovou komorou, konstruovanou primárně na kulové 

náboje [5]. Soudobou pistoli pro obranu charakterizuje samonabíjecí systém, a 

vyjímatelný zásobník [20]. 

Revolver je víceranová opakovací, krátká palná kulová zbraň s pevnou hlavní 

bez nábojové komory, která je konstruovaná primárně na kulové náboje [9]. 

Charakteristický znak revolveru je otáčivý válec s nábojovými komorami, které 

se mezi jednotlivými výstřely natáčejí do osy vývrtu hlavně [20]. 
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3. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

Střelba ze zbraně je speciálním typem senzomotorického výkonu střelce, ve 

kterém je požadováno spolehlivé zasažení stanoveného cíle. Vycvičený střelec 

tento úkol plní díky schopnosti zvládnout hlavní faktory střelby a vlivy, které na 

vlastní střelbu působí. Zmíněné vlivy se projeví tím, že body zásahů vykazují 

variabilitu a neodpovídají přesně cílovému bodu. Každý proces střelby proto 

vždy vykazuje variabilitu. Zdrojem variability procesu střelby ze zbraně je 

samotný střelec, zbraň s příslušenstvím a podmínky střelby. Variabilitu výsledků 

střelby zapříčiněnou střelcem samotným lze interpretovat primárně na jeho 

psychickou, zdravotní a fyzickou kondici, včetně zvládnutí teoretických znalostí 

a praktických dovedností v podmínkách pro úspěšnou střelbu. Variabilitu střelby 

ovlivněnou samotnou zbraní, lze shrnout do konstrukce zbraně, použitého 

střeliva, konstrukce pouzdra na zbraň atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Zdroje variability procesu střelby [vlastní zdroj] 

Variabilitu výsledků střelby způsobenou podmínkami, ve kterých střelba 

probíhá, lze shrnout do 3 hlavních faktorů. Jedná se o situaci profesní obrany, ve 

které je střelba realizována. Potom je to faktor prostředí z hlediska místa, denní 

a roční doby atd. Třetím faktorem je způsob střelby, který souvisí s výcvikem 

střelce, ale je zásadní z hlediska vynuceného způsobu střelby ve smyslu reality. 
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 V obranné situaci musí střelec hlavně vyhodnotit situaci [22], připravit zbraň, 

zaujmout vhodnou střeleckou pozici, koncentrovat se na přesné zamíření zbraně, 

zvládnout správnou motoriku prstu při spouštění a zvládnout zbraň při výstřelu, 

včetně vyhodnocení zásahu. Právě přesnost zásahu cíle je nejvýznamnějším 

ukazatelem kvality střelby v obranné situaci. 

V dostupných zdrojích existují 3 základní metody hodnocení výsledků 

střelby. Využívají princip prostého součtu dosažených bodů, zasažení cíle 

kamkoliv do jeho plochy a stanovení středního bodu zásahu. Metoda prostého 

součtu dosažených bodů nijak nepenalizuje neplatné zásahy. Dosažený bodový 

zisk je často limitován časovým intervalem nebo počtem nábojů na střelbu. 

Tento způsob hodnocení je charakteristický pro statické střelecké disciplíny, 

respektující relativní dostatek času na zamíření [6]. 

U terčů, jejichž zóny nemají tvar kruhu, jsou penalizovány jen zásahy 

umístěné v jiné, než v hlavní zóně. Obvykle jde o dosažení co nejkratšího času 

střelby se dvěma platnými zásahy v hlavní zóně. Zásah jiné zóny je penalizován 

trestnými body. Neplatné zásahy však penalizovány nejsou. Tato metoda se jeví 

jako vhodná, pro získání dovedností rychlé a přesné střelby [19], [45]. 

Metoda zasažení terče v kterékoliv části jeho plochy nijak nepenalizuje 

zásahy neplatné, ani např. zásahy na okraji plochy terče. Důležité je jen zasažení 

terče, obvykle v co nejkratším čase. Penalizace je stanovena jen časem, za který 

byl terč zasažen. Touto metodou se získá dovednost rychlé střelby [19] [45]. 

Na jiných typech terčů, které jsou definovány jen plochou různé velikosti a 

tvaru, se používají 2 metody. Primárně se jen vyhodnotí, zda byl terč zasažen a 

případně kolika zásahy [45]. Nebo se používá grafická metoda určení polohy 

středního bodu zásahu z malého počtu zásahů, při níž je využit systém úseček 

nebo systém početního určení polohy středního bodu zásahu. Při větším počtu 

zásahů, lze také využít grafickou metodu a to rozdělením rozptylového obrazce 

vertikální přímkou tak, aby každá polovina obrazce obsahovala 50% bodů 

zásahu [25]. Při větším počtu zásahů se také využívá grafická metoda. Obrazec 

rozptylu zásahů se dělí pomocí mřížky, v jejíchž částech bude shodný počet 

zásahů. Základní grafické metody vycházejí z předpokladu, že rozptyl zásahů ve 

vertikální rovině je v případě střelby z ručních zbraní kruhový, což platí na 

malou vzdálenost. Je tedy potřeba určit poloměr, respektive průměr kružnice, 

která bude rozptylový obrazec charakterizovat. Jednou ze základních 

charakteristik kruhového rozptylu je poloměr R50, který je definovaný jako 

poloměr kružnice opsané kolem středu rozptylu lepší poloviny bodů zásahu. 

Tato kružnice by měla vymezovat oblast, ve které se bude nacházet lepších 50 % 

bodů zásahu v dané vzdálenosti. Tedy kruh o poloměru R50, bude definovanou 
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zbraní a na definovanou dálku zasažen s 50 % pravděpodobností. Další 

charakteristikou je poloměr kruhového rozptylu R100. Kruh o poloměru R100 

by měl obsahovat 100% bodů zásahu. Tedy cíl o velikosti kružnice R100 by měl 

být definovanou zbraní a na definovanou vzdálenost zasažen se 100 % jistotou. 

V praxi se dále jako charakteristika rozptylu používá průměr kruhového rozptylu 

2R100, což je nejmenší možný průměr kružnice, která ještě zahrne 100 % všech 

bodů zásahu. Tato kružnice má střed mimo střed rozptylu a její poloměr je vždy 

menší, než poloměr R100. Metoda středního bodu zásahu však nijak 

nepenalizuje zásahy neplatné (mimo terč nebo zásahovou zónu) a ani například 

rozptyl zásahů při střelbě.  

Sportovní disciplíny zaměřené na dosažení co nejvyššího počtu bodů jsou 

charakteristické střelbou z místa, kdy omezujícím faktorem je čas na střelbu [8]. 

Kromě olympijských disciplín sem patří také rekreační a zdokonalovací střelba 

legálních držitelů zbraní či pracovníků komerční bezpečnosti, včetně příslušníků 

armády nebo policie České republiky. Střelba se provádí většinou na vzdálenost 

10 až 25 metrů [8] s cílem zvítězit v soutěži dosažením co nejvyššího počtu 

bodů nebo se zlepšit v přesné střelbě. S dynamickým rozvojem střelectví lze 

dobře registrovat disciplíny, které využívají terče se zónami různého tvaru a 

způsobu hodnocení. Disciplíny již zahrnují kritéria, která výrazněji zasahují do 

hodnocení. Jde zpravidla o kritérium času, kritérium pohybu a kritérium 

způsobu či podmínek střelby. Část těchto disciplín je čistě sportovní [18] a 

přispívají ke zvládnutí velmi rychlé a přesné střelby.  Zmíněné disciplíny mají 

často charakter profesní nebo mají náplň zaměřenou na sebeobranu se zbraní. 

Takový způsob přispívá ke zvládnutí rychlejší střelby za různých podmínek, 

s menším počtem nábojů, za pohybu a pod tlakem času či situace. Komplexní 

střelecká cvičení či modelové střelecké situace, tvoří náplň výcviku 

profesionálů, pracovníků PKB, zvláště osobních strážců. Tento druh přípravy je 

součástí výcviku legálních držitelů zbraní a je zaměřený na sebeobranu. Na 

hodnocení výsledků mají kromě vlastních zásahů terče významný vliv všechny 

výše zmíněné faktory jako čas, prostředí, způsob střelby atd.  

Hlavním nedostatkem výše objasněných metod hodnocení přesnosti střelby je, 

že přikládají rozhodující vliv jen přesným zásahům terče, ale málo významně 

nebo vůbec nepenalizují neplatné zásahy a velikost rozptylu zásahů. Naopak 

umožňují dosažení potřebné kvalifikace i při více než 20 % chybovosti. 

Střelecký výcvik je zaměřen na střelbu více náboji, více terči a větší vzdálenosti, 

než je možné akceptovat z hlediska právního a společenského. Lze si s obavou 

představit profesionála, který by cíl nezasáhl a nepřesnou střelbou by ohrozil 

nezúčastněné lidi. 
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4. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce je zaměřena na hodnocení výcviku profesní obrany 

s využitím metod inženýrské informatiky. Výzkum je soustředěn do oblasti 

hodnocení přesnosti a spolehlivosti střelby, včetně kvalitativního vývoje střelce, 

k čemuž vede pět podstatných důvodů: 

 v PKB jsou a perspektivně budou pracovníci, kteří k plnění svých 

pracovních povinností používají krátkou palnou kulovou zbraň; 

 k hodnocení výsledků střelby jsou využívány dlouhodobě zavedené 

metody, výhodné pro hodnocení spíše sportovních disciplín; 

 v předložené práci bylo vyhodnoceno sedm kritérií, která mají zásadní 

vliv na kvalitu střelby a spolehlivost zásahu cíle; 

 dle provedeného výzkumu je velmi vhodné zvolit novou metodu 

hodnocení střelby, směrem ke spolehlivosti zásahu cíle; 

 zbraně, z hlediska současnosti i perspektivy, jsou v České republice 

používány státními ozbrojenými sbory, službami a složkami, stejně 

jako v PKB a v civilním prostředí. 

Na základě doposud uvedeného je možné formulovat hlavní cíl disertační 

práce: 

Navrhnout nový způsob hodnocení spolehlivosti střelby jednotlivce 

z krátké palné kulové zbraně z pohledu plněného úkolu. 

K naplnění cíle disertační práce jsou stanoveny tyto dílčí oblasti: 

I. Specifikovat hlavní faktory ovlivňující přesnost a spolehlivost střelby. 

II. Definování hodnocení střelce pomocí nových indexů způsobilosti. 

III. Stanovení kritérií pro posuzování hodnoty indexů způsobilosti střelby. 

IV. Interpretace významu indexů způsobilosti střelby. 

Základní hypotézy: 

 využívaná metoda prostého součtu dosažených bodů 

postačuje/nepostačuje k hodnocení přesnosti a spolehlivosti střelby 

v prostředí PKB; 

 zvolené indexy způsobilosti střelby umožňují/neumožňují snadno 

hodnotit přesnost a spolehlivost střelby finálním číslem; 

 nová metoda hodnocení přesnosti a spolehlivosti střelby je 

uplatnitelná/neuplatnitelná v PKB a v dalším prostředí. 
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5. POUŽITÉ METODY ZPRACOVÁNÍ 

V disertační práci byly ke zpracování použity vybrané metody inženýrské 

informatiky s důrazem na měření, vyhodnocení měření a zřízení databáze. 

Z vědeckých metod práce byla využita hlavně analýza, syntéza a dedukce. Právě 

prostřednictvím vědeckých metod práce byla naměřená data vybraných výsledků 

střelby postupně analyzována a pomocí dedukce či syntézy byly specifikovány 

závěry experimentů, dílčích kapitol i celé práce. 

Ze škály metod inženýrské informatiky se ukázalo jako vhodné a efektivní 

použít měření pravoúhlých souřadnic zásahu v terči. Postupně byly k měření 

použity nástroje: 

 2 pravítka s možností měřit vzdálenost do 0,3 m; 

 trojúhelník s možností měřit vzdálenost do 0,5 m; 

 digitální úhloměr s pravítkem, s možností měřit vzdálenost do 0,3 m; 

 křížový laser s dílkovými značkami na osách. 

Pomocí výše uvedených nástrojů měření, byly změřeny pravoúhlé souřadnice 

každého zásahu v terči a celé měření bylo vyhodnoceno ve směru: 

 vyhodnocení souřadnic každého zásahu v terči; 

 vyhodnocení každého zásahu v terči z hlediska série; 

 vyhodnocení indexu způsobilosti střelby každé z dvaceti sérií; 

 vyhodnocení indexu způsobilosti střelby dvaceti sérií; 

 vyhodnocení indexu způsobilosti střelby pro I., II. a III. úroveň. 

Naměřené souřadnice každého zásahu v terči, každé série všech respondentů, 

byly vloženy do tabulky zřízené databáze v tabulkovém procesoru Microsoft 

Excel. Zadáním zmíněných souřadnic se zásahy každé série pěti zásahů a 

celkem dvaceti sérií každého respondenta, bylo dosaženo znázornění zásahů 

série v jednom terči a následně v sérii dvaceti terčů. V tabulce zásahů lze 

přehledně nalézt kromě souřadnic také pořadí každého zásahu v terči.  

Využité metody inženýrské informatiky velmi dobře přispěly k přehlednému 

zpracování některých výsledků disertační práce, zvláště pak k výpočtu indexů 

způsobilosti střelby, rozdělení respondentů do skupin podle hodnoty indexu 

způsobilosti střelby z dlouhodobého hlediska. 
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6. HLAVNÍ VÝSLEDKY PRÁCE 

K naplnění cílů disertační práce bylo úsilí soustředěno do oblasti specifikace 

cíle, na faktory variability, spolehlivosti střelby a na specifikace indexů 

způsobilosti střelby v dalších souvislostech. 

6.1. Specifikace hlavních faktorů ovlivňujících variabilitu střelby 

Pro střelbu obranného charakteru lze zvýraznit sedm hlavních faktorů 

variability střelby, kterými jsou kondice střelce, charakteristika situace, 

vlastnosti prostředí, způsob střelby, vlastnosti zbraně, střeliva a příslušenství. 

6.1.1. Kondice střelce 

Faktor kondice střelce je nejdůležitější ze všech výše uvedených faktorů 

variability střelby. Kondice střelce zahrnuje pět hlavních oblastí, do kterých 

patří motivace k použití zbraně, psychická, zdravotní a fyzická kondice.  Dále 

jsou to znalosti v souvislostech se společenským, právním a technickým 

použitím zbraně, trénovanost ve způsobech jejího použití, včetně praktických 

zkušenosti s použitím zbraně v obranné situaci. 

6.1.2. Charakteristika situace 

Situace, ve které má člověk použít zbraň, zahrnuje okolnosti charakteristiky 

útoku s důrazem na směr útoku, čas na řešení útoku, vzdálenost na střelbu, 

poměr sil, forma útoku, včetně úrovně hrozby a rizika. 

6.1.3. Podmínky prostředí 

Prostředí hraje pro použití zbraně zásadní roli z hlediska lokality, 

společenského a sociálního prostředí, místa, viditelnosti a denní či noční doby, 

včetně komfortu. 

6.1.4. Způsob použití zbraně 

Způsob, jakým je možné použít zbraň, limituje její využití a má značný vliv 

na přesnost střelby.  Jde o možnosti použití zbraně podle směru střelby, způsobu 

střelby, dynamiky střelby a úrovně krytí. 

6.1.5. Zbraň 

Zbraň má vliv na přesnost a spolehlivost výsledku střelby, tedy zasažení 

definovaného cíle, z hlediska druhu, velikosti, ráže, konstrukce a stupně 

připravenosti ke střelbě. 
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6.1.6. Střelivo 

Střelivo má vliv primárně na přesnost zásahu cíle a sekundárně na 

spolehlivost výsledků střelby. Vzhledem k vysoké kvalitě distribuovaného 

střeliva jej lze hodnotit z hlediska druhu, účelu, ráže, konstrukce a kvality.  

6.1.7. Příslušenství ke střelbě 

Příslušenství ke střelbě může mít vliv na výsledky střelby jen okrajový nebo 

také zásadní. Příslušenstvím ke střelbě zahrnuje pouzdro na zbraň a na 

zásobníky (jeho konstrukce a materiál), umístění zbraně a zásobníků (v pouzdře 

opaskovém, podpažním nebo kotníkovém; bez pouzdra v kapse oděvu nebo za 

opaskem; ve speciální ledvince, kabelce nebo pouzdře nošeném v ruce) [29], 

doplňky zbraně (svítilna na zbraň; plnička zásobníků; laserový nebo optický 

zaměřovač, mechanická mířidla; upravené úchopové vlastnosti střenek; 

kompenzátor zdvihu zbraně) a ochranné pomůcky na střelbu. 

6.2. Specifikace parametrů cíle  

Při střeleckých sportovních nebo rekreačních disciplínách se používají terče 

ve tvaru kruhu nebo obdélníku, obvykle o zásahové ploše 0,19 – 0,24 m2. V 

disciplínách profesního či obranného charakteru, jsou k výcviku střelby 

používány siluety se vzhledem torza lidského těla o výše uvedené zásahové 

ploše. Obvykle jde o siluetu, které zahrnuje hlavu, krk, trup do úrovně pasu nebo 

pánve a horní končetiny. Silueta je však redukována oproti reálným proporcím 

těla zpravidla o 20 – 30 %. Výše zmíněné parametry terčů jsou primárně 

ovlivněny cenou a standardním rozměrem papíru pro tisk terčů. Na terčích 

znázorňujících zmíněnou siluetu, ale s reálnými proporcemi je zpravidla 

znázorněna hlava, krk, trup pod úroveň pánve a horní končetiny. Reálné 

proporce, včetně dolních končetin jsou obvykle zapracovány až u 3D terčů. 

Zvláštní skupinu terčů tvoří projekce reálných situací. Nicméně jsou u tohoto 

druhu terčů redukovány reálné proporce lidského těla a používány větší 

vzdálenosti, než na které se střílí v praxi.  

V disertační práci nutno přesněji definovat parametry cíle z hlediska páchání 

trestné činnosti mužů a žen, výšku a hmotnost lidí, anatomii člověka a reakci 

lidského těla na střelná poranění. 

6.2.1. Parametry cíle ve vztahu k trestné činnosti 

Statistika trestné činnosti byla využita ve směru podílení se na páchání trestné 

činnosti mužů a žen.  Primární význam má páchání násilné trestné činnosti, při 
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které je větší pravděpodobnost, že se bude napadený bránit s využitím obranné 

střelby. Sekundární význam má páchání majetkové trestné činnosti. Z hlediska 

podílu násilné trestné činnosti mužů a žen, lze následně lépe specifikovat 

parametry cíle. Ze statistických údajů vyplynulo, že násilnou trestnou činnost 

páchají průměrně ve více než 90 % muži, zatímco ženy se na ní podílejí kolem 5 

% případů. Z toho vyplývá, že z hlediska možného útočníka, půjde v naprosté 

většině případů o muže. 

6.2.2. Parametry cíle ve vztahu k výšce a hmotnosti lidského těla 

Výška a hmotnost lidského těla jsou významné veličiny při zkoumání 

parametrů pro tvorbu velikosti a tvaru cíle. Průměrná výška mužů v České 

republice 1,8 m a žen 1,68 m, přičemž muž o výšce 1,8 m váží průměrně 83 kg a 

žena o výšce 1,68 m váží průměrně 69 kg (viz obr. 2) [37]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Výška a hmotnost mužů a žen [37, upraveno autorem] 

6.2.3. Anatomie člověka ve vztahu k bodu zásahu 

Cílem obranné střelby v situaci profesní obrany nebo sebeobrany je zastavit 

útok útočníka (útočníků) a dále dosáhnout, aby útok nepokračoval nebo nemohl 

bezprostředně pokračovat. Na základě nervové soustavy, krevního řečiště, 

pohybového aparátu lze dedukovat vhodná zásahová místa lidského těla.  

Střelná poranění jsou vždy poranění velmi vážná a často ohrožují zraněného 

na životě. Zásahová místa lidského těla je vhodné z hlediska střelby rozdělit na 

tři úrovně. 

I. Základní úroveň (plocha zahrnuje hrudník, část horních končetin a břicho; 

zásahem lze způsobit od smrtelného po relativně lehké zranění). 
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II. Vyšší úroveň (má sedm míst, kterými jsou hlava, střed hrudi, oblast ramen, 

pánevní oblast a oblast horní části stehen; zásahem lze způsobit zranění smrtelné 

nebo těžké, které obvykle ohrožuje život). 

III. Speciální úroveň (zahrnuje 24 míst, která mají malou plochu, jsou 

umístěna na vitálních bodech těla, včetně pohybového aparátu; zásahem lze 

způsobit jak smrtelné, tak těžké zranění, které však nutně nemusí ohrožovat 

život, např. zásah lokte, ruky, kolena, nártu aj.). 

Z hlediska diskutované výšky a hmotnosti muže, ale i v souvislosti 

s rozložením nervové soustavy, krevního řečiště a kosterního systému, lze 

zásahová místa přesněji specifikovat. Ačkoliv je možné střelbou zasáhnout jiná 

než uvedená místa tří úrovní, jejich zasažením však jde dosáhnout zastavení 

útoku jen náhodou. 

6.2.4. Reakce lidského organizmu na střelné poranění 

Zásahové místo I. „základní“ úrovně je relativně velká plocha, na které může 

dojít k různému rozsahu zranění. Může jít o okamžité vyřazení se smrtelným 

zraněním nebo může jít o zranění relativně lehké, které nezastaví útok [34]. Na 

zásahové místo I. úrovně, je často potřeba využít více kontrolovaných výstřelů. 

 Zásahová místa II. „vyšší“ úrovně v oblasti hlavy zahrnuje řídící funkce 

mozku. V případě zasažení mozku dochází k okamžitému bezvědomí, ztrátě 

schopnosti volního jednání, přičemž jde o smrtelné zranění. Zasažení oblasti 

hrudníku dochází k šokovému stavu z velké ztráty krve, dechové nedostatečnosti 

a hromadění krve v hrudníku. Při poranění srdce vznikají poruchy rytmu a 

zástava srdeční činnosti. Hydrodynamický efekt může mít za následek 

okamžitou ztrátu motorických schopností. Při poranění velkých cév dojde 

k prudkému poklesu krevního tlaku a tím k poruše zásobování mozku kyslíkem. 

Při poranění hrudní páteře nebo míchy, dochází ihned ochrnutí dolních končetin. 

Poranění srdce a velkých cév znamená smrtelné zranění. Při poranění plicní 

stopky jde většinou o smrtelné zranění. Zasažení hrudníku mimo centrální 

oblast, tedy jen průstřel plíce nebo jen průnik střely do nebo skrz dutinu hrudní, 

je schopnost jednání i motorika zachována nejméně v minutách. Je-li zasažena 

oblast pánve dochází k okamžité ztrátě či poruše hybnosti i ovládání poraněné 

končetiny. Jde o zranění těžké až kritické [34].  

Zásahová místa III. „speciální“ úrovně jsou v úrovni hlavy vždy zranění 

smrtelná. V oblasti krku a přechodu krční páteře se nachází velké cévy, nervová 

pletení, mícha a páteř, což je při jejich zásahu spojeno s rychlou ztrátou 
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jakéhokoliv volního jednání a jde o zranění smrtelné. Zásahem oblasti ramen, 

lokte a ruky dojde k totální nebo zásadní ztrátě schopnosti ovládat poraněnou 

končetinu a to v řádu sekund. Po zásahu oblastí pánve dojde zpravidla 

k rychlému pádu na zem. Poranění zmíněných velkých cév je většinou smrtelné. 

Zasažením stehna, kolene i nártu vzniká bolest 2. – 3. stupně, omezení nebo 

ztráta stability a chůze. [34].  

6.2.5. Vzdálenost střelby v situaci profesní obrany a v sebeobranné situaci 

Střelba obránce na útočníka v situaci profesní obrany nebo v sebeobranné 

situaci je zaznamenána a statisticky vedena primárně v USA V evropských 

státech jsou vedeny jen statistiky trestné činnosti, ve kterých byla použita zbraň 

a to bez ohledu na legálnost jejího držení nebo na legálnost jednání člověka se 

zbraní [18]. Statistiky uvedené v mnoha zdrojích z USA [8], [18], [27], [31], 

poukazují na skutečnosti, kolem 50 % případů se odehrává od kontaktu do 2 m 

[18], [27]. Přibližně 50 % případů se odehrává ve vzdálenosti 2 – 7 m [8], 30 – 

40 % případů je na vzdálenost 7 – 12 m [8], [18] a jen 10 – 20 % případů na 

vzdálenost 10 – 20 m [18], [27]. Významným poznatkem uvedeného 

statistického zjištění [8], [17], jsou zasažená místa a důvod jejich zasažení. 

Nejčastěji byl střelbou obránce zasažen prostor hrudního koše a horní části 

dutiny břišní. Zde zasahovali civilisté i profesionálové s nízkým stupněm 

výcviku a to na vzdálenost kontaktní nebo až kolem 20 metrů. Tyto zásahy byly 

umístěny relativně v kruhu o průměru 0,5 m. Obránci byli ve většině případů 

nuceni provést 2 – 3 výstřely [8]. Profesionálové a vycvičení civilisté použili 

střelbu v obraně na vzdálenost 2 – 15 metrů. Tyto zásahy byly umístěny v kruhu 

o průměru 0,2 m. Obránci byli zpravidla nuceni použít 1 – 2 výstřely [8]. 

Špičkově vycvičení obránci použili střelbu v obraně na vzdálenost 1,5 – 25 

metrů. Tyto zásahy byly umístěny v kruhu o průměru 0,07 m. Rozsah zranění 

byl většinou v intervalu zranění těžkého, ale neohrožujícího život. Dále šlo o 

zranění těžká s ohrožením života a o zranění smrtelná Obráncům zpravidla 

stačilo vystřelit jednou [8]. 

6.2.6. Výsledné parametry cíle 

K tvorbě výsledných parametrů cíle přispělo zohlednění násilné trestné 

činnosti mužů a žen s výsledkem, že pachatelem je více než v 90 % muž, vysoký 

1,8 m s hmotností 83 kg. Z anatomie lidského těla vyplynulo, kde jsou důležitá 

centra, jejichž zasažením téměř jistě dojde k ukončení nebo ke značnému 

narušení cílevědomé činnosti. Poznatky o reakci lidského těla na střelné 

poranění s výsledkem, že poranění končí vždy trvalým následkem nebo smrtí.  
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Základní parametry cíle: 

 kruh o průměru 0,5 m s maximální vzdáleností střelby do 15 metrů (pro I. 

„základní“ úroveň); 

 kruh o průměru 0,2 m, lokalizovaný na sedmi místech lidské siluety 

s hlavní vzdáleností pro střelbu 15 metrů (interval vzdálenosti 5 – 25 

metrů), se zaměřením pro II. „vyšší“ úroveň; 

 kruh o průměru 0,07 m, lokalizovaný na 24 míst lidské siluety s hlavní 

vzdáleností pro střelbu 15 metrů (interval vzdáleností 5 – 25 metrů), se 

zaměřením pro III. „speciální“ úroveň. 

6.3. Hodnocení variability střelby  

S respektováním zdrojů variability procesu střelby lze hodnotit vlastní 

variabilitu výsledků střelby z hlediska, aby byly všechny zásahy v terči, správně 

umístěné, seskupené, s malým průměrným poloměrem a s malou variabilitou 

poloměru zásahů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Hodnocení variability střelby [16, upraveno autorem] 

6.4. Indexy způsobilosti střelby a kritéria jejich posuzování 

Pod pojmem způsobilost procesu střelby je chápána schopnost střelce trvale 

zasahovat stanovený cíl. Pro hodnocení způsobilosti střelby je navrhováno 

využívat tři indexy způsobilosti. 
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Index způsobilosti série s

dC , kterým se bude hodnotit způsobilost procesu 

střelby jediné série, v průběhu které se podmínky střelby prakticky nemění. 

V případě, že variabilita procesu střelby podléhá normálnímu rozdělení, je 

možno interval určit pomocí násobků směrodatné odchylky s. Pokud bude 

variabilita procesu střelby hodnocena pomocí intervalu ve velikosti ± 1. s, leželo 

by v tomto intervalu 68,27 % hodnot zásahů. Při velikosti intervalu ± 2.s by byla 

posuzována variabilita procesu střelby ve vztahu k 95,45 % hodnot zásahů. Při 

velikosti intervalu ± 3. s se posuzuje variabilita procesu střelby ve vztahu k 

99,73 % hodnot zásahů. 

Index způsobilosti procesu střelby p

dC , který se bude hodnotit schopnost 

střelce dlouhodobě zasahovat stanovený cíl. Index způsobilosti procesu střelby 

musí být stanoven z více sérií (min. 20), ale v průběhu střelby uvedeného počtu 

sérií se podmínky střelby budou měnit předpokládaným způsobem.  

Index způsobilosti pro dobu střelby t

dC , stanovený z více sérií, který hodnotí 

schopnost střelce trvale (dlouhodobě) plnit daný střelecký výkon do stanovené 

doby. 

6.5. Interpretace významu indexů způsobilosti 

Statistický význam indexu způsobilosti je ten, že každá hodnota indexu 

odpovídá pravděpodobnosti zasažení stanovené oblasti (v případě hodnocení 

doby střelby, pravděpodobnosti nepřekročení stanovené doby). Je vhodné 

objasnit význam indexu způsobilosti o velikosti 1 ( s

dC = 1,00, resp. p

dC = 1,00). 

V uvedeném případě to znamená, že do rT d.5,0  (T je například průměr 

největšího kruhu u pistolového terče 50/20), umístíme přesně tři směrodatné 

odchylky procesu. V tomto případě bude pravděpodobnost nezasažení cíle 

rovna1-F(3) = 0,00135, kde F(3) je hodnota distribuční funkce normovaného 

normálního rozdělení ve třech směrodatných odchylkách. V případě indexu 

způsobilosti pro dobu střelby je v interpretaci položen dotaz, jaký násobek 

směrodatných odchylek doby střelby je možno umístit do časového intervalu 

tt
d

max . Prezentovaná metoda hodnocení způsobilosti střelby pomocí uvedených 

tří ukazatelů způsobilosti rozšiřuje škálu metod hodnocení úspěšnosti střelby o 

nový postup s ambicí zásadně pozitivně ovlivnit kvalifikaci a kompetenci 

profesních pracovníků včetně dalších legálních držitelů zbraní v situaci profesní 

obrany nebo v sebeobranné situaci. 
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6.6. Analýza výsledků střelby 

K získání dostatečného vzorku výsledků střeleb byl proveden dlouhodobý 

experiment, kterého se zúčastnilo 575 respondentů. Tito byli hodnoceni pomocí 

uvedených indexů způsobilosti. Podmínky pro střelbu vycházely z definovaných 

podmínek zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu [3], 

přičemž tyto podmínky korespondovaly se specifikací parametrů cíle. 

6.6.1. Měřící pracoviště 

Experiment vyžadoval zřízení pracoviště, které zahrnovalo střelecký box, 

zařízení pro posun terčů PIT Shooting na vzdálenost 0 – 15 m s mezinárodním 

pistolovým terčem 50/20, pistoli samonabíjecí (model CZ 75B, ráže 9 x 19, 

provedení standard), 5 nábojů ráže 9 x 19 (S&B, 7,5 gr.) na 1 sérii střelby v čase 

do 2 minut, chrániče sluchu PELTOR H510A-401-GU, chrániče zraku Edge 

Tactical ACID Gambit, Shot Timer CED 7000 (pro signál start, pro měření času 

každého výstřelu a stanoveného intervalu střelby do 2 minut), digitální úhloměr 

s pravítkem k měření souřadnic zásahu v terči, notebook HP Elite Book 2570p, 

s databází využívající tabulkový procesor Microsoft Excel, fotografický 

záznamový prostředek (fotoaparát Canon PowerShot SX 410 IS nebo fotoaparát 

mobilního telefonu Samsung Note II). 

6.6.2. Rozdělení do skupin podle indexu způsobilosti 

Po vyhodnocení 20 sérií u všech 575 respondentů bylo možno tyto 

respondenty rozdělit na základě indexu způsobilosti pro úroveň I, II a III do 

skupin. Respondenti se vzájemně odlišovali právě hodnotou indexu způsobilosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4. Procentuální rozdělení do skupin [vlastní zdroj] 
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Celkově bylo všech 575 respondentů rozděleno do 3 skupin, jejich počty 

odpovídají normálnímu rozdělení ve smyslu: 

 I. úroveň (základní) dosáhlo 405 respondentů, tj. 70 % a v této skupině 

dosáhlo 55 % z nich indexu způsobilosti menšího, než 1; 

 II. úroveň (vyšší) dosáhlo 142 respondentů, tj. 25 % a v této skupině 

dosáhlo 43 % respondentů průměrného indexu způsobilosti 4,5; 

 III. úroveň (speciální) dosáhlo 28 respondentů, tj. 5 % a v této skupině 

dosáhlo 60 % respondentů průměrného indexu způsobilosti 13-14. 

Při hodnocení respondentů I. úrovně byl zadán poloměr zásahové plochy terče 

na 0,25 m, a proto byla úroveň hodnoty indexu způsobilosti střelby v rozsahu 

0,5 – 2,5. 55 % respondentů dosáhlo indexu způsobilosti menší než 1 

(nezpůsobilý), což odpovídá normálnímu rozdělení. 

Při hodnocení respondentů II. úrovně byl změněn poloměr zásahové plochy 

terče na 0,1 m a tím došlo k odpovídajícímu snížení úrovně hodnoty indexu 

způsobilosti střelby v rozsahu 1 – 1,8. V této skupině 99 % respondentů dosáhlo 

hodnocení větší než 1 (způsobilý) a jen 1 % hodnocení rovno 1 (podmíněně 

způsobilý). 60 % respondentů dosáhlo indexu způsobilosti 1,1 – 1,2 což 

odpovídá normálnímu rozdělení. 

Při hodnocení respondentů III. úrovně byl změněn poloměr zásahové plochy 

terče na 0,035 m a tím došlo k odpovídajícímu snížení úrovně hodnoty indexu 

způsobilosti střelby v rozsahu 1 – 1,6. V této skupině 27 respondentů dosáhlo 

hodnocení větší než 1 (způsobilý) a jen 1 hodnocení rovno 1 (podmíněně 

způsobilý). 61 % respondentů dosáhlo indexu způsobilosti 1,1 – 1,2 což 

odpovídá normálnímu rozdělení. 

6.7. Specifikace spolehlivosti střelby 

Jednou z cest řešení efektivity použití zbraně v obraně je v definovaných 

podmínkách dosáhnout stavu spolehlivosti jejího použití s důrazem na 

spolehlivost střelby. Spolehlivosti předchází kvalifikace a kompetence. Do 

kvalifikace lze dobře zařadit splnění podmínek a dosažení patřičné úrovně 

indexu způsobilosti střelby. Právě způsobilost ke střelbě lze považovat za 

součást kvalifikace, např. k zastávané pracovní pozici. Kompetence má ve 

smyslu použití zbraně většinou praktický charakter a svým obsahem je blíže 

spolehlivosti, než kvalifikace. Z hlediska použití zbraně lze chápat spolehlivost 

jako dlouhodobou způsobilost zasahovat cíl s přesností odpovídající indexu 

procesu a času střelby. Znamená to, že uživatel zbraně je schopen dlouhodobě a 
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ve stanovených tolerancích zasahovat cíl střelbou a je si svými schopnostmi 

jistý. Právě spolehlivost dosahování předpokládaných výsledků střelby je 

výrazný rozdíl mezi běžnými uživateli zbraní a profesionálem. 

6.8. Indexy způsobilosti pro 3 úrovně 

Na základě výše uvedené analýzy je nutno specifikovat pro každou úroveň 

velikost cíle, která respektuje primární cíl použití zbraně, vzdálenost střelby a 

ranivý účinek z hlediska zásahového místa. 

6.8.1. I. úroveň „Základní“ 

Cílem použití zbraně pro I. úroveň je splnění zkoušky odborné způsobilosti 

k získání zbrojního průkazu nebo např. přijímací zkoušky do zaměstnání. Střelba 

je prováděna ve stoje, obouruč, na vzdálenost 15 metrů, v čase 2 minut 

k vystřelení pěti nábojů na mezinárodní pistolový terč 50/20. Pro první úroveň je 

možné definovat index způsobilosti série a index způsobilosti procesu střelby 

následovně: 
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s

r
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15

15

15

.3

250
  ,      (6.1) 

 
p

pI
s

r
C

15

15
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.3

250
  .     (6.2) 

K výpočtu indexů způsobilosti střelby pro I. úroveň byly použity výsledky 

střelby 575 respondentů. 

6.8.2. II. úroveň „Vyšší“ 

Cílem použití zbraně pro II. úroveň je střelba v rámci pracovní profese nebo v 

sebeobraně. Nároky jsou výrazně vyšší z hlediska vzdálenosti a velikosti cíle, 

jakož i zásahového místa. Pro druhou úroveň je obdobně možné definovat index 

způsobilosti série a index způsobilosti procesu střelby takto: 

r

sII
s

r
C

15

15

15

.3

100
  ,       (6.3) 

p

pII
s

r
C
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.3

100
  .      (6.4) 

Vyšší úroveň umožňuje uplatnění střelby v profesní obraně nebo 

v sebeobraně na vzdálenost kontaktní, ale především do 15 metrů. Tato úroveň 
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by měla být deklarována jednak indexem způsobilosti procesu střelby, ale 

hlavně spolehlivým zásahem cíle o průměru 7 cm na vzdálenost do 5 metrů. 

6.8.3. III. úroveň „Speciální“ 

Cílem použití zbraně pro III. úroveň je střelba v rámci pracovní profese nebo 

v sebeobraně. Pro třetí úroveň je možné definovat index způsobilosti série a 

index způsobilosti procesu střelby shodným způsobem: 

r

sIII
s

r
C
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15
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  ,      (6.5) 

p

pIIi
s
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Charakteristika a parametry terče pro speciální úroveň respektují závěry výše 

uvedených zjištění 6.2.4. nebo 6.2.5. K výpočtu indexů způsobilosti střelby pro 

III. úroveň byly použity výsledky střelby 28 respondentů. 

6.9. Perspektiva hodnocení výsledků střelby 

V rámci životaschopnosti využití indexů způsobilosti při hodnocení 

bezpečnostních pracovníků, jakož i dalších držitelů zbraní je perspektivní, aby 

byl využit systém pro statické i některé dynamické způsoby hodnocení výsledků 

střelby, např. PIT Shooting. Systém snímá online zásahy v terči a převádí je na 

obrazovku v blízkosti střílejícího tak, aby zásahy ihned registroval. Systém 

s malou úpravou vyhodnocovacího programu je schopen hodnotit indexy 

způsobilosti střelby, ukládat je a z krátkodobého i dlouhodobého hlediska je 

vyhodnocovat. Z hlediska použití zbraně v rámci situace profesní obrany nebo 

situace sebeobranné je perspektivní využit zařízení, které je schopné aplikovat 

uvedené indexy způsobilosti střelby a přísně hodnotit spolehlivost střelby dle 

platných a neplatných zásahů v terči a dalších podmínek. 

Perspektivní cesta hodnocení výsledků střelby je i ve sportovních střeleckých 

disciplínách, kde lze také dobře využít indexů způsobilosti střelby. Je jen 

otázkou, do jaké míry přikládat vliv neplatným zásahům. I ve sportovní 

střelecké oblasti může využití indexů způsobilosti střelby vést ke zkvalitnění 

střeleckých dovedností a hlavně k odpovědnosti používání zbraně. 
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7. PŘÍNOS PRÁCE PRO VĚDU A PRAXI 

Přínos výsledků disertační práce lze spatřovat v pěti hlavních směrech, 

souvisejících s používáním zbraní. Jako nejdůležitější je oblast profesní obrany a 

sebeobrany. Dále jde o oblast komerční bezpečnosti, forenzních disciplín, 

zájmových spolků, případně o oblast legislativy v souvislosti s kvalifikací a 

kompetencí. 

V oblasti profesní obrany a sebeobrany lze predikovat využití výsledků 

disertační práce jako nejvýznamnější z hlediska podstatné zvýšení bezpečnosti 

pro nezúčastněné lidi v situaci, kdy profesionál i vycvičený civilista používá 

střelbu ze zbraně k zastavení útoku. Dále profesionál i vycvičený civilista získají 

jistotu, za jakých podmínek spolehlivě zasáhnou cíl, definovaný oblastí a 

parametry. Přísné hodnocení výsledků střelby pomocí indexů způsobilosti určuje 

spolehlivost střelby a umožňuje zařazovat profesionály na určitou pracovní 

pozici nebo na definovaný úkol. 

V oblasti komerční bezpečnosti budou vždy pracovní pozice nebo úkoly, 

které vyžaduji obranu se zbraní. Výsledky disertační práce je možné v této 

oblasti uplatnit hlavně pro příjímací řízení či postupové zkoušky na pracovní 

pozici. Dále je možné práci využít při zařazování pracovníků na pozice nebo 

úkoly, dle dlouhodobého indexu způsobilosti střelby. 

Ze škály forenzních disciplín bude možno novou metodu hodnocení 

způsobilosti střelby dobře využít u znalců krajského soudu (nebo s jinak 

ustanovenou kompetencí) se specializací použití zbraně, případně se specializací 

sebeobrana. 

Objektivní existence značného zájmu veřejnosti České republiky o střeleckou 

oblast je dalším směrem možného uplatnění výsledků disertační práce, 

především při přípravě na zkoušku odborné způsobilosti k získání zbrojního 

průkazu. 

Z velké škály kvalifikací certifikovaných státními institucemi lze výsledky 

disertační práce využít například v rámci jmenovacích podmínek znalce 

krajského soudu odpovídajících odborností a specializací nebo v rámci 

jmenovacích podmínek zkušebního komisaře v oblasti zbraní a střeliva nebo 

odpovídajících koncesovaných živností. 

Přínos výsledků disertační práce lze spatřit ve výše uvedených oblastech 

s předpokládaným odpadem hlavně v profesní obraně a v sebeobraně. 
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ZÁVĚR 

Disertační práce je zaměřena na nový způsob hodnocení výsledků střelby 

s dopadem především na oblast použití zbraně v obraně a to v profesním 

prostředí státních ozbrojených sborů, správ a služeb, včetně prostředí komerční 

bezpečnosti a občanského prostředí v rámci sebeobrany. 

Cílem disertační práce bylo navrhnout nový způsob hodnocení spolehlivosti 

střelby z krátké palné kulové zbraně z pohledu plněného úkolu. Výsledkem bylo 

stanovení tří indexů způsobilosti střelby. Index způsobilosti série vyjadřuje 

poměr požadavku na cíl a na variabilitu procesu střelby. Index způsobilosti 

procesu střelby hodnotí schopnost dlouhodobě zasahovat cíl a dodržovat 

podmínky procesu střelby. Index způsobilosti pro dobu střelby je složen z více 

sérií a hodnotí schopnost dlouhodobě plnit střelecký výkon v rámci stanovené 

doby pro střelbu. Pro uvedené indexy způsobilosti byla navržena kritéria jejich 

posuzování a hodnocení v podmínkách zkoušky odborné způsobilosti k získání 

zbrojního průkazu. Toto hodnocení je vyjádřeno jediným číslem.  

K naplnění hlavního cíle disertační práce byly specifikovány zdroje 

variability střelby, které lze chápat jako rozhodující faktory ovlivňující přesnost 

a spolehlivost střelby. Analýza metod, které hodnotí výsledky střelby prostým 

součtem bodů, postačuje pro sportovní střelecké odvětví. Metoda prostého 

součtu dosažených bodů však nepostačuje k hodnocení výsledků střelby v rámci 

profesní obrany a sebeobrany, včetně prostředí loveckého. Dílčím cílem byla 

interpretace významu navržených indexů způsobilosti střelby s důrazem na 

index způsobilosti o velikosti 1, který vyjadřuje pravděpodobnost zásahu 

stanovené oblasti na danou vzdálenost. Dalším cílem bylo hodnotit střelce 

pomocí navržených indexů způsobilosti, což umožnilo provést analýzu výsledků 

střelby. Součástí hodnocení pomocí indexů způsobilosti střelby byl experiment s 

575 respondenty, kteří byli hodnoceni z hlediska 1 série o 5 zásazích a celkově 

ve 20 sériích. Všichni respondenti realizovali 57 500 zásahů v terčích. Analýza 

výsledků střelby pomocí navržených indexů způsobilosti střelby potvrdila 

platnost normálního rozdělení účastníků a také skutečnost, že zvolené indexy 

způsobilosti střelby umožňují každého z respondentů snadno hodnotit z hlediska 

přesnosti a spolehlivosti střelby a to jedním finálním číslem. Nová metoda 

hodnocení přesnosti a spolehlivosti střelby je snadno uplatnitelná v prostředí 

komerční bezpečnosti i v civilním prostředí. Metoda hodnocení způsobilosti 

střelby pomocí 3 indexů způsobilosti rozšiřuje škálu metod hodnocení střelby o 

nový postup. 
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