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Abstrakt 

 

Název:    Postoje a povědomí studentů UK FTVS ke smíšeným

    bojovým uměním. 

 

Cíle:  Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit vztah studentů 

UK FTVS k smíšeným bojovým uměním (MMA)  

a jejich znalosti o tomto sportu. 

    

Metody:  Postoje a povědomí k MMA byly zjišťovány kvantitativní 

metodou elektronického dotazování. Metoda analýzy 

dokumentů byla použita pro vytvoření teoretické části

   

  

Výsledky:  Dle výsledků výzkumu mají o MMA zájem spíše muži. 

Pozitivněji je i vnímáno mužské zápasení než to ženské. 

Největší dosah má MMA na internetu, odkud ho zná 

nejvíce lidí.  

  

Klíčová slova:   MMA, postoje, povědomí, výzkum, vztah, popularita 



 

Abstract 

 

Title:    Attitudes and knowledge of UK FTVS students to mixed

    martial arts. 

  

Objectives:  The main aim of the bachelor thesis is according  

to found information to define relationship and 

knowledge about mixed martial arts (MMA) by 

students of UK FTVS. 

  

Methods:  Attitudes and knowledge to MMA were found by 

quantitative method of electronical questioning.  

The method of document analysis was used to create  

the theoretical part of the work.  

  

Results:  According to the research results, men are more 

interested in MMA than women. Also man fights are 

being taken more positive than women fights.  

The biggest reach has MMA on the internet where from 

most of people know it. 

 

Keywords:  MMA, attitudes, knowledge, research, relationship, 

popularity 
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1. ÚVOD 

Smíšená bojová umění (MMA) vznikla až na konci 20. století, kdy bojovníky různých 

stylů zajímalo, který je ten nejlepší. První turnaj se konal v roce 1993 v USA. 

I přesto, že se jedná o mladý sport s velmi krátkou historií, tak v posledních několika 

letech se smíšená bojová umění stala fenoménem zejména ve Spojených státech 

amerických. Nyní se popularita tohoto sportu výrazně zvyšuje i v Evropě a Rusku. 

Televizní přenosy vysílající zápasy MMA zaznamenávají čím dál větší počty diváků 

sledující tyto události. 

Sláva MMA v posledních několika letech roste i v České republice, kde působí hned 

několik organizací zaštiťující tento sport. Někteří tento sport sledují s nadšením  

a bojovníci jsou pro ně vzorem a motivací. Na druhé straně jsou i lidé, kteří tento sport 

odsuzují a sportovci z klece jsou pro ně jen lidé, kteří spolu bojují za peníze. Lze říci,  

že sport, ve kterém proti sobě bojují dva polonazí soupeři v kleci, vyvolává kontroverzi. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na postoje a povědomí studentů Fakulty tělesné 

výchovy a sportu (FTVS) Univerzity Karlovy (UK) ke smíšeným bojovým uměním. 

Základním souborem výzkumu jsou studenti FTVS právě kvůli tomu, že se pohybují 

v oblastech různých sportů a jejich poznatky k MMA by mohly být do budoucna 

využity organizacemi zaštiťující tento sport nebo Katedrou technických a úpolových 

sportů na UK FTVS například ke zvýšení popularity či povědomí o smíšených bojových 

umění. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

2.1  MMA 

MMA je zkratka pro anglická slova mixed martial arts, což v češtině znamená smíšená 

bojová umění, která jsou definována jako syntéza různých bojových stylů. Jedná  

se o boj ve stoje, který reprezentují thajský box, francouzský box a karate. K přechodu 

boje na zem je použito judo, zápas (řecko-římský a volný styl) a sambo. Pro boj na zemi  

se používá brazilské bojové umění zvané jiu-jitsu (1).  

Dle české asociace smíšených bojových sportů jsou MMA gladiátorské zápasy  

21. století. Dále o tomto sportu píše jako o nejkomplexnějším souhrnu bojových 

dovedností a stylů, které vedou sportovce k co nejefektivnějšímu vedení útoku  

nebo obrany s ohledem na získání převahy nad protivníkem a zároveň nad svou vlastní 

„myslí“. (2)  

Prvky ochrany při tomto sportu jsou minimální a lze ho řadit k nejbrutálnějším, protože 

se používají tvrdé údery pěstí, loktem či kolenem, ve stoje jsou povoleny i kopy. 

Z dalších umění se zde užívají i chvaty jako je škrcení nebo páčení končetin. (3) 

 

2.2 Historie smíšených bojových umění 

Historie smíšených bojových umění je krátká a sahá pouze do 20. století, kdy v jeho 

první polovině Brazilec Helio Gracie, jehož rodina vytvořila brazilské jiu-jitsu, vyzýval 

k boji zástupce různých bojových stylů. Tyto zápasy probíhaly dle pravidel vale tudo, 

což znamená vše dovoleno. Většinou vítězil, a to i s mnohem váhově těžšími soupeři 

právě díky svému stylu boje na zemi. Své dovednosti naučil i své syny, kteří později 

vyhlásili Gracieovskou výzvu, ve které svému přemožiteli nabídli 100 000 amerických 

dolarů. Touto výzvou značně zvýšili svému stylu popularitu a přilákali tak velké 

množství diváků. (1,2) 

Za přelomový lze označit rok 1993, kdy se konal první šampionát UFC (Ultimate 

Fighting Championship) ve Spojených státech amerických a zúčastnili se ho zástupci 

různých bojových stylů. Vítězem se stal Royce Gracie, který byl zástupcem brazilského 

jiu-jitsu a soupeři nebyli schopni odpovědět na jeho techniku boje na zemi. Od té doby 

popularita MMA roste a od roku 2004 se stává jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejícím 

sportem. Nárůst zájmu nebyl ovlivněn ani hospodářskou krizí v roce 2009. V roce 2011 
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sledovalo zápas MMA 8,8 milionů diváků, což byl rekord ve sledovanosti kanálu  

FOX. (1,2) 

2.3 UFC 

Ultimate fighting Championship (UFC) je první organizací zaštiťující smíšené bojové 

sporty a bez pochyby lze říci, že je i tou nejslavnější. Její vznik se datuje k roku 1993, 

kdy byl první turnaj různých bojových stylů v Denveru v Coloradu. Sídlo společnosti je 

v americkém Las Vegas. Od roku 2001 jsou v čele organizace prezidenti Dana White  

a bratři Frank a Lorenzo Fertitta. (4,5)  

Zpočátku byla snaha zjistit, které bojové umění je to nejúčinnější. Později však 

zápasníci začali jednotlivé styly kombinovat až vzniklo dnes známé MMA. V dnešní 

době působí organizace po celém světě a organizuje více než 40 turnajů ročně, které  

se vysílají ve více než 165 zemích ve 40 různých jazycích. Největší zastoupení 

fanoušků tvoří lidé ve věku 18 až 34 let. (4) 

UFC je první organizací bojových sportů, která svým sportovcům zajišťuje úrazové 

pojištění v případě, že dojde ke zranění během tréninku. V rámci dalších opatření  

o zdraví sportovců byla zahájena spolupráce s antidopingovou agenturou USA 

(USADA), aby v červenci 2015 zahájila komplexní antidopingový program. Je to první 

program umožňující antidopingové agentuře v bojových sportech nezávisle provádět 

náhodné testy po celém světě. Únor 2016 přinesl pětileté prodloužení partnerství 

s Clevelandskou klinikou, které byl zároveň věnován příspěvek jeden milion dolarů 

k pokračovaní a podpoře studia zdraví a prevenci ochrany mozku profesionálních 

bojovníků. Studie je zaměřena na vývoj metod k detekci poškození mozku sportovců. 

Dále se soustřeďuje i na určení u kterých jedinců by mohla být vyšší pravděpodobnost 

vzniku chronických a neurologických poruch. (4) 

UFC je rozděleno do 8 mužských a 4 ženských váhových divizí. Ve všech kategoriích 

platí stejná pravidla. Poprvé se zde objevil oktagon. Jedná se o osmibokou vyvýšenou 

klec jejíž stěny jsou tvořeny pletivem. Až do roku 2001 měla organizace na oktagon 

ochranou známku, potom dala povolení i jiným soutěžím na stejný typ klece. Rozměry 

oktagonu ukazuje Obrázek 1. Volba oblečení byla zpočátku otevřená a nedefinovaná. 

Nebyly žádné předpisy, co se má nosit. Dnes jsou jasně daná pravidla i v oblékání, a to 

i díky tomu, že na konci roku 2014 podepsalo UFC exkluzivní smlouvu, která nabrala 
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platnost v červenci 2015, s firmou Reebok na 6 let, která se tak stala celosvětovým 

dodavatelem organizace UFC. (5)   

Obrázek 1: Rozměry oktagonu (6) 

 

 

2.4 Pravidla smíšených bojových umění 

2.4.1 Váhové kategorie 

Pravidla UFC rozlišují celkem 9 váhových kategorií, z nichž jedna je pouze pro ženy, tři 

jsou stejné pro obě pohlaví a zbylých pět je pouze pro muže. Jednotlivé rozdělení  

a specifikace zobrazuje  Tabulka 1. 

Tabulka 1: Váhové kategorie – vlastní zpracování podle (7,9) 

Název v angličtině Název češtině 
Hmotnost 

v librách 

Hmotnost 

v kilogramech 
Muži/ženy 

Strawweight Slámová váha 115 lb 52,2 kg Ženy 

Flyweight Muší váha 125 lb 56,7 kg Muži i ženy 

Bantamweight Bantamová váha 135 lb 61,2 kg Muži i ženy 

Featherweight Pérová váha 145 lb 65,8 kg Muži i ženy 

Lightweight Lehká váha 155 lb 70,3 kg Muži 

Welterweight Veltrová váha 170 lb 77,1 kg Muži 

Middleweight Střední váha 185 lb 83,9 kg Muži 

Light heavyweight Polotěžká váha 205 lb 93 kg Muži 

Heavyweight Těžká váha 265 lb 120,2 kg Muži 

Pokud se jedná o netitulové zápasy může být dle dohody i váhová odchylka, pokud je 

zápas titulový musí oba soupeři přesně splnit váhové požadavky. V jiných organizacích 
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mohou být váhové kategorie nastaveny jinak, většinou jsou však následována pravidla  

a standardy UFC. (7,9) 

2.4.2 Vybavení a vzhled zápasníka během zápasu 

Povinností každého zápasníka je nosit chránič zubů. Mužské šortky jsou vždy vybaveny 

suspenzorem a ženy mají chránič prsou. Všechny tyto ochranné prvky musejí být 

předem schváleny vrchním rozhodčím či přítomným lékařem. Zápasníci jsou dále 

vybaveni speciálními rukavicemi určenými na MMA. Boty jsou během zápasu 

zakázané. Dále nesmí být tělo namazáno žádným krémem či olejem, pouze obličej 

zápasníka je před vstupem do oktagonu namazán vazelínou. Piercingy kdekoli na těle 

nejsou povoleny. (9)   

Obrázek 2: Vybavení MMA zápasníka – vlastní zpracování podle (8) 

 

 

2.4.3 Pravidla zápasu 

Zápasy se rozdělují na titulové a netitulové. Titulové trvají pět kol po pěti minutách  

a vždy s minutovou pauzou mezi koly. Netitulové jsou jen tříkolové a délka kola  

a přestávky je stejná jako u titulového. Každý zápas hodnotí tři rozhodčí, kteří jsou  

na různých místech kolem oktagonu. Oběma soupeřům může být uděleno až 10 bodů  

Rukavice na 

MMA 

Šortky vybavené 

suspenzorem 

Chránič zubů 
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za kolo, záleží na dominanci a použité technice. Může se stát, že oba zápasníci dostanou 

10 bodů a kolo tedy končí remízou. (9) 

Existuje celá řada zakázaných technik a úderů, které se označují jako fauly. Zakázány 

jsou údery hlavou, útok na oči, kousání, plivání, štípání či drápání, zaháknutí prstů  

do úst či jiných tělesných otvorů soupeře, tahání za vlasy, údery na páteř, týl, hrdlo  

a genitálie. Úder loktem, který je veden shora dolů, není dovolen. Pokud soupeř leží  

na zemi, nesmí se kopat do oblasti hlavy či na soupeře dupat. Držení se za soupeřovi 

rukavice či šortky není stejně jako zaháknutí se prsty u rukou či nohou za pletivo 

povoleno. Mezi další fauly patří manipulace či páčení malých kloubů, jako třeba prstů 

protivníka. Dále se nesmí vyhazovat soupeře přes pletivo vně zápasiště, útočit  

na otevřené rány, používat nadávky a urážky během zápasu a útočit po vypršení času 

kola. Za fauly se považuje i tzv. plachost, to znamená vyhýbaní se kontaktu  

nebo předstírání zranění. Povinností každého sportovce je držet se instrukcí ringového 

rozhodčího (10). Pokud jsou porušena pravidla, viník je napomenut či penalizován 

ztrátou bodů (9). 

2.4.4 Ukončení zápasu 

Zápas končí na body po uplynutí všech kol a vítěze určí každý ze tří rozhodčí 

rozdělením svých bodů. Výsledkem může být i remíza. Konec může nastat  

i diskvalifikací, pokud jeden ze soupeřů třikrát poruší pravidla. Knockout (KO) nastane, 

když jeden ze zápasníků ztratí vědomí díky útoku protivníka. Výsledek bez vítěze 

nastává, pokud oba sportovci porušují pravidla nebo zranění jednoho z nich způsobené 

zakázanou technikou soupeře mu nedovoluje pokračovat. Konec může nastat i vzdáním 

se jednoho z bojovníků. Rozhodčí může s ohledem na zdraví sportovců  

anebo na doporučení lékaře ukončit zápas technickým KO (TKO). Zvítězit lze i pokud 

protivník před zápasem oznámí forfeit, to znamená, že kvůli zranění nemůže  

nastoupit. (9) 

2.5 MMA v České republice 

V České republice působí hned několik organizací. Za tu největší v současné době lze 

považovat Oktagon MMA, která působí i na Slovensku. Majiteli jsou Pavol Neruda  

a Ondřej Novotný. Ve spolupráci s O2TV vytvořili projekt nazvaný O2TV Oktagon 

Výzva. Jedná se o osmidílnou televizní reality show. Během této doby spolu sportovci 
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bydlí, trénují, a především mezi sebou zápasí o titul šampiona. To vše pod objektivy 

kamer. Připravují se pod dohledem trenérů a jiných úspěšných zápasníků. Ve čtvrté řadě 

vůbec poprvé dostaly příležitost ženy, čtyři Češky a čtyři Slovenky. Mezi další projekty 

organizace patří Projekt X a Projekt Y. Jedná se o několika měsíční sportovní přípravu 

mužů či žen, kteří nemají s bojovými sporty žádné zkušenosti. (11) 

Další organizací působící v České republice je X Fight Night (XFN), jejímž 

promotérem je Petr Kareš, který v posledním turnaji sám nastoupil do klece v tak 

zvaném zápasu bez rukavic. V roce 2018 se konal turnaj XFN 15, jehož vrcholem byl 

boxerský zápas mezi rappery Marpem a Rytmusem. Turnaj přilákal mnoho diváků  

i velkou pozornost médií. (12) 

I AM FIGHTER (IAF) je název organizace a reality show, kterou od začátku roku 2020 

vysílá televizní stanice Prima Cool. Snahou IAF je nabídnout uplatnění zápasníkům  

bez angažmá prostřednictvím televizní show. Vrcholem bude galavečer a osm 

nejlepších účastníků získá profesionální smlouvu s IAF. (13) 

2.6 Současní zápasníci 

2.6.1 Čeští zápasníci 

Mezi nejslavnější české zápasníky patří Karlos „Terminátor“ Vémola. Byl to vůbec 

první Čech v UFC. Jeho poslední zápas byl nazván jako zápas století v pražské  

O2 aréně, kde překvapivě prohrál se soupeřem Attilou Véghem. (11, 12) 

Dnes už lze za zápasníka MMA považovat i známého českého herce Jakuba Štáfka. 

Jeho prvním zápas se uskutečnil v rámci turnaje Oktagon 15, kde porazil svého soupeře 

KO v prvním kole. (11) 

Makhmud Muradov je uzbecký zápasník, který působil v XFN, později v Oktagon 

MMA a v současné době má smlouvu v UFC. (7, 11) 

Jiří „Denisa“ Procházka je historicky prvním držitelem titulu polotěžké váhy v japonské 

organizaci Rizin FF a na začátku roku 2020 podepsal smlouvu s americkou UFC a stal 

se tak čtvrtým Čechem v této organizaci. (11, 14)  
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2.6.2 Zahraniční zápasníci 

Jeden z nejslavnějších sportovců z klece je bezpochyby kontroverzní Ir Conor 

McGregor, který byl vůbec prvním šampionem ve dvou rozdílných váhových kategorií 

najednou. Ve velmi vyhroceném zápase na podzim 2018 prohrál v Las Vegas s Rusem 

Nurmagomedovem, po zápase Rus napadl tým soupeře za urážky, kterými ho častovali 

před zápasem. Po téměř rok a půl dlouhé pauze, ve které Ir oznámil konec kariéry  

a později i návrat, se vrátil v zápase s Američanem Donaldem Cerrone, kterého porazil 

KO v prvním kole. A tím se stal historicky prvním zápasníkem, který vyhrál KO  

ve třech různých váhových kategoriích. (7)  

2.7 Postoje 

Definicí termínu postoje se objevuje hned několik. V sociální psychologii tento pojem 

poprvé použili William Isaac Thomas a Florian Witold Znaiecki ve své práci o polském 

rolníkovi v Evropě a v Americe ve společenských vědách je to označení pro orientaci 

chování nebo usuzování, které ale musí mít jistou koherenci a stabilitu. Postoje jsou 

základem chování a vyjadřování a často označují nějakou obecnou orientaci například 

v politice. Postoje člověka jsou ve velké míře ovlivněny vlivem například mediálních 

nebo ostatních osob. Postoje nejsou měřitelné. Existují však výzkumy, které vytvářejí 

stupnice pro zachycení existence různých postojů. Příkladem takového výzkumu může 

být Likertova škála, která byla vytvořena ve třicátých letech 20. století. Tyto stupnice 

vycházejí ze skutečnosti pravidelnosti chování a vyjadřování názorů. Jsou založeny  

na hypotéze existence latentní proměnné. Tato proměnná umožňuje tyto pravidelnosti 

vysvětlit. (15, 16)  

Postoje mají podle Martina Fishbeina a Iceka Ajzena tři rysy. Jsou naučené, jsou 

konzistentní a týkají se příznivých a nepříznivých reakcí. V dalších definicích lze 

nalézt, že postoji se rozumí pozitivní či negativní hodnocení a týkají se činností  

nebo jednání. Postoje jsou také odrazem mentálního nastavení jedince. Jednotlivé 

definice se od sebe často liší, avšak lze říci, že jde o vztah člověka k hodnotám  

a nejedná se pouze o myšlenky, ale také ovlivňují činnosti a chování. (15, 17) 

Postoje, které člověk vyjadřuje verbálně se mohou často lišit od postojů, o kterých 

vypovídá jeho chování. Postoje jsou často popsány ve třech dimenzích, tou první je 

kognitivní dimenze, která se týká názorů a myšlenek, které osoba zastává k objektu. 
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Druhou je dimenze emocionální, která se týká toho, co osoba k objektu cítí. Poslední je 

konativní neboli behaviorální dimenze, která je spojena se sklony k chování k objektu. 

Každá z těchto dimenzí přispívá k celkovému postoji k danému objektu. Je důležité 

rozlišovat mezi postojem a názorem. Rozdíl tkví v emocionální dimenzi. Názory jsou 

pouhé výroky, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou pravdivé. Postoje jsou hodnotící  

a vytvářejí pocity ve vztahu k danému objektu. (17)  

V tomto výzkumu jsou postoje chápany jako vztah k MMA a zejména jeho vnímání 

studenty UK FTVS. Zda k tomu respondenti mají pozitivní nebo negativní vztah, zda se 

o tento sport zajímají a jak moc ho sledují. 

2.8 Výzkum povědomí a postojů 

I když se v této práci jedná o výzkum povědomí a postojů, vychází tato práce ze zásad 

marketingového výzkumu. Celý proces výzkumu lze rozdělit do přípravné etapy  

a do realizační etapy. V přípravné fázi je v prvním kroku důležité určit si cíle výzkumu  

a definovat výzkumný problém, ze kterého vzejde přínos výzkumu. Dále je důležité si 

určit zdroj dat, která mohou být dvojího typu. Sekundární data byla vytvořena k jinému 

účelu než k samotnému projektu a jsou přístupná zdarma či za peníze. Primární data 

jsou získávána nově dle potřeb zkoumaného problému. Data se pořizují samostatným 

výzkumem zadavatele nebo se zadávají agenturám, které data výzkumem získají.  

Po určení zdrojů dat se vyberou metody a techniky sběru dat. Dále se určí velikost 

vzorku, v tomto případě počet respondentů z řad studentů UK FTVS. (18, 19, 20) 

Po dokončení všech kroků se přechází do realizační etapy, kde následně proběhne sběr 

dat v určeném časovém období. Po získání dat proběhne jejich zpracování a analýza. 

Posledním krokem je zpracování a prezentace závěrečné zprávy. (19, 20) 

Podobné výzkumy se zabývají postoji k násilí a agresivitě. Jeden z nich zkoumá 

souvislost mezi násilím a sledováním televize. Výsledkem je, že čím více lidé sledují 

sporty a hrají videohry, které obsahují násilí, tím více je agresivita a násilí těmito lidmi 

akceptována. Předchozí studie zjišťovaly souvislost mezi sledováním MMA a nárůstem 

agrese v divácích. Později bylo zjištěno, že sledování násilí pouze přiláká nové diváky, 

kteří začnou násilí akceptovat. Závěrem podobných výzkumů bylo rozdělení agrese na 4 

typy, těmi jsou fyzická a verbální agrese, které zahrnují ubližování a škodí ostatním. 

Představují instrumentální nebo motorickou součást chování. Dalším typem je hněv, 
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který zahrnuje fyziologické vzrušení a přípravu na agresi. Jedná se o emoční  

nebo afektivní chování. Čtvrtým typem je nepřátelství. Je to kognitivní chování a jde  

o pocit špatné vůle a nespravedlnosti. (21) 

2.9 Obecné zásady tvorby dotazníku 

Zásady pro tvorbu dotazníku jsou rozděleny do šesti následujících kroků. Prvním 

krokem je vytvoření seznamu informací, které je potřeba zjistit, a které nám má 

dotazování přinést. Dále je zapotřebí určit způsob dotazování, zda bude verbální  

či písemné, poštou zaslaný nebo jinak distribuovaný dotazník či jiné způsoby 

dotazování. Třetí fází tvorby dotazníku je specifikace cílové skupiny. Určit na jakou 

skupinu je výzkum cílen a z toho určit základní soubor. Ve čtvrtém kroku se tvoří 

otázky. Ke tvorbě vhodných otázek je potřeba použít požadované informace a pomocí 

vhodných otázek k těmto informacím dospět. Po vytvoření vhodných otázek se vytvoří 

celý dotazník a posledním krokem je pilotáž, to znamená vyzkoušení si dotazníku 

nanečisto a po případných připomínkách upravit nejasné otázky. Po dokončení všech 

předchozích kroků může začít sběr dat. (20) 

 Při konstrukci samotných otázek je důležité držet se pravidel, aby dotazovaní otázkám 

porozuměli a byli schopni a ochotni na ně odpovědět. Při konstrukci dotazníku je nutno 

dodržovat dvacet následujících pravidel. Je důležité se ptát přímo a jednoduše. Užívat 

známý slovník, který je přizpůsobený výběrovému souboru výzkumu. Používat slova, 

která mají jenom jeden význam. Vždy položit konkrétní otázku. Snažit se 

maximalizovat informační hodnotu odpovědi a nepokládat příliš mnoho obecných 

otázek. Pokud respondentovi nabízíme výběr možných odpovědí, vždy by měly být 

srovnatelné. Otázky, na které je odpověď známá už dopředu z dotazníku vyloučíme. 

Otázky by měly být pokládány co nejkratší, neboť v těch dlouhých se zvyšuje riziko,  

že se v nich respondent přestane orientovat a odpoví nepřesně. Nepokládat zdvojené 

otázky, každá by se měla ptát pouze na jednu věc. Tázaní nesmí být sugestivní  

a zavádějící. Konstruovat dotazník s ohledem na genderové vztahy. Toto pravidlo 

souvisí s formulováním sloves, aby byly v mužském i ženském rodě, pokud dotazujeme 

obě pohlaví. Nevytvářet nepříjemné a příliš citlivé otázky a odpovědi. Dotazovaní  

by měli mít možnost neposkytnout odpověď, sníží se tím riziko nepravdivé odpovědi. 

Nemást respondenta pokládáním negativním otázek nebo používáním dvojitého záporu 

ve formulaci, mohlo by tím dojít ke špatnému pochopení otázek. Dotazovaní musí být 
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přiměřeně věcně náročné a nesmí obsahovat odhady a také motivační otázky. Posledním 

pravidlem je dodržovaní slušnosti. (19) 

2.9.1 Elektronické dotazování 

V případě elektronického dotazování se získávají informace od respondentů 

prostřednictvím dotazníků umístěných na webových stránkách nebo rozesílaných 

elektronickou poštou. Vedle elektronického dotazování jsou také telefonické, písemné  

a osobní. Avšak elektronické je nejnovější a mezi jeho největší výhody patří nízké 

finanční náklady a nízká časová náročnost. Díky tomu, že jsou všechna data uložena 

v elektronické podobě, je i samotné vyhodnocování výzkumu jednodušší. Tento typ 

dotazování nepotřebuje tazatele, což může být výhoda i nevýhoda. Výhoda je v tom,  

že tazatel nemůže ovlivňovat tázané osoby, ale zároveň je zde větší anonymita 

respondentů, což může být nevýhodou. Dalším negativem může být vysoké množství 

dotazování a tím se zvyšuje i neochota lidí vyplňovat další dotazníky. Online dotazníky 

v sobě mají i výhody ostatních typů dotazovaní, například stejně jako u osobního 

dotazování se zde mohou využívat grafické pomůcky nebo jako u písemného 

dotazování sám respondent rozhodne, kdy dotazník vyplní, což ale může být  

i nevýhodou, pokud bychom uvítali spíše spontánní odpověď a nechceme, aby měl 

respondent čas si odpověď rozmyslet. (19, 22) 

2.10 Pilotáž 

Pilotáž je ověření pochopitelnosti dotazníku. Ověřuje se na 1–5 osobách. Jedná se  

o jakýsi předvýzkum, zda respondenti dobře rozumí a chápou všechny otázky. Jejich 

případné námitky jsou poté použity k úpravě dotazníku. (23) 

2.11 Image MMA  

Pojem image je hodně používán v souvislosti s marketingem a public relations neboli 

vztahy s veřejností, a lze jej přeložit jako pověst či jako odraz. Jedná se o subjektivní 

hodnocení skutečnosti. Je to odraz vjemů, myšlenek a představ, které jedinec či skupina 

lidí má o určitém objektu. Tímto objektem může být osoba, instituce, zboží, značka, 

politika atd. Image může mít cokoli, k čemu je možné mít soudy, pocity a názory. Podle 

image se vytváří vztah jedinců nebo i celé společnosti k objektu. V souvislosti 

s výzkumem postojů se image odráží v tom, jaké postoje respondenti zastávají 

k předmětu výzkumu. (23)  
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Souboje dvou lidí, kteří se bijí v kleci, nemusí každý vnímat pozitivně, a to se odráží 

na image MMA. Pokud souboje probíhají podle pravidel nemusí být automaticky špatné 

a lze se říci, že jsou přípustné. Argumentem pro toto tvrzení je, že pokud čin neporušuje 

něčí morální právo ani žádná další omezení, pak je morálně přípustný. Tento argument 

stojí na dvou předpokladech. Prvním je, pokud člověk udělá špatný čin, tak někoho 

poškodí. A druhým je, když osoba poškodí druhou osobu, pak porušuje její práva. (24) 

2.12 Média 

Jelikož předmětem výzkumu jsou postoje a povědomí, je důležité definovaní pojmu 

média, neboť díky nim se lidé dozvídají informace a mohou tím získat i znalosti, 

v tomto případě o MMA. Média ve velké míře mohou ovlivňovat i názory a postoje lidí. 

Slovo medium pochází z latiny a znamená prostředí, prostředek, zkrátka něco,  

co zprostředkovává děj. Základní dělení rozděluje média na primární, těmi se rozumí 

řeč a veškerá neverbální komunikace například mimika nebo gesta a na sekundární,  

do kterých se řadí všechny technické vymoženosti, které umožní komunikaci na větší 

vzdálenost a v jiném čase.  Zároveň se tak ale označují i prostředky masové komunikace 

neboli masová média. (25)  Rozdělení komunikace ukazuje Obrázek 3. 

Obrázek 3: Pyramida komunikace – vlastní zpracování podle (17) 
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Ve spod celé pyramidy se nachází intrapersonální komunikace, která znamená, že si 

člověk sám zpracovává informace. O patro výš je komunikace interpersonální, která 
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probíhá mezi dvěma osobami. Skupinová pak označuje komunikaci například uvnitř 

rodiny. Meziskupinová se odehrává například v rámci místní komunity. Institucionální 

je někdy označována jako organizační komunikace a patří sem například politické 

systémy nebo podnikatelské firmy. Na vrcholu pyramidy je celospolečenská 

komunikace, do které lze řadit i masovou komunikaci. (17) 

2.12.1 Masová média 

Moderní společnost se proměňuje, a to zejména sociálně a kulturně. Masová média  

se stala důležitou složkou soukromého i veřejného života lidí. K rozšíření masové 

komunikace přispělo za posledních 150 let šíření gramotnosti, větší koncentrace lidí  

na jednom místě způsobená urbanizací, demokratizace společnosti, růst životní úrovně  

a také dostatek volného času, který lidé mohou využívat ke sledovaní různých médií. 

Média mají také velký vliv na vytváření si názoru. Řadí se sem tiskoviny, rozhlasové  

i televizní vysílaní a v nedávné době se přidalo i internetové prostředí, kterým může být 

zpravodajství, individuální bloky s vlastními názory nebo i komunikace a prezentace 

sama sebe. (26) 

Pojem masová média, který pochází z anglického mass media, a lze jej do češtiny 

přeložit jako hromadné sdělovací prostředky. Jsou chápana jako prostředky 

komunikace, které mohou zasáhnout velké množství osob. Už v šedesátých letech je 

Marshall McLuhan rozdělil na chladná a horká. Těmi chladnými jsou taková média, 

která jsou zaměřena zejména na fakta a informace. Ta horká jsou taková,  

která kombinují zvukové a vizuální efekty, čímž působí na smysly a zejména emoce 

komunikantů.  Dále se používá i rozřazení na klasická média, těmi jsou ta tištěná, tedy 

například knihy nebo časopisy a na elektronická mezi která patří televize či internet. 

Různá média zastávají různé funkce. Souhrnně lze říci, že média mají informační, 

kontrolní, sociální, vzdělávací a zábavní funkce. (25)  

V případě, že jsou média brána jako komunikační instituce, pak je lze charakterizovat 

několika výroky. Jedná se o velkokapacitní produkci a distribuci sdělení 

profesionálními organizacemi, jejichž činnost je právně omezována, protože ve velké 

míře ovlivňují veřejné mínění. Jejich svoboda je omezena zákony nebo etickými 

kodexy. Formálně nemají žádnou moc, avšak neformálně disponují značnou mocí. (25) 

Význam médií neustále roste a je to zapříčiněno i tím, že jsou zdrojem moci, kdy jejich 

prostřednictvím je možné ovlivňovat a ovládat společnost. Dále mohou být označeny  
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za jakési prostředí, kde se odehrávají události z veřejného života společnosti na národní  

i mezinárodní úrovni. Jsou také zdrojem obrazu reality a představ o ní. Vyjadřují změny 

v kultuře a hodnotách společnosti. Jsou označovány jako klíč ke slávě. Média také 

vymezují normální stav a jeho odchylky. (27) 

2.12.2 Sociální média 

Nárůst sociálních médií má obrovský vliv na moderní společnost. V roce 2018 byl 

nejvíce užívanou platformou Facebook, který měl měsíčně 2,3 miliardy aktivních 

uživatelů. V roce 2016 byl průměrný čas uživatelů strávený na Facebooku 50 minut 

denně. Sociální média jsou v dnešní době největším prostředníkem pro získávaní 

informací od doby zavedení televizí pro domácnosti. (28)  

Výhodou, ale i nevýhodou může být to, že uživatelé sociálních sítí sami vypouštějí  

do světa informace, která nemusí být vždy pravdivá a dochází tudíž k negativním 

vlivům na společnost. Pokud je obsah sdělení zajímavý, může se velmi rychle šířit mezi 

uživateli a prudce vzrůst jeho popularita. (29) 

2.13 Popularita MMA 

Za posledních 25 let se MMA rozvinulo z jakési formy pouliční rvačky na nejrychleji 

rostoucí sport na světě. Největší podíl na tom nese americká organizace UFC. Stejně 

jako v boxu, existuje i v MMA mnoho organizací. V tomto případě hraje UFC 

nejdůležitější roli.  V rychle měnícím se prostředí je důležité mít jasné vize  

do budoucna, které dokáží rychle reagovat na změny na trhu a nespoléhat se na staré 

obchodní modely nebo neaktuální praktiky. Ve smíšených bojových umění byly 

vybrány důležité kroky strategického managementu, které pomohou k rozvoji tohoto 

sportu. (30) 

2.13.1 Význam značky 

UFC a celkově MMA se snaží lidem nabídnout odpověď na otázku, kdo je nejsilnější. 

Vzhledem k tomu, že nabízí velmi tolerantní prostředí boje, mohou lidé lépe pochopit, 

jak bojová podstata funguje a která bojová dovednost funguje nejlíp. Jelikož je UFC 

nejlépe propagující značkou MMA, nabízí ty nejlepší sportovce. Tito šampióni jsou  

ve veřejném vnímání bojů považováni za nejlepší na světě. (30)  
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2.13.2 Branding sportu 

Mnoho jednotlivých bojových umění bylo téměř zničeno právě díky ostatním, které lze 

v MMA kombinovat. Někteří experti tvrdí, že MMA je úplně rozdílné od disciplín, 

které v něm lze praktikovat. Zatímco například v boxu se nemusí sportovec obávat boje 

na zemi, ve smíšeném bojovém umění musí bojovníci rozumět boji v kleci a všemu,  

co obnáší. V tomto sportu nejsou žádní sportovci, kteří by používali jenom jednu 

disciplínu. V těch disciplínách, ve kterých mají bojovníci slabinu, bývají následně 

využity protivníkem v souboji. Právě proto se jedná o nejkomplexnější bojový sport. 

(30)  

2.13.3 Přijetí mezinárodních bezpečnostních a anti-dopingových standardů 

Díky smlouvě s USADA bylo UFC první organizací bojových sportů, která tyto 

mezinárodní standardy přijala. Do roku 2019 bylo provedeno celkem 4300  

anti-dopingových testů. Jedna z největších hvězd organizace Conor McGregor byl  

od roku 2013 do roku 2019 testován 48krát. I díky této smlouvě dosud nedošlo 

k tragickému incidentu během zápasu UFC. Co se týče dlouhodobých zranění  

nebo jiných vážných zdravotních následků, nebylo žádnému sportovci z organizace 

UFC diagnostikováno závažné poškození mozku. (30, 31)  

2.13.4 Každoroční nárůst turnajů přiláká více a více diváku 

Graf 1: Počet UFC turnajů v letech 1993–2018 – vlastní zpracování podle (4, 30) 
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Ve více než 120 městech ve 24 zemích světa se konalo všech téměř 500 turnajů. Díky 

dvěma smlouvám s televizní stanicí Entertainment and Sports Programming Network 

(ESPN) v roce 2018 a jednou smlouvou v roce 2019 jsou více než dvě třetiny UFC 

turnajů vysílány právě touto televizní stanicí. Počet turnajů v jednotlivých letech 

od vzniku UFC ukazuje Graf 1. (4, 30, 32) 

2.13.5 Nadřazenost nad boxem 

V roce 2017 došlo ke spojení MMA a boxu, když proti sobě nastoupil Conor McGregor 

a boxer Floyd Mysweather Jr. v boxerském ringu. Tato událost dosáhla 4,5 milionu 

PPV (z anglického Pay Per View, platba za shlédnutí) jenom v USA. Od té doby UFC 

neustále překonává všechny boxerské události z hlediska popularity na ESPN.  

Pro porovnání zápas UFC mezi Conorem McGregorem a Khabibem Nurmagomedovem 

dosáhl 2,4 milionu PPV, zatímco dlouho očekávaný boxerský zápas mezi světovým 

šampiónem Canelo Alvarezem a Gennady Golokvinem dosáhl pouze 1,3 milionu  

PPV. (7, 30, 32) 

2.13.6 Sladění všech aktivit k podpoře zvolené strategie 

UFC buduje svou vlastní infrastrukturu v rozvoji a výchově profesionálních bojovníků. 

Díky úspěchu UFC performance Institute v Las Vegas chce ředitel společnosti Dana 

White expandovat a vybudovat podobné instituce i v Mexiku, Číně a Portoriku. 

V těchto institucích budou moc trénovat nejen profesionální sportovci, ale zároveň se 

zde také děti budou učit MMA zdarma. Velmi málo sportů nabízí mladistvým možnost 

učit se a růst v profesionálním prostředí zdarma. Vedení společnosti tímto krokem chce 

zajistit dostatek talentů pro budoucnost. Dana White a jeho partneři z WME-IMG 

(americká holdingová společnost) v čele s Ari Emanuelem se snaží svůj americký 

úspěch přenést na globální úroveň, spíše než hledat krátkodobé zisky. Tabulka 2 

znázorňuje SWOT analýzu UFC, kde jsou popsány slabé a silné stránky i příležitosti 

a hrozby organizace, které znázorňují možné budoucí kroky organizace, které mohou 

přispět ke zlepšení bezpečnosti, marketingu a finanční situaci. SWOT analýza byla 

vytvořena manažery UFC. (4, 30) 
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Tabulka 2: SWOT analýza UFC – vlastní zpracování podle (30) 

Silné stránky Slabé stránky 

- Úspěch v podpoře bezpečného  

a efektivního bojového sportu. 

- Vznik globálních superhvězd, jako 

jsou Conor McGregor, Khabib 

Nurmagomedov, Anderson Silva  

a mnoho dalších. 

- Dohoda o partnerství s ESPN  

a USADA. 

- UFC nedokázala přesvědčit rodiče,  

že tento sport je méně nebezpečný než 

jiné bojové sporty, nebo dokonce  

i jiné sporty obecně. 

- Ačkoli má UFC mnoho hlavních 

událostí, jeho nejlepším bojovníkům 

chybí počet zápasů, kterých se za rok 

zúčastní. 

Příležitosti Hrozby 

- Partnerství mezi UFC a WME-IMG 

může vést k celosvětové expanzi 

MMA. 

- Dohoda s ESPN může přilákat nové 

fanoušky smíšených bojových umění. 

- Budování celosvětové infrastruktury 

přiláká více dětí k tomuto sportu. 

- Nízké finanční odměny pro začínající 

zápasníky nadále odrazují 

profesionální sportovce od kariéry  

v MMA. 

- Nedostatek místních soutěží a nejasný 

postup hodnotících systémů v každé 

váhové kategorii. 

- Mnoho zemí MMA nepodporuje, 

kvůli podpoře násilí ve společnosti. 
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3. CÍLE A ÚKOLY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

3.1 Cíle bakalářské práce 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit kvantitativní metodou elektronického 

dotazování povědomí, znalosti a postoje studentů Fakulty Tělesné výchovy a sportu  

ke smíšeným bojovým uměním. Ve výzkumu byla použita primární data. Sběr dat 

probíhal pomocí dotazníků Google. Dalším cílem bylo na základě vyhodnocených 

výsledků v závěru navrhnout doporučení ke zvýšení povědomí a popularity smíšených 

bojových sportů, které mohou být použity organizacemi zaštiťující tento sport  

nebo Katedrou technických a úpolových sportů na UK FTVS. 

3.2 Úkoly bakalářské práce 

V této bakalářské práci byly stanoveny následující úkoly: 

- Vymezení základních pojmů a rešeršní zpracování literatury. 

- Prezentace stručné historie MMA. 

- Představení disciplíny a jejích pravidel. 

- Stanovení metodiky práce. V tomto případě byla zvolena kvantitativní metoda 

elektronického dotazování. 

- Tvorba dotazníku na základě vhodně zvolených otázek. 

- Pilotáž dotazníku s pěti vybranými studenty UK FTVS a korekce dotazníku. 

- Distribuce dotazníku mezi respondenty pomocí sociálních sítí. 

- Vyhodnocení získaných dat a jejich shrnutí v grafech. 

- Analýza získaných odpovědí a vyhodnocení výsledků. 

- Shrnutí celého výzkumu v závěru práce a navržení doporučení, díky kterým by 

se mohlo zvýšit povědomí a také popularita smíšených bojových umění. 
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4. METODIKA PRÁCE  

4.1 Použité metody 

Ke zkoumání povědomí a postojů studentů UK FTVS ke smíšeným bojovým uměním 

byla použita primární data a byla použita kvantitativní metoda sběru dat – elektronický 

dotazník Google. 

4.2 Popis zkoumaného souboru 

Základní soubor pro výzkum tvořili studenti fakulty Tělesné výchovy a sportu 

Univerzity Karlovi bez ohledu na pohlaví, studijní obor či ročník studia. 

Do akademickém roku 2019/2020 nastoupilo na tuto fakultu 2333 studentů. (33) 

Výzkumný soubor tvořilo 113 respondentů z toho bylo 62 mužů a 51 žen. Dotazník byl 

rozesílán studentům prostřednictvím sociálních sítí, především Facebooku. 

4.3 Získávání dat 

K získání potřebných dat byly použity internetové formuláře Google, kde byl vytvořen 

dotazník. Pomocí sociálních sítí, především Facebooku, byl dotazník distribuován mezi 

respondenty. Distribuce probíhala přímo mezi studenty fakulty, aby se předešlo riziku, 

že dotazník vyplní někdo jiný. Výzkum byl částečně ovlivněn tím, že tazatel je 

studentem oboru Management sportu a tělesné výchovy a dotazník byl tedy často 

distribuován jeho spolužákům. Sběr dat probíhal během dvou týdnů od 5. 1. 2020  

do 19. 1. 2020. Po skončení této doby byl výzkum ukončen a začalo zpracovávání dat  

a jejich analýza.  

4.4 Dotazník 

Otázky výzkumu byly zvoleny k dosažení co nejlepšího výsledku zjištění o povědomí  

a postojích studentů UK FTVS. Bylo zvoleno 19 otázek, které se rozdělily  

do třech skupin. Celkem 8 otázek je zaměřeno na znalost respondentů o tomto sportu  

a zda se o tento sport zajímají a sledují ho. Dalších 8 otázek se ve druhé části zabývá 

postoji k MMA. Závěrečná část, tedy poslední 3 otázky jsou identifikační. Schéma 

operacionalizace znázorňuje Obrázek 4. 
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4.4.1 Informace o znalosti a sledování MMA 

Otázka č. 1: Odkud znáte pojem MMA? 

Odpovědi mohli respondenti vybírat: 

a) Z internetu 

b) Z TV 

c) Od známých 

d) Z novin 

e) Z reklamy 

f) Nevím 

g) Pojem MMA neznám 

Cílem této otázky bylo zjistit z jakého média, či jakým způsobem se respondenti 

nejčastěji setkali s pojmem MMA. 

Postoje a povědomí 

studentů UK FTVS ke 

smíšeným bojovým uměním 

 

Informace a znalosti o 

sledování MMA 

 

Postoje k MMA 

 

Identifikační otázky 

Otázka č. 9 

Otázka č. 10 

Otázka č. 11 

Otázka č. 12 

Otázka č. 13 

Otázka č. 14 

Otázka č. 15 

Otázka č. 16 

Otázka č. 1 

Otázka č. 2 

Otázka č. 3 

Otázka č. 4 

Otázka č. 5 

Otázka č. 6 

Otázka č. 7 

Otázka č. 8 

Otázka č. 17 

Otázka č. 18 

Otázka č. 19 

Obrázek 4: Operacionalizace dotazníku – vlastní zpracovaní 
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Otázka č. 2: Sledujete MMA zápasy v médiích? 

a) Sleduji mužské zápasy 

b) Sleduji ženské zápasy 

c) Sleduji mužské i ženské zápasy 

d) MMA zápasy nesleduji 

V této otázce bylo cílem nejen zjistit, jestli respondenti sledují MMA, ale zároveň to, 

zda sledují více mužské nebo ženské zápasy. 

Otázka č. 3: Znáte některé MMA bojovníky? Pokud ano, napište které. 

Pro ověření odpovědi „Ano“, měli tázaní napsat, které bojovníky znají. Nejvíce 

očekávanou odpovědí byl Conor McGregor a z českých zástupců Karlos „Terminátor“ 

Vémola. 

Otázka č. 4: Jak často sledujete MMA v médiích? (výsledky, novinky, bojovníky) 

V této otázce měli respondenti na výběr z možností: 

a) Vůbec 

b) Zřídka 

c) Asi 1x za měsíc 

d) Asi 1x týdně 

e) Několikrát týdně 

Zde bylo cílem prověřit jaký mají studenti zájem o tento sport a jak často ho sledují. 

Ačkoli třeba někteří nesledují samotné zápasy, třeba se zajímají o sportovce a sledují je 

v médiích nebo sledují jen výsledky či novinky ze světa MMA. 

Otázka č. 5: Sledujete i jiné bojové (úpolové) sporty? Pokud ano, napište které: 

Jelikož MMA patří do bojových sportů, je důležité vědět, zda respondenti sledují i jiné 

sporty z této skupiny. Nejčastěji očekávanou jinou odpovědí byl box. 

Otázka č. 6: Myslíte si, že je MMA věnováno dost prostoru ve veřejnoprávních 

médiích? 

Odpověď na tuto otázku byla pouze ano nebo ne. Otázka byla zvolena, kvůli tomu, jestli 

si respondenti myslí, že prostor v českých veřejnoprávních médiích je dostatečně velký 
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pro tento sport a není zastíněn jinými sporty jako je třeba fotbal. Jako příklad byl u této 

otázky uveden v závorce ČT Sport. 

 

Otázka č. 7: Myslíte si, že je MMA věnováno dost prostoru v soukromých médiích? 

Tato otázka navazuje na tu předchozí, neboť čas věnovaný MMA ve veřejnoprávních  

a soukromých médiích se může lišit. Jako příklad byl u této otázky uveden v závorce 

uveden Nova Sport a O2TV. 

Otázka č. 8: Jaký je podle vás vývoj popularity a sledovanosti MMA v ČR 

za posledních pět let? 

Zde byl výběr 3 možností: 

a) Stoupá 

b) Stále stejný 

c) Klesá 

Nejčastěji se objevující odpovědí zde byla očekávaná možnost, že stoupá. Hlavně kvůli 

tomu, že za posledních několik let roste počet organizacích i galavečerů MMA. V roce 

2019 se v Praze konal i turnaj UFC, který zaplnil O2 arénu. 

4.4.2 Postoje k MMA 

Otázka č. 9: Byli byste ochotni předplatit si vysílání turnaje MMA? 

Tato otázka byla navržena při pilotáži dotazníku. I v tom, zda jsou lidé ochotni platit  

za přímý přenos, se odráží postoje k tomuto sportu. 

Otázka č. 10: Je pro Vás atraktivní sledovat zápas MMA? 

Odpovědí na tuto otázku bylo možno odpovědět ano nebo ne.  

Otázka č. 11: Jaký je Váš celkový postoj k MMA? 

Zde byly možnosti pozitivní, spíše pozitivní, spíše negativní nebo negativní. Ne každý 

se k tomuto sportu může stavět pozitivně a může ho považovat za brutální  

a nebezpečný, proto byla zvolena tato otázka. 

Otázka č. 12: Jaký je váš názor na MMA? 

Tady měli respondenti odpovědět stručným textem, kterým mohli rozvést předchozí dvě 

otázky a doplnit tím svůj celkový pohled na smíšené bojové umění. 
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Otázka č. 13: Navštívil(a) byste zápas MMA jako divák? 

Odpovědi ano nebo ne byly doplněny o možnost, už jsem navštívil(a). Jelikož výzkum 

probíhal na fakultě, kterou navštěvují lidé zabývající se sporty, předpokládalo se, že se 

budou účastnit i jako diváci různých sportovních událostí, proto zde byly očekávané 

odpovědi ano nebo že už navštívili. 

 

Otázka č. 14: V čem může být MMA prospěšné? 

Tuto polouzavřenou otázku tvoří možnost odpovědí: 

a) Prospěšné pro zdraví 

b) Učí osobní obraně 

c) Rozvíjí odolnost a vytrvalost 

d) Jiné – zde mohli respondenti napsat svojí vlastní odpověď, pokud jim 

nevyhovovala ani jedna z nabízených možností 

Respondenti zde mohli vybrat více možností odpovědí a zároveň mohli odpovědi 

doplnit o svůj vlastní názor o prospěchu MMA pro sportovce. 

Otázka č. 15: Pro koho jsou smíšená bojová umění prospěšná? 

Zde byla možnost vybírat z odpovědí: 

a) Pro muže 

b) Pro ženy 

c) Pro mládež 

d) Pro nikoho  

 Mohou se objevit názory, že sport, ve kterém proti sobě bojují dvě osoby na krev není 

vhodný pro ženy, proto zde bylo nejočekávanější odpovědí b, ženy. 

Otázka č. 16: Vyzkoušel(a) byste trénink MMA?  

Odpovědi na výběr zde byly tři.  Jelikož jsou respondenti ze sportovního prostředí 

očekávalo se vysoké množství osob, které již podobný trénink absolvovali nebo by  

o to alespoň měli zájem. I tato otázka může napovědět jaký je zájem o tento sport. 
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4.4.3 Identifikační otázky 

Otázka č. 17: Jaké je vaše pohlaví? 

Tato otázka měla za úkol rozkrýt v závěrečném vyhodnocování výzkumu rozdíl pohledu 

mužů a žen na tento sport. 

Otázka č. 18: Jaký je Váš studijní obor? 

Tato otázka měla za úkol vyloučit případné osoby, které nejsou studenty UK FTVS. 

Otázka č. 19: Jak velké je město, ze kterého pocházíte? 

a) Do 20 000 obyvatel 

b) 20 001- 70 000 obyvatel 

c) 70 001- 150 000 obyvatel 

d) Více než 150 000 obyvatel 

Lidé z různě velkých obcí mohli mít rozdílné názory a postoje k MMA. 

4.5 Pilotáž  

 

Po dokončení tvorby otázek proběhla pilotáž celého dotazníku s pěti studenty UK 

FTVS, po které byly provedeny drobné úpravy pro lepší pochopení otázek a také byly 

doplněny otázky o rozdílu sledování mužského a ženského zápasu, neboť v tomto 

ohledu by mohl být rozdíl v postojích k zápasům rozdílného pohlaví. Dále byla 

doplněna otázka o velikosti města, ze kterého respondenti pochází, protože při pilotáži 

byla vyřčena myšlenka, že lidé z různě velkých obcí mohou na MMA nahlížet jinak.
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

Jak již bylo zmíněno, data byla shromážděna pomocí dotazníku na Google forms. 

Celkem se výzkumu zúčastnilo 113 respondentů. Výsledky jsou prezentovány podle 

jednotlivých otázek. Pro lepší přehlednost u každé položky následuje ihned interpretace 

a diskuze výsledků. V grafech jsou zobrazena čísla prezentující počet respondentů, kteří 

danou odpověď vybrali. U odpovědí, které jsou prezentovány v procentech jsou data 

zaokrouhlena na jedno desetinné místo a v závorce za procenty je zobrazeno celkové 

číslo respondentů, kteří vybrali danou možnost odpovědi. 

5.1 Výsledky výzkumu 

Otázka č. 1: Odkud znáte pojem MMA? 

Graf 2: Odkud znáte pojem MMA? – vlastní zpracování 
 

 

U této otázky měli respondenti na výběr ze sedmi možností. Největší četnost měla 

odpověď z internetu, kterou zvolilo 38,1 % (43) respondentů. Z televize znalo MMA  

22,1 % (25) tázaných, od známých se o tomto sportu dozvědělo 17,7 % (20) osob  

a z reklamy 9,7 % (11). Odpověď nevím a z novin mělo shodně 6,2 % (7) odpovědí. 

Nikdo nezvolil možnost, že tento pojem nezná. Výsledky ukazuje Graf 2. 

 

 



34 

Otázka č. 2: Sledujete živě MMA zápasy? 

U druhé otázky byla možnost výběru ze čtyř nabízených odpovědí. Mužské i ženské 

zápasy sleduje 25,7 % (29) tázaných. Jenom mužské sleduje 41,6 % (47) osob a žádný 

z dotázaných nesleduje pouze ženské zápasy. Ze všech respondentů 32,7 % (37) 

nesleduje vůbec MMA zápasy živě. Graf 3 znázorňuje sledovanost zápasů u všech 

respondentů. 

Graf 3: Sledovanost přímých přenosů MMA – vlastní zpracování 

 

Graf 4: Rozdíl ve sledovanosti MMA zápasů mezi muži a ženami – vlastní zpracování 
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U této otázky bylo důležité znázornit rozdíl mezi sledovaností u mužů a u žen. Graf 4 

ukazuje, že o sledování zápasů MMA je drtivě větší zájem u mužů. Mužské zápasy 

sleduje z 62 tázaných mužů 40, to je 64,5 %. Zápasy obou pohlaví sleduje 17,7 % (11) 

mužů a žádné MMA zápasy nesleduje rovněž 17,7 % z nich. U žen jsou výsledky zcela 

rozdílné. Pouze mužské zápasy sleduje pouhých 13,7 % (7) žen ze všech 51 dotázaných. 

Ve sledování mužských i ženských zápasů ženy předčily muže, neboť 35,3 % (18) 

z dotázaných vybralo právě tuto možnost. Nadpoloviční většina dotázaných žen však 

MMA zápasy nesleduje vůbec. 

Otázka č. 3: Znáte některé MMA zápasníky? Pokud ano, napište které: 

Graf 5: Známí MMA zápasníci – vlastní zpracování 

 

Zde měli respondenti prostor napsat jakékoli bojovníky MMA, které znají. Očekávaní 

se zde potvrdilo a nejčastější odpovědí bylo jméno Conor McGregor, který je mnohými 

považován za průkopníka tohoto sportu. Na sociálních sítích dosahuje desítek miliónů 

sledujících. V tomto výzkumu jeho jméno napsalo 25 respondentů, což je nejvíce  

ze všech odpovědí. Ze zástupců českého MMA se dle očekávaní nejčastěji objevilo 

jméno Karlos Vémola přezdívaný jako Terminátor. Jeho jméno se objevilo 22krát. 

V České republice je to nejvýraznější tvář MMA. Byl vůbec prvním Čechem, který se 

probojoval do slavné UFC. I jeho sociální sítě mají na české poměry velký dosah v řádu 

stovek tisíc sledujících. Často se objevuje v televizních pořadech jako host různých talk 

show. Velký mediální zájem o něj byl především před tzv. Zápasem století, kde proti 

němu na podzim roku 2019 ve vyprodané pražské O2 aréně nastoupil slovenský 

šampión Attila Végh. Pro Vémolu to měl být krok k návratu do UFC, avšak v tomto 

zápase prohrál a jeho návrat se tak nekonal. (11) Další jména, která se objevila  
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ve výsledcích dotazníku jsou například Nate Diaz či Khabib Nurmagomedov. Oba dva 

jsou výraznými tvářemi a šampiony UFC. Další zástupci českého MMA, kteří se 

v dotazování objevili jsou například Patrik Kincl, Machmud Muradov či herec Jakub 

Štáfek, který má za sebou jeden profesionální zápas, ve kterém vyhrál. Žádného 

zápasníka nezná 18 respondentů. Naopak 10 respondentů vypsalo celou řadu jmen  

a někteří napsali jen, že znají desítky zápasníků, neboť tento sport sami provozují.  

Graf 5 zobrazuje četnosti jednotlivých odpovědí. V odpovědi ostatní jsou započítáni 

ostatní zápasníci, jejichž jméno se objevilo méně než 10krát. 

Otázka č. 4: Jak často sledujete MMA v médiích? (výsledky, novinky, bojovníky) 

Graf 6: Sledovanost MMA v médiích – vlastní zpracování 
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Graf 7: Porovnání četnosti sledování informací o MMA mezi muži a ženami – vlastní 

zpracování

 

V tomto případě byla otázka uzavřená. Respondenti měli na výběr z pěti možností. 

Nejčastěji byla vybrána odpověď zřídka, kterou bylo myšleno, že respondenti sledují 

informace v souvislosti s MMA jen občas, když je například nějaký velký turnaj  

nebo když je s touto souvislostí v médiích probírána nějaká kauza. Tuto odpověď 

vybralo 24,8 % (28) respondentů. Odpovědi 1x týdně a vůbec vybralo shodně 21,2 % 

(24) respondentů. Několikrát týdně sleduje MMA 19,5 % (22) tázaných a přibližně 

jednou za měsíc 13,3 % (15) dotázaných. Výsledky ukazuje Graf 6. Stejně jako  

u druhé otázky, je i zde důležité znázornit rozdíl mezi mužskými a ženskými 

odpověďmi. Graf 7 ukazuje, že výrazně větší zájem o tento sport je u mužů. Zatímco 

pouhých 9,6 % (6) mužů nesleduje MMA vůbec, u žen je toto číslo 3krát vyšší. Zřídka 

kdy tento sport sleduje 25,8 % (16) mužů a 23,5 % (12) žen. Odpověď asi 1krát za 

měsíc zvolili pouze 4,8 % (2) muži a celkem 25,5 % (13) žen. Asi 1krát týdně sleduje 

MMA 30,7 % (19) mužů. Stejný počet mužů sleduje tento sport i několikrát týdně.  

U posledních dvou odpovědí je ženské zastoupení výrazně nižší v porovnání s tím 

mužským. Asi 1krát týdně sleduje MMA 9,8 % (5) žen a několikrát týdně pouhé 5,9 % 

(3) zástupkyně. 
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Otázka č. 5: Sledujete i jiné bojové sporty? Pokud ano, napište které: 

Graf 8: Sledovanost jiných bojových sportů – vlastní zpracování 

 

Jelikož je MMA bojový sport, byla tato otázka zvolena k porovnání, jak si stojí mezi 

ostatními bojovými sporty. 41 respondentů žádný jiný bojový sport nesleduje a jsou 

mezi nimi i všichni, kteří v předchozích otázkách vybrali odpovědi, že nesledují MMA. 

Nejčastěji zmíněný jiným sportem byl box, který sleduje 33 dotázaných. Není to 

žádným překvapením, neboť jak již bylo zmíněno v teoretické části box byl nejvíce 

sledovaným bojovým sportem až do roku 2017, kdy došlo ke spojení boxu a MMA 

v zápase, ve kterém proti sobě nastoupil zástupce MMA Conor McGregor a boxer 

Floyd Mayweather. (30) Od té doby sledovanost smíšených bojových umění převyšuje 

sledovanost boxu. Druhým nejsledovanějším jiným bojovým sportem je judo,  

které sleduje 31 respondentů. Za růst popularity juda v České republice v posledních 

několika letech může pravděpodobně Lukáš Krpálek. Byl to právě on, který vyhrál 

zlatou olympijskou medaili na Olympijských hrách v Londýně v roce 2016. Je to také 

několikanásobný mistr světa a Evropy. (34) Třetím sportem je karate, který napsalo 15 

respondentů. Graf 8 znázorňuje všechny odpovědi. Kolonkou ostatní jsou myšleny 

všechny ostatní bojové sporty, které zmínili respondenti a dohromady získaly 10 

odpovědí. Patří tam například thaibox nebo jiu-jitu, 
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Otázka č.6: Myslíte si, že je MMA věnováno dost prostoru ve veřejnoprávních médiích? 

Graf 9: Myslíte si, že je MMA věnováno dost prostoru ve veřejnoprávních médiích? – 

vlastní zpracování 

 

Otázka č.7: Myslíte si, že je MMA věnováno dost prostoru v soukromých médiích? 

Graf 10: Myslíte si, že je MMA věnováno dost prostoru v soukromých médiích? – 

vlastní zpracování 
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Otázky č. 6 a č. 7 byly v dotazníku záměrně umístěny za sebou, aby respondenti mohli 

subjektivně porovnat, který typ médií věnuje kolik času zmíněnému sportu. Dalo se 

očekávat, že se budou spíše objevovat odpovědi, že v soukromých médiích je věnován 

smíšeným bojovým uměním dostatek času a ve veřejnoprávních médiích nikoliv. 

Z tohoto předpokladu lze vycházet v českém prostředí na příkladu porovnání 

veřejnoprávní České televize (ČT) a soukromé O2TV. V ČT se o MMA zmiňují 

maximálně ve sportovním zpravodajství či se občas objeví nějaká reportáž s touto 

tématikou. Na O2TV vysílají celé turnaje UFC, českého Oktagon MMA či jiných 

organizacích. Vysílají i speciální projekty, na kterých bojovníci či amatéři tento sport 

trénují a připravují se na zápasy. Tento předpoklad se potvrdil i v odpovědích  

na dotazník. V otázce veřejnoprávních médiích si 64,6 % (73) respondentů myslí,  

že MMA nemá dostatečný prostor a 35,4 % (40) si myslí opak. U soukromých médií si 

jenom pouhých 8,9 % (10) tazatelů myslí, že jim není věnován dostatek prostoru a 103 

osob, což je 91,2 % ze všech dotázaných, si myslí, že v soukromých médiích má MMA 

dostatečnou pozornost. Graf 9 a Graf 10 znázorňují odpovědi na obě tyto otázky. 

Otázka č.8: Jaký je podle vás vývoj popularity a sledovanosti MMA v ČR za posledních 

pět let? 

Graf 11: Vývoj popularity MMA za posledních 5 let – vlastní zpracování 

 

V posledních několika letech se zvyšuje počet uspořádaných i odvysílaných turnajů 

MMA. Nárůst počtu každoročně uspořádaných turnajů UFC znázorňuje Graf 1.  
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I počet diváků se s každým turnajem zvyšuje. V roce 2019 zavítal jeden z turnajů 

UFC do pražské O2 arény. (7) I tato skutečnost mohla přispět k nárůstu popularity 

a povědomí o MMA u celé české veřejnosti, tím pádem i u základního souboru tohoto 

výzkumu. Graf 11 potvrzuje trend růstu popularity, kdy 77,9 % (88) ze 113 

respondentů odpovědělo, že popularita MMA roste. 8,9 % (10) osob si myslí, že je stále 

stejná a podle 4,4 % (5) dotázaných klesá. 8,9 % (10) lidí odpovědělo, že neví. V České 

republice působí několik organizací. Za tu nejvýraznější lze považovat Oktagon MMA, 

která láká fanoušky na několik turnajů ročně, které pořádá ve velkých sportovních 

halách v České republice i na Slovensku. Další významnou organizací v ČR byla dříve  

i XFN, která v roce 2018 nabídla i boxerský duel mezi rappery Marpem a Rytmusem. 

(12) Dnes už je ovšem tato organizace v úpadku, neboť se dostala do finančních 

problémů a několik jejich nejznámějších bojovníků přešlo k jiným organizacím, protože 

jim XFN přestalo vyplácet peníze za zápasy. IAF neboli I AM FIGHTER je název 

organizace a zároveň televizního pořadu, který se v lednu 2020 objevil v televizním 

vysílání stanice Prima Cool. Tento pořad sleduje cestu bojovníků od prvního tréninku  

až k samotnému zápasu v kleci. (13) 

Otázka č.9: Byli byste ochotni předplatit si vysílání turnaje MMA? 

Graf 12: Byli byste ochotni předplatit si vysílání turnaje MMA? – vlastní zpracování 

 

Ochota platit za vysílaní sportovní akce může vypovídat o postojích a oblibě k danému 

sportu a s tímto cílem byla zvolena tato otázka. Předplatit si vysílaní MMA turnaje by 
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bylo ochotno 35,4 % (40) respondentů. Téměř dvě třetiny dotázaných by za vysílání 

MMA nebyly ochotni platit, přesně tedy 64,6 % (73) studentů. Tento poměr znázorňuje 

Graf 12. 

Otázka č. 10: Je pro vás atraktivní sledovat MMA zápas? 

Graf 13: Je pro vás atraktivní sledovat MMA zápas? – vlastní zpracování 

 

Graf 14: Atraktivita sledování MMA u mužů a žen – vlastní zpracování 

 

I pro člověka, který se nezajímá o každý zápas či turnaj MMA může být atraktivní 

sledovat souboj dvou bojovníků v kleci. Graf 13 znázorňuje poměr mezi lidmi,  

pro které je MMA atraktivní a pro které ne. Pro 32,7 % (37) dotázaných není atraktivní 

sledovat MMA zápas. Je to stejný počet jako u druhé otázky, kterou znázorňuje Graf 3, 

kde stejný počet respondentů odpověděl, že nesleduje živě MMA zápasy. Pro 62,3 % 
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(76) dotázaných studentů je atraktivní sledovat MMA zápas. U této otázky byly dále 

rozlišeny odpovědi mužů a žen. Tuto skutečnost zobrazuje Graf 14. I zde jsou vidět 

stejná čísla jako v případě druhé otázky a Graf 4, kdy 51 % (26) žen nesleduje MMA, 

tak pro stejných 26 žen není MMA atraktivní. V případě mužů je jich 17,7 % (11). Ženy 

jsou rozděleny téměř na dvě poloviny, neboť pro 49 % (25) z nich je MMA atraktivní. 

U mužů lze vidět markantní rozdíl, protože MMA shledává atraktivním 82,3 % 

(51) mužů. 

Otázka č. 11: Jaký je váš celkový postoj k MMA? 

Graf 15: Celkový postoj k MMA – vlastní zpracování 

 

Pro získání odpovědí byla v této otázce použita Likertova škála a respondenti mohli 

vybírat z možností negativní, spíše negativní, spíše pozitivní, pozitivní. Většina 

studentů vnímá MMA pozitivně, neboť 64,6 % (73) respondentů vybralo možnost 

pozitivně nebo spíše pozitivně a 35,4 % (40) dotázaných vybralo opačné možnosti.  

Graf 15 zobrazuje postoje všech respondentů.  
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Otázka č. 12: Jaký je váš názor na MMA? 

Graf 16: Názory na MMA – vlastní zpracování 

 

U této otázky měli dotázaní studenti prostor, aby napsali krátkou odpověď k tomu, co si 

o tomto sportu myslí. Při vyhodnocování otázky byly odpovědi kategorizovány 

a shrnuje je Graf 16. Bylo vytvořeno celkem pět kategorií a odpovědi některých 

respondentů byly zařazeny do více z nich. Nejčastěji se objevily odpovědi, že se jedná  

o divácky atraktivní sport. Tito respondenti se o MMA aktivně zajímají nebo ho 

dokonce sami provozují. 35 respondentů MMA zápasníky obdivuje a myslí si, že se 

jedná o velmi náročný sport a je to nejkomplexnější bojové umění, které je velmi 

náročné fyzicky i psychicky. Zároveň i několik osob z této kategorie patří i do té první  

a myslí si, že se jedná o divácky atraktivní sport. 24 studentů odpovědělo tak, že jejich 

odpovědi byly zařazeny do kategorie Nezajímá mě. Tyto studenty lze rozdělit,  

protože někteří z nich podstatě nemají žádný postoj k MMA a ani je to nezajímá. 

Někteří z nich mají postoj negativní a z toho důvodu se o tento sport vůbec nezajímají. 

Celkem 21 respondentů se staví k MMA velmi negativně a jejich odpovědi jsou v celku 

podobné a jedná se podle nich o brutální sport, který není v hodný pro nikoho  

a v lidech, kteří ho sledují vyvolává agresi a násilí. Zároveň také studenti s tímto 

postojem napsali, že se o tento sport vůbec nezajímají a spadají tak jejich odpovědi 

tudíž i do té předchozí kategorie. V kategorii ostatní jsou zařazeny odpovědi, které se 

objevily málo krát anebo nebyly validní k tomuto výzkumu. 
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Otázka č. 13: Navštívil(a) byste zápas MMA jako divák? 

Graf 17: Navštívil(a) byste zápas MMA jako divák? – vlastní zpracování 

 

Graf 17 znázorňuje, jestli mají studenti UK FTVS zájem navštívit zápas MMA přímo 

v hledišti jako diváci anebo zda jej už navštívili. Celkem 17,7 % (20) z nich už nějaký 

ten zápas naživo vidělo, 42,5 % (48) by rádo zápas navštívilo a 39,8 % (45) o to zájem 

nemá. Vzhledem k tomu, že se jedná o sportovní fakultu lze říci, že jen málo studentů 

navštívilo MMA turnaj. 
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Otázka č. 14: V čem může být MMA prospěšné? 

Graf 18: Prospěšnost MMA – vlastní zpracování 

 

V této otázce měli respondenti na výběr z nabízených možností. Jednou z možností bylo 

napsat i vlastní názor prospěšnosti MMA. Jednotlivé odpovědi z této možnosti byly  

při vyhodnocování rozděleny na další dvě kategorie nebo byly přiřazeny k již 

nabízeným odpovědím. Tyto dvě kategorie, které byly určeny při vyhodnocování 

dotazníku jsou Pro rozvoj osobnosti, touto možností odpovědělo 23 osob, a Zlepšuje 

disciplínu, kterou vybralo 16 respondentů. Z odpovědí, které bylo možné vybrat, 

odpovědělo 24 studentů, že je MMA prospěšné pro zdraví. 56 z nich vybralo rozvoj 

odolnost a vytrvalost. Tato možnost byla vybrána nejvíce krát. Podle 45 dotázaných 

MMA učí osobní obraně. Pro 35 studentů je tento sport k ničemu. Zároveň se jedná  

i o stejné studenty, kteří o MMA ani v předchozích otázkách nejevili žádný zájem, 

nesledují ho anebo ho vnímají jako brutální sport. Četnosti jednotlivých odpovědí 

znázorňuje Graf 18. 
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Otázka č. 15: Pro koho jsou smíšená bojová umění prospěšná? 

Graf 19: Pro koho je MMA vhodné – vlastní zpracování 

 

Jelikož se o MMA někdy hovoří jako o gladiátorských soubojích 21. století, nastává 

otázka, pro koho je tedy tento sport vhodný, jestli pro muže, ženy i děti nebo jen  

pro někoho. Respondenti mohli zaškrtnout více odpovědí. V této otázce byla i možnost 

výběru, že to není vhodné pro nikoho. Dle očekávání byla nejvíce krát vybrána možnost 

Pro muže a to 63krát. Druhou nejčetnější odpovědí byla varianta Pro mládež.  

Tu vybralo 43 dotázaných. MMA je pro ženy vhodné dle 38 studentů. Pro nikoho není 

tento sport vhodný podle 36 studentů. Všechny odpovědi shrnuje Graf 19. 
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Otázka č. 16: Vyzkoušel(a) byste trénink MMA? 

Graf 20: Zájem o vyzkoušení MMA tréninku – vlastní zpracování 

 

Protože jsou základním souborem výzkumu studenti UK FTVS, byla záměrně zvolena 

tato otázka. Je důležité si uvědomit, že trénink není to samé jako zápas, a tudíž tato 

otázka neznamená, zdali by respondenti chtěli být zavřeni do klece a vyzkoušet si 

samotný zápas. Trénink zápasníků se skládá z několika různých cvičení. Jedná se silové, 

kruhové a vytrvalostní tréninky nebo o nácvik techniky. Může se cvičit i ve dvou, 

v takovém případě se jedná o sparing. Existuje celé řada cvičení, kterými si MMA 

zápasníci projdou, než se dostanou do klece k samotnému zápasu. (1, 2) Jak již bylo 

řečeno, že se jedná o základní soubor studentů UK FTVS, byl zde předpoklad,  

že by mohl být velký zájem o vyzkoušení si takto náročných tréninků a přípravy, kterou 

si zápasníci procházejí. Celkem 20,4 % (23) respondentů už si tento trénink zkusilo. 

37,2 % (42) studentů by tuto možnost rádi využili a trénink MMA zápasníků by 

vyzkoušeli. 42,5 % (48) dotázaných o to zájem nemá a nechtěli by to zkusit. Graf 20 

znázorňuje zájem studentů UK FTVS vyzkoušet si trénink MMA. Před výzkumem byl 

očekávám vyšší zájem vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o sportovní fakultu. 
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Otázka č. 17: Jaké je vaše pohlaví? 

Graf 21: Pohlaví respondentů – vlastní zpracování 

 

Poslední tři otázky jsou identifikační. Výzkumu se celkem zúčastnilo 113 respondentů. 

Z toho bylo 54,9 % (62) mužů a 45,1 % (51) žen. Tento poměr zobrazuje Graf 21. 

Otázka č. 18: Jaký je váš studijní obor? 

Graf 22: Studijní obory respondentů – vlastní zpracování 
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Graf 22 zobrazuje zastoupení jednotlivých studijních programů respondentů. Nejvíce 

studentů je ze studijního oboru Management tělesné výchovy a sportu. Tato otázka byla 

zvolena také proto, aby se zajistilo, že se výzkumu zúčastní pouze studenti UK FTVS. 

Otázka 19: Jak velké je město, ze kterého pocházíte? 

Graf 23: Velikost rodných obcí respondentů – vlastní zpracování 

 

Při pilotáži dotazníku byla vyřčena myšlenka, že osoby pocházející z různě velkých 

měst mohou mít rozdílné pohledy a postoje k násilí, a tudíž i ke smíšeným bojovým 

uměním. Byla zde myšlenka, že osoby z větších měst mají k násilí více pozitivní postoj 

a zároveň mají více příležitostí k tréninku různých sportů i k návštěvě různých akcí, 

v tomto případě i událostí souvisejících s MMA. Ovšem tato předpověď se  

při vyhodnocování výzkumu nepotvrdila a nenašla se žádná spojitost mezi velikostí 

rodné obce a postojům k MMA. Velikost rodných obcí respondentů zobrazuje Graf 23. 

Odpovědi byly rozděleny do čtyřech kategorií. V posloupnosti od nejmenších je to  

do 20 000 obyvatel, od 20 001 do 70 000, od 70 001 do 150 000 a nad 150 000 

obyvatel. V první kategorii jsou zařazena malá města či obce s rozšířenou působností. 

Do té druhé patří větší obce a většina okresních měst. Ve třetí je zařazena většina 

krajských měst a větší okresní města. Poslední kategorií jsou myšlena čtyři největší 

města České republiky podle počtu obyvatel. Jsou to Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. 
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6. DISKUZE 

Tato kapitola je věnována zpětnému ohlédnutí za proběhlým výzkumem a jeho 

metodám. Sběr dat probíhal během dvou týdnů od 5. 1. 2020 do 19. 1. 2020 

prostřednictvím metody elektronického dotazování. Dotazník byl vytvořen 

prostřednictvím Google. Výzkumu se zúčastnilo celkem 113 respondentů. Tento počet 

lze brát jako dostatečný. Zastoupení mužů a žen ve výzkumu lze považovat za téměř 

vyrovnané. Dotázaných mužů bylo 62 a žen 51. Díky tomuto téměř vyrovnanému 

zastoupení obou pohlaví bylo možné porovnat celkový výsledek.  

Spojitost mezi velikostí rodného města a vztahu ke smíšeným bojovým uměním se 

nepotvrdila. Tato myšlenka byla vyřčena při pilotáži dotazníku a otázka týkající se 

velkosti rodné obce respondentů byla do dotazníku přidána. Odpovědi ohledně postojů 

k MMA byly porovnávány se zástupci různě velkých obcí, avšak žádná spojitost v tom 

nalezena nebyla a tato předpověď tak nebyla potvrzena. 

První část dotazníku byla zaměřena na sledovanost a znalost respondentů. Nenašel se 

nikdo, kdo by neznal pojem MMA. Tento fakt ukazuje na to, že popularita tohoto sportu 

je dnes již na vysoké úrovni, ale může to také být způsobeno formou, jakou probíhal 

výzkum a tím se do výzkumu možná zapojili jenom lidé, kteří tento sport znají a ti, kteří 

MMA neznají se výzkumu nezúčastnili a dotazník nevyplnili. Nejvíce osob zná smíšená 

bojová umění z internetu, kde velkou roli hrají sociální sítě nejen jednotlivých soutěží, 

ale zejména bojovníků, kteří lidem denně přináší informace ze svého každodenního 

života a nechávají je také nahlédnout do zákulisí bojových sportů. Největší zájem je  

o mužské zápasy a není nikdo, kdo by sledoval pouze ženské zápasy. Tento výsledek 

může být zapříčiněný i tím, že v jednotlivých turnajích je buď minimální nebo i žádné 

zastoupení ženského pohlaví. Otázka zjišťující znalost MMA zápasníků odhalila, že tím 

nejslavnějším je dle tohoto výzkumu Ir Conor McGregor, který byl jmenován 25krát. 

Největší hvězdou z České republiky je Karlos „Terminátor“ Vémola. Jeho jméno  

ve výzkumu zaznělo 22krát. To, že se zrovna jména těchto dvou zápasníků objevila 

nejvíce krát, není žádným překvapením.  

Ze všech dotázaných pouhých 24 nesleduje dění okolo MMA z toho je 18 žen. Už  

u téhle otázky lze říci, že výrazně větší zájem o sledovaní smíšených bojových umění je 

mezi muži. Nejvíce sledovaným jiným bojovým sportem je box, což odpovídá  
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i zpracování v teoretické části. V několika turnajích ve světě i v ČR došlo ke spojení 

boxu i MMA, kde se oba sporty představily ve společném turnaji. V porovnání 

soukromých a veřejnoprávních médií vyšly lépe ty první zmíněné. 103 respondentů 

odpovědělo, že právě v soukromých médiích má MMA dostatečný prostor.  

U veřejnoprávních si to myslí 40 respondentů. Tento výsledek byl očekávaný, neboť 

práva na vysílání americké UFC, či turnajů jiných organizacích jsou finančně velmi 

náročné, a proto se více objevují v soukromých médiích, které disponují vyšším 

kapitálem. Růst popularity smíšených bojových umění potvrzují respondenti v osmé 

otázce dotazníku, kde 88 respondentů tvrdí, že popularita MMA za posledních 5 let 

roste. 

Druhá část výzkumu byla zaměřena na postoje a názory respondentů ke zkoumanému 

problému. První otázka v této části zjišťovala ochotu předplatit si vysílání MMA 

turnaje. Vzhledem k tomu, že tento sport je spíše záležitostí soukromých televizních 

stanicí, které je třeba mít koupené, byla tato otázka možná nešťastně podána. Lidé tedy 

mohou mít předplacený kanál, a tudíž mimo jiné mohou sledovat i turnaj smíšených 

bojových umění. Z této otázky plyne, že předplatit si vysílání pouze jedné události, 

kterou je možné koupit si například na internetu by dvě třetiny dotázaných ochotno 

nebylo.  

Pro většinu dotázaných studentů je atraktivní sledovat MMA zápas. Drtivou většinu 

tvoří muži. Žen, pro které je MMA atraktivní, je méně než těch, pro které atraktivní 

není. Lze z toho vzít závěr, že pro muže je přirozenější sledovat či provozovat fyzické 

souboje než pro ženy. Smíšená bojová umění jsou celkově vnímána u studentů UK 

FTVS spíše pozitivně než negativně. I názory, které účastníci výzkumu měli možnost 

napsat, byly většinou pozitivní a nejčastěji se objevoval názor, že se jedná o divácky 

atraktivní sport. To uvedlo 53 studentů. Nejčetnější negativní názor mluví o MMA jako 

o brutálním sportu, který není dobrý. Tento názor se objevil 21krát. Zájem o návštěvu 

turnaje jako divák nemá 45 studentů. Při sestavování této otázky byl očekávám větší 

zájem, zejména z toho důvodu, že se jedná o sportovní fakultu.  

Nejvíce MMA rozvíjí odolnost a vytrvalost. Tuto odpověď vybralo nejvíce studentů  

a vzhledem k tomu, že se jedná o sportovce, kteří se při svém studiu pohybují  

ve sportovním prostředí, lze jejich názor o prospěšnosti smíšených bojových umění 

považovat za významný. Dle očekávání je tento sport nejvíce vhodný pro muže.  
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Tento výsledek koreluje i s předchozími otázkami, ze kterých plynul větší zájem  

o mužské zápasy a také celkově větší zájem mužského pohlaví o celý tento sport. Zájem  

o vyzkoušení MMA tréninku projevilo celkem 55 respondentů a z toho 23 si už takový 

trénink vyzkoušelo. Opět byla otázka zvolená kvůli základnímu souboru, který tvoří 

sportovci. Tento zájem byl očekáván vyšší. 

Jelikož ve výzkumu nebyl využit žádný již sestavený dotazník, který by se zabýval 

stejným tématem, bylo právě sestavení vlastního dotazníku nejsložitější částí výzkumu. 

K zajištění relevantních a důležitých informací bylo potřebné nejdříve připravit seznam 

informací, které má dotazování přinést. Sestavování otázek mohl také ovlivnit fakt,  

že autor je velkým fanouškem s celkovým přehledem o MMA. A v některých otázkách 

tak mohly být kladeny vysoké nároky na respondenty. Příkladem může být otázka 

týkající se zájmu o vyzkoušení tréninku MMA. Ne každý respondent by mohl vědět,  

co takový trénink obnáší, a tudíž i odpověď by mohla být zkreslena. Jelikož se ale jedná 

o osoby pohybující se ve sportovním prostředí předpokládala se určitá znalost  

o této problematice. 
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7. DOPORUČENÍ 

- Firmy chystající se umístit svoji reklamu do oblasti MMA by se měly zaměřit 

převážně na muže mladší generace. 

- Samotní zápasníci by se na svých sociálních sítích měli zaměřit na to, aby 

fanouškům přinesli více zákulisních informací a nechali je nahlédnout na svoje 

tréninky a svůj každodenní život profesionálního sportovce. 

- K přilákání diváků na samostatné zápasy by mohl pomoci projekt, který zápasy 

přinese divákovi blíže a nebudou se konat pouze ve velkých městech, ale zavítají 

i do menších obcí. 

- Pořádat zápasy slavných osobností, které také přilákají větší množství diváků. 

- Organizace smíšených bojových umění a samotní zápasníci by se měli snažit 

přesvědčit odpůrce tohoto sportu, že se nejedná o nebezpečný sport. Tím by 

mohli přesvědčit také více rodičů, kteří by mohli svoje děti přihlásit k trenérům, 

kteří vychovají novou generaci MMA zápasníků. 

- Větší spolupráce mezi jednotlivými organizacemi by mohla přinést více 

hvězdných zápasů mezi šampióny jednotlivých organizací. To by také mohlo 

vést ke zvýšení popularity MMA. 
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8. ZÁVĚR 

Popularita MMA exponenciálně roste zejména v zahraničí, ale i v České republice sláva 

smíšených bojových umění zaznamenává výrazný posun. Vyšší zájem tento sport 

získává mužů než u žen. Jelikož se jedná o nový sport, lze předpokládat, zájem spíše  

u mladší generace. 

K přispění větší návštěvnosti by mohly také přispět atraktivní zápasy například 

zahraničních hvězd v tomto sportu konané v České republice. Velmi dobrým nápadem 

se ukázal projekt organizace Oktagon MMA ve spolupráci s O2TV, který nese název 

Oktagon výzva. Zájem o tuto reality show se zvyšuje. Diváci zde sledují osmi týdenní 

cestu amatérských zápasníků až do finále za titulem šampiona Oktagon výzvy. Podobné 

projekty by mohly nalákat nové fanoušky. 

V této bakalářské práci byl proveden kvantitativní výzkum dotazovací metodou.  

Pro dotazování bylo zvoleno celkem devatenáct otázek vybraných na základě tvoření  

a konstrukce dotazníku v odborné literatuře. Výzkumu se zúčastnilo celkem 113 

respondentů.  

Povědomí o MMA souvisí i s postoji k tomuto sportu. Ti, pro které je tento sport 

atraktivní a vnímají to pozitivně ho také většinou sledují ať už jen výsledky  

nebo samotné zápasy a mají o něm vysoké povědomí a znalosti. Naopak ti, kteří  

o MMA zájem nemají a staví se k němu negativně mají jen základní povědomí o tomto 

sportu a znají zápasníky, kteří jsou často probíráni v médiích. A právě tito nejslavnější 

bojovníci, které sledují i lidé nezajímající se o samotné zápasení, by mohli 

prostřednictví různých seminářů a zákulisních videí přilákat další fanoušky k MMA. 

Výzkum ukázal, že MMA budí větší zájem u mužů než u žen. Většina respondentů se 

staví k MMA pozitivně. Negativně nebo spíše negativně tento sport vnímá 40 

respondentů, a přesto pro tři z nich je atraktivní sledovat zápas. 

Růst popularity smíšených bojových umění lze z výzkumu předpokládat i do budoucna. 

Pro osoby vnímající tento sport negativně, nejspíše kvůli jeho brutalitě a agresivitě, se 

pravděpodobně očekává, že zůstane pro tyto jedince i na dále neoblíbený a nebudou  

o něj ani do budoucna jevit zájem. 
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Příloha 1: Dotazník 

Dámy a pánové, rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku, který se skládá 

z 19 otázek a jeho vyplnění Vám zabere jen několik minut. Získaná data budou 

zpracována v bakalářské práci na téma Postoje a povědomí studentů UK FTVS 

o smíšených bojových umění. Celý dotazník je anonymní a všechna nasbíraná data 

budou použita pouze pro účely této bakalářské práce. 

Otázka č. 1: Odkud znáte pojem MMA? 

a) Z internetu  

b) Z TV  

c) Od známých  

d) Z novin  

e) Z reklamy  

f) Nevím  

g) Pojem MMA neznám 

Otázka č. 2: Sledujete živě MMA zápasy?  

a) Sleduji mužské zápasy 

b) Sleduji ženské zápasy 

c) Sleduji mužské i ženské zápasy  

d) MMA zápasy nesleduji  

Otázka č. 3: Znáte některé MMA bojovníky? Pokud ano, napište které: 

Otázka č. 4: Jak často sledujete MMA v médiích? (výsledky, novinky, bojovníky) 

a) Vůbec 

b) Zřídka  

c) Asi 1x za měsíc  
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d) Asi 1x týdně  

e) Několikrát týdně  

Otázka č. 5: Sledujete i jiné bojové (úpolové) sporty? Pokud ano, napište které: 

Otázka č. 6: Myslíte si, že je MMA věnováno dost prostoru ve veřejnoprávních 

médiích? 

a) Ano 

b) Ne 

Otázka č. 7: Myslíte si, že je MMA věnováno dost prostoru v soukromých médiích? 

a) Ano 

b) Ne 

Otázka č. 8: Jaký je podle vás vývoj popularity a sledovanosti MMA v ČR za 

posledních pět let? 

a) Stoupá  

b) Stále stejný  

c) Klesá  

Otázka č. 9: Byli byste ochotni předplatit si vysílání turnaje MMA? 

a) Ano 

b) Ne 

Otázka č. 10: Je pro vás atraktivní sledovat zápas MMA? 

a) Ano 

b) Ne 
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Otázka č. 11: Jaký je váš celkový postoj k MMA? 

a) Pozitivní 

b) Spíše pozitivní 

c) Spíše negativní 

d) Negativní 

Otázka č. 12: Jaký je váš názor na MMA? 

Otázka č. 13: Navštívil(a) byste zápas MMA jako divák? 

a) Ne 

b) Ano 

c) Už jsem navštívil(a) 

Otázka č. 14: V čem může být MMA prospěšné? 

a) Prospěšné pro zdraví  

b) Učí osobní obraně  

c) Rozvíjí odolnost a vytrvalost  

d) Jiné  

Otázka č. 15: Pro koho jsou smíšená bojová umění prospěšná?  

a) Pro muže 

b) Pro ženy  

c) Pro mládež  

d) Pro nikoho  
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Otázka č. 16: Vyzkoušel(a) byste trénink MMA? 

a) Ano  

b) Už jsem zkusil(a) 

c) Ne 

Otázka č. 17: Jaké je vaše pohlaví? 

a) Muž 

b) Žena 

Otázka č. 18: Jaký je Váš studijní obor? 

Otázka č. 19: Jak velké je město, ze kterého pocházíte?  

a) Do 20 000 obyvatel  

b) 20 001- 70 000 obyvatel  

c) 70 001- 150 000 obyvatel  

d) Více než 150 000 obyvatel  

  

  

 

 


