
 

 

Abstrakt: 

Název: Motivační faktory podílející se na změně životního stylu u sportovců v 

období dospívání 

Hlavním cílem této disertační práce je identifikovat hlavní důvody, které 

účastníky výzkumu vedli k opuštění sportovního prostředí. Pro lepší interpretaci 

výsledků a v rámci lepšího porozumění výpovědí respondentů jsme jako další cíl této 

studie stanovili definovat pozitivní přínosy ale i negativní dopady sportu vzhledem 

k životnímu stylu účastníků studie, tak i vzhledem k celé společnosti. 

Hlavní cíl odráží vědecké otázky, ve kterých nás zajímá, jaké demotivační faktory 

se podílejí na změně životního stylu u sportovců v období dospívání a jaký vliv má 

nenaplnění základních psychologických potřeb (autonomie, kompetence a potřeba 

vztahu) na změnu životního stylu u sportovců v období dospívání, kteří prostředí sportu 

opustili, nebo o tom uvažují. 

Abychom důkladně prozkoumali cíle práce, rozhodli jsme se využít kvalitativních 

vědeckých postupů, konkrétně vícepřípadovou studii. Prostřednictvím 

polostrukturovaných rozhovorů jsme od osmi účastníků studie (4 chlapci, 4 dívky, 4 

zástupci kolektivních sportů, 4 zástupci individuálních sportů) sebrali data formou jejich 

narativního vyprávění o motivačních, respektive demotivačních faktorech vedoucích 

k opuštění sportovního prostředí. Pro analýzu a interpretaci dat jsme využili tematickou 

analýzu, kdy jsme vytvořili kategorie a subkategorie, do kterých jsme kódovali 

jednotlivé důvody vedoucí k opuštění sportovního prostředí. Hlavním předmětem 

analýzy rozhovorů byl subjektivní význam, který dávali respondenti situacím 

objevujícím se v jejich vývoji. Cílem analýzy naší studie tedy bylo odhalit, jaké 

motivační, respektive demotivační faktory se podílely na rozhodnutí respondentů 

ukončit jejich závodní činnost, a tím změnit svůj dosavadní životní styl, v němž 

dominoval výkonově zaměřený sport. K analýze dat jsme využili program NVivo 12. 

Dle našich výsledků se na opuštění sportovního prostředí nejvíce podílejí 

demotivační faktory související převážně s vnitřními motivy, konkrétně „nejistota 

budoucnosti“. S tímto faktorem se pojí další, které ale spadají do kategorie 

demotivačních faktorů souvisejících převážně s vnějšími motivy, kterými jsou „časová 

náročnost“, „nemožnost sladit požadavky sportu s požadavky školy/práce“ a 

„ekonomická nevýhodnost“. Všechny tyto subkategorie se ve výsledku ukazují jako 



 

 

velmi podobné, mající společného jmenovatele, čím je nemožnost věnovat se pouze a 

plně vrcholovému sportu. Druhou významnou oblastí důvodů, které jedinci udávali jako 

vedoucí k odchodu ze sportu, patří do subkategorie „ztráta potěšení a prožitku ze 

sportu“. Zásadní se jeví také vztah sportovec – trenér, který byl jako důvod zmiňován 

ve více subkategoriích. Jako méně významná se ukazovala subkategorie „negativní efekt 

rodinného prostředí“. 

Nenaplnění potřeb kompetence, autonomie a sounáležitosti není zastoupeno 

v takové míře, jako demotivační faktory. Z výše uvedených potřeb, kdy bylo kódováno 

jejich nenaplnění, udávají účastníci studie nejvíce nenaplněnou potřebu sounáležitosti, 

následně nenaplněnou potřebu kompetence a jako poslední, tedy nejméně nenaplněnou, 

potřebu autonomie. I zde bylo znát zásadní postavení trenéra v životě sportujícího 

adolescenta. 

Nejvíce zmiňované pozitivní přínosy jsou navázané vztahy ve specifickém 

prostředí sportu, které, jak respondenti udávají, přesahují oblast sportu. Dále pak 

sebedisciplína, neodkládání problémů a lepší orientace v situacích vyžadující rychlé a 

přesné řešení, leckdy i ve stresových podmínkách. Jako negativní dopady jsou nejčastěji 

uváděny zdravotní zranění a komplikace, které podle respondentů občas přesahují i 

mimo sport. Nicméně i tak je téměř vždy uvedeno, že je to nedílná součást sportu a 

víceméně nikdo z účastníků nedává stejný důraz na tento negativní dopad, jako na 

pozitivní přínosy sportu. Nejdůležitějším negativním dopadem je ale vzniklá prázdnota 

po ukončení aktivní sportovní kariéry. 
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