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Abstrakt 

 

Název:     Porovnání vztahu profesionálních a amatérských hráčů e-sportu ke sportu  

 

Cíle:  Cílem bakalářské práce je zjistit, jak odlišný mají profesionální a amatérští 

hráči e-sportu vztah ke sportu. 

 

Metody:  V práci byla užita metoda kvantitativního šetření, konkrétně elektronického 

dotazníku, který sloužil k získání dat od respondentů. K popisům získaných 

dat byla užita metoda deskriptivní analýzy a poté byly výsledky obou skupin 

porovnány díky komparativní metodě.  

      

Výsledky: Bylo zjištěno, že nejčastěji sledují jak amatéři, tak i profesionálové sportovní 

dění pomocí televizních zařízení či jiných streamovacích a online platforem. Nejčastější 

sportovní fanoušci z řad e-sport hráčů se pohybují na hodnotě 4 až 5 ze zvolené 

sedmistupňové škály. Soubor amatérských hráčů představoval z 791 respondentů 

celkem 729 jedinců, takže soubor odpovědí u této skupiny velmi často odpovídal 

celkovému souboru, u profesionálů se ale našli určité odlišnosti, kterými byla tato 

skupina specifická. Nejčastěji sledovaným sportem u amatérů i profesionálů byl fotbal 

s výrazným náskokem, dále následoval lední hokej a poté další sporty jako MMA, 

baseball, basketbal či formule 1. Všechny tři hypotézy práce byly vyvráceny. Dále bylo 

zjištěno, že z řad amatérů sport aktivně a pravidelně provozují dvě třetiny, což je o 10 % 

více než u jejich kolegů z řad profesionálů, na druhou stranu ale e-sport profesionálové, 

kteří sportují, provozují sport nejčastěji ve frekvenci 5x týdně, zatímco amatéři o jeden 

den v týdnu méně. 

 

Klíčová slova: amatéři, profesionálové, sport, sledování, provozování, motivace 

  



 

 

Abstract 

Title:           Comparison of relationship between professional and amateur e-sport 

players towards sport 

 

Objectives: The aim of bachelor’s thesis was to find how much the relationship towards 

sport differs by amateur and professional e-sport players. 

 

Methods:  In the thesis was used the method of quantitative research, the 

questionnaire served as a tool how to collect data from e-sport players. 

Descriptive analysis was used after to describe collected data and then they 

were compared by comparative method. 

 

Results: It was conducted, that both amateur and professional players watch sports the 

most via TV or similar streaming and online platforms. The most common sport fans 

out of group of e-sport players are set on a value between 4 and 5 on a scale out of 

seven points. The group of amateur players consisted of 729 players out of 791 

respondents, so the data by amateurs were very similar to the whole package of players, 

but for the professional players they were a lot of differences in each of the questions. 

The most watched sport by both groups was a football by a big margin, ice hockey 

followed and then other sports such as MMA, basketball, baseball or formula 1 

appeared. It was also found out, that two thirds of amateur players regularly do sports 

which was number bigger by a 10 % than by their professional colleagues, but amateur 

players usually do sports 4 times a week, however professional regularly sport 5 times a 

week. All three hypothesis of the work were proven false.       

 

Keywords: amateurs, professionals, sport, watching, doing of sports, motivation 
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1 Úvod 

E-sport je intenzivně a neustále vyvíjejícím se odvětvím, kterému se dostává čím dál 

větší popularity, a to nejen ve světě ale i v České republice. Tomuto rozvoji 

jednoznačně přispěla i současná „Covid“ pandemie, jelikož národní vlády po celém 

světě a mnozí odborníci a epidemiologové doporučují omezit setkávání s dalšími 

osobami, takže lidé tráví více času ve svých domovech a hledají tak nové způsoby, 

kterými trávit volný čas. Lidem tedy chybí i sociální interakce s dalšími osobami a tento 

kontakt si tak vynahrazují např. online hraním s přáteli. O růstu e-sportu svědčí i 

výdělek světového herního průmyslu, který za předchozí roky vydělal neuvěřitelně 

vysoké částky.  

K rozvoji e-sportu jednoznačně přispěla i popularizace skrz celebrity, a to i z řad 

sportovců. Musíme říci, že sportovci ve spojitosti s e-sportem nemusí videohry pouze 

hrát, ale mohou se angažovat i jinak. Uvedu zde několik příkladů propojení sportovců a 

sportu jako takového právě s virtuálním světem. Český hokejový útočník David 

Pastrňák pravidelně vysílá na internetové platformě twitch.tv a zúčastnil se i prestižního 

turnaje „Twitch Rivals“. Fotbalový záložník Jakub Jankto zase založil e-sportovou 

organizaci „Team Sampi“ a nechal pro ni postavit takzvaný „Gaming House“, ve 

kterém hráči této organizace nejen trénují ale i bydlí. Fotbalová legenda Vladimír 

Šmicer a MMA zápasník Makhmud Muradov se oba stali ambasadorem e-sportové 

organizace Entropiq.  

Velký krok k propojení reálného sportu se sportem virtuálním v České republice pak 

udělali sponzoři nejvyšší soutěže jak hokejové, tak i fotbalové domácí ligy. 

Marketingová agentura BPA sport marketing zastupující hokejovou Tipsport extraligu 

ledního hokeje podepsala smlouvu se zástupci takzvané Enyaq Hockey League. V praxi 

to znamená, každý e-sportový tým reprezentuje reálný tým Tipsport extraligy ledního 

hokeje. Fotbalová e:LIGA pak spolupracuje se soutěží FORTUNA:LIGA stejným 

systémem jako u jejich hokejových „kolegů Obě ligy pak disponují stejně velkým prize 

money, které jsou rozděleny mezi nejlepší účastníky těchto lig. Právě prize money je 

pak lákadlem pro samotné hráče, a i organizace ve světě e-sportu, jehož hodnota 

v posledních letech rostla a stále roste.  
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Vrcholový sport vyžaduje velkou časovou náročnost a s e-sportem to není jiné, naopak 

mohou časové nároky v e-sportu ty sportovní ještě předčit. Špičkoví hráči 

v jednotlivých e-sportových titulech uvádějí, že u tréninku jsou schopni strávit okolo 7-

9 hodin denně. Jelikož se v Asii stal e-sport nedílnou součástí kultury, jsou mu právě 

Asiaté ochotni obětovat takřka vše. Zpovědi některých profesionálních hráčů e-sportu 

z východní části světa hovoří až o 14 hodinách denně strávených tréninkem. 

Připočteme-li 8 hodin denně, které by člověk měl strávit spánkem, moc volného času 

pak již hráči nezbývá. Návyky, které vyžadují hodiny strávené u obrazovky tedy jistě 

nepřispívají zdravému a správnému životnímu stylu a fyzickému zdraví.  

Asi nejznámějším příkladem zničeného zdraví zapříčiněným tréninkem e-sportu je 

případ hráče UZI (vlastním jménem Jian Zi-Hao), který dříve hrál hru League of 

Legends. UZI, kterému je 23 let, v jednom z rozhovorů uvedl, že podle doktorů je 

fyzické stáří jeho rukou a těla na úrovni 50letého člověka. Tyto problémy se zdravím 

nakonec vedly ke konci jeho hráčské kariéry. Aby profesionální týmy a organizace 

předešly těmto problémům, najímají si tzv. performance coache, kteří se starají o 

psychické a fyzické zdraví hráčů, sestavují jim denní rozvrh a doslova tak svým 

svěřencům předepisují a nařizují fyzické činnosti.  Navíc skrze tyto fyzické aktivity 

posouvají výkony jednotlivých hráčů a celého týmu v samotném e-sportu na vyšší 

úroveň. 

V řadách amatérů se jistě najdou hráči, kteří berou e-sport jen jako občasnou zábavu, na 

kterou si najdou čas jen 1x týdně či i méně častěji, ale určitě zde najdeme i jedince, kteří 

tráví u obrazovek stejné množství času jako profesionálové, ale pak se již nevěnují 

žádné fyzické aktivitě či sportu. Bude určitě zajímavé zjistit, zda mají amatérští hráči e-

sport jako občasnou zábavu, zda tito amatéři upřednostňují e-sport před samotným 

sportem, zda se jak amatéři, tak profesionálové skutečně věnují sportu a fyzickým 

aktivitám a zda ke sportu inklinují více právě amatéři či profesionálové. Proto bylo 

zvoleno téma porovnání vztahu profesionálních a amatérských hráčů e-sportu ke sportu. 
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2 Cíle, úkoly a hypotézy práce 

2.1 Cíle 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jak odlišný mají profesionální a amatérští hráči e-

sportu vztah ke sportu. 

2.2 Úkoly 

 Nastudovat a udělat rešerši literatury zabývající se e-sportem, sportem a také 

vymezení pojmů vztah, amatér, profesionál a motivace 

 Provést operacionalizaci dotazníku, poté samotný dotazník vytvořit 

 Na skupině cca 20-40 respondentů provést pilotáž dotazníku 

 Vytvořený dotazník rozeslat elektronickým způsobem mezi amatérské a 

profesionální hráče 

 Získaná data z dotazníku zpracovat, konkrétně stáhnout surová data a následně 

z nich utvořit datovou matici, z té pak vytvořit grafy a tabulky ukazující výsledky a 

souvislosti v sesbíraných datech 

 Zhodnotit a interpretovat data získaná na základě dotazníku  

2.3 Hypotézy 

Hypotéza č.1: 75 % profesionálních hráčů bude provozovat sport a sportovní aktivity o 

50 % času více než stejné procento amatérských hráčů. 

Hypotéza č.2: 80 % profesionálních hráčů bude motivováno k provozování sportu 

jinými osobami. 

Hypotéza č.3: 60 % hráčů, kteří hrají hry sportovních simulátorů, bude provozovat o 33 

% času častěji sport než hráči, kteří hrají jiné hry.  



 

 13 

3 Teoretická východiska 

V této části budou popsána teoretická východiska a pojmy, které je nutné znát pro 

pochopení bakalářské práce. Těmito pojmy bude profesionál, amatér, e-sport, e-sport 

hráči, sport, vztah a motivace. Na část teoretickou pak bude navazovat i část praktická. 

3.1 Profesionál 

Pojem profesionál je nutné znát k bakalářské práci z důvodu, kdy je porovnáván vztah 

mezi profesionálními a amatérskými hráči e-sportu, a proto je nutné obě skupiny od 

sebe jednoznačně odlišit. Po celém světě lze nalézt mnoho příkladů, kdy různí autoři 

uvádějí odlišné příklady, které obsahovaly transformaci amatérských sportovců na 

sportovce profesionální. 

O změně statutu z amatéra na profesionála se zmiňují Skinner a kol. (1999), kteří 

demonstrují příklad ve světě ragby. Autoři uvádí, že Mezinárodní ragbyový fotbalový 

výbor (dále IRFB) sdružující část ragbyových hráčů, výrazně zaostával v soutěžích 

mezi jeho hráči a hráči z konkurenční Světové ragbyové organizace (dále WRC). IRFB 

se tedy rozhodla, že zavede předpis, který umožní jejím hráčům pobírat odměnu za 

jejich výkony na hřišti. Od této doby mluví autoři o celé organizaci IRFB a o 

jednotlivých hráčích právě jako o profesionálech a nikoliv amatérech.  

Peterson (2008) naopak zmiňuje začátky profesionálního sportu a profesionálních 

sportovců ve Skandinávii. Do 60.let 20.století bylo v celé Skandinávii zakázané, aby 

byli sportovci placeni a sport tak byl brán jako zaměstnání. Na skandinávském příkladu 

je zajímavé, že komerční sektor nebyl schopný finančně pokrýt náklady na vznikající 

profesionální sportovce, a tak se na začátku profesionálního sportu ve Skandinávii 

podílela veřejnost. Často byly před zápasy pořádány sbírky, kdy si vybranou částku  

od diváků rozdělily mezi sebe týmy, které zrovna nastupovaly proti sobě. Peterson se 

dále zmiňuje o vůbec první profesionalizaci sportu, konkrétně v Anglii na konci 19. 

století. Uvádí, že na profesionalismus sportu lze nahlížet z historického hlediska, které 

popisuje profesionály jako jedince, kteří mají sport jako zaměstnání a kteří za sport 

pobírají finanční odměnu.  

S tvrzením Petersona se shodují i Cordery a Davies (2015), kteří tvrdí, že každý 

profesionál ve sportu byl někdy v předchozí fázi amatérem, ale tento zlomový moment, 

kdy se jedinec stává profesionálem, označují ve chvíli, kdy sportovec začne pobírat 
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finanční odměnu za své výkony na hřišti. K těmto třem zmíněným autorům se se 

stejným chápáním připojují i autorky Šťovíčková Jantulová (2005), které označují tzv. 

nejširší chápání profesionálů. Narozdíl od dříve zmíněných autorů porovnává 

Šťovíčková  

Jantulová profesionály vůči dobrovolníkům. Autorka zmiňuje, že profesionálové mohou 

v určitých případech vykonávat stejnou práci jako dobrovolníci, ale odlišují se od 

dobrovolníků tím, že za své činnosti pobírají plat, kdežto dobrovolníci nikoliv.  

S podobným názorem se ztotožňuje i Stloukalová (2008, s.69), ta ovšem nehovoří  

o finanční částce, nýbrž o zdroji obživy: ,,Profesionálem byl každý, pro koho byl sport 

zdrojem obživy.“ S profesionalizací sportu pak dává do souvislosti komercializaci, 

jelikož právě komercializace dle Stloukalové souvisí s vyplácením částek za předvedené 

sportovní výkony. Autorka nadále zmiňuje i obtíže a vývoj profesionálů ve sportu, kteří 

se například nemohli účastnit olympijských her v podstatné části 20.století. Profesionály 

definoval též Mezinárodní olympijský výbor v roce 1958 na základě pobírání finanční 

odměny za účast na soutěžích či dokonce za profesionály považoval kohokoliv, kdo 

získal peněžní náhradu za náklady spojené s provozováním sportu či účasti na soutěži.  

Všichni zmínění autoři tedy chápou podstatu profesionálů velmi podobně a spojují ji 

s pobíráním odměn za předvedenou činnost v oblasti sportu. Toto chápání 

profesionalismu a profesionálů tedy bude použito i pro účely bakalářské práce a pro 

jednotlivé otázky v dotazníku, kdy se za profesionálního sportovce a e-sportovce bude 

považovat kdokoli, kdo za svou sportovní či e-sportovou činnost bude pobírat jakoukoli 

mzdu či peněžní odměnu. 

3.2 Amatér 

Stejně, jako se vyskytuje pojem profesionál v názvu, a také v celém rozsahu bakalářské 

práce, se vyskytuje velmi podobně v celé práci i pojem amatér. Proto je důležité  

si vymezit, koho vlastně lze považovat za amatéra.  

Kořeny amatérského sportu se pojí ruku v ruce se začátky profesionálního sportu 

v Anglii na začátku 19.století, kdy byl amatérský sport a amatéři označováni jako 

gentlemantský sport, resp. gentlemani, na druhé straně pak stál sport profesionální 

označovaný jako patronátní a profesionálové tedy jako patroni. Mezi těmito dvěma 

skupinami začaly vznikat morální spory o to, která ze skupin je výkonnější a je schopna 

dosáhnout lepších výsledků. Problémem bylo, že na olympijské hry nepouštěl do 
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poloviny 20. století profesionály, ale pouze amatéry. Mezinárodní olympijský výbor 

upravil již dříve zmíněnou definici z roku 1958 a o čtyři roky později vymezil i pojem 

amatér, kdy  

na základě tohoto dodatku považuje za amatérské sportovce takové osoby, které mají 

jiné základní povolání než sport a které nedostávají odměnu za svoji účast ve sportu. 

Zároveň MOV nepovažuje za amatéry osoby, které mají výhody za sportovní výkony, a 

to včetně postupu v běžném zaměstnání (Stloukalová, 2008). 

Další význam slova amatér, zakořeněný historicky z francouzského a latinského jazyka, 

uvádí Buckingham (2018), který amatéra označuje ve dvou významech. Prvním 

významem rozumí člověka, který je méně zdatný a schopný než profesionál. Druhý 

význam slova amatér vyjadřuje „milovníka“, který ale nemá žádná omezení (např. 

smlouvou) oproti profesionálovi. S výrazem „milovník“ jako označení pro amatéra se 

s Buckinghamem shoduje Eitzen (1989), který ale amatéra (milovníka) v oblasti sportu 

označuje jako osobu, která provádí sport z čisté lásky  

ke sportu, nikoliv pro finanční zisk. Popis amatéra Eitzen ještě rozšiřuje ve srovnání 

oproti profesionálům, kdy si dle jeho slov amatérský sportovec vybírá aktivitu 

dobrovolně a provozuje ji zejména z důvodu zábavy než z důvodu pracovního.  

Leadbeater a Miller (2004) upozorňují, že amatérská práce nemusí být automaticky 

kvalitativně horší než práce profesionální a rozdíl mezi amatéry a profesionálem vidí 

stejně jako mnoho dalších autorů pouze z toho hlediska, je-li, resp. není-li, osoba za tuto 

odvedenou aktivitu zaplacena. Jääskeläinen a kol. (2011) pak zmiňují, že amatér může 

být vnímán z mnoha hledisek, ale tím nejčastějším je chápání amatéra jako osoby, která 

není za svou činnost nijak finančně odměněna, ale kvalita díla či činnosti není vůbec 

posuzována a ani ovlivněna jen na tomto základě. S takřka stejnou definicí pak přichází 

internetový slovník  Merriam-Webster dictionary (2022), který definuje amatéra jako: 

,,jedince, který se věnuje sportu či se účastní závodu ve svém volném čase, nikoli v 

době vykonávání profese.“ 

Pro účely bakalářské práce bude na základě provedené rešerše pojem amatér chápaný 

jako protiklad ke slovu profesionál a bude se shodovat s chápáním většiny autorů 

uvedených v předchozí části této kapitoly, tedy taková osoba, která za provozování své 

činnosti nepobírá žádnou finanční odměnu. 
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3.3 E-sport 

E-sport je nutné definovat, jelikož je práce zaměřena na vztah e-sportových hráčů, a 

proto je nezbytné si vymezit jak e-sport tak i e-sportové hráče jako takové. Ohledně 

pravopisu existují neshody, proto je dobré si tyto neshody vyjasnit. Český, a i světový 

pravopis umožňuje jak variantu esport, tak i variantu e-sport, jedinou podmínkou je psát 

v celém obsahu tento pojem jednotně, a ne pokaždé jinak. Česká asociace esportu, která 

se oficiálně pojmenovala bez pomlčky, požádala o vyjádření Ústav pro český jazyk a 

ten  

ve svém vyjádření uvádí, že nejlepší variantou pro český pravopis je verze „e-sport“.  

Na tomto základě bude pro účely bakalářské práce a pro účely dotazníku pojem 

popisován s pomlčkou, tedy jako e-sport. (Česká asociace esportu, 2020). 

E-sport může veřejnost chápat jako veškeré digitální hry, které lze na jednotlivých 

herních platformách, např. Xbox, PC a další, hrát. Toto chápání je ovšem špatné,  

což potvrzuje Llorens (2017), která zdůrazňuje, že aby mohla být počítačová hra či 

videohra klasifikována jako e-sportová, musí v této hře probíhat on-line či off-line 

turnaje. Jako příklady lze uvést hry jako „The Sims“, „Diablo“, „Sea of Thieves“ a také 

další hry, které sice jsou hrami pro více hráčů najednou a umožňují vzájemnou 

interakci, ale nelze dosáhnout žádného finálního vítězství, které by jednoznačně 

určovalo vítěze  

a tyto hry tak klidně mohou pokračovat nekonečně dlouho a nemohou tak být 

považované za hry e-sportové. Llorens  přidává druhou podmínku pro klasifikaci e-

sportu: ,,hráči se musí účastnit takových tréninků, které vyžadují spoustu schopností a 

dovedností ke zvládnutí útoků či útoků se zbraněmi, a také k těmto úkonům hráči 

potřebují spoustu preciznosti a koncentrace“.  

Snavely (2014) definuje e-sport na základě tří předpokladů, které musí existovat 

souběžně. Těmito předpoklady jsou pravidla, hráči a místo konání. Jako místo konání 

uvádí právě digitální prostředí her, hráči myslí jednotlivé osoby, které ovládají zařízení 

 a pravidla uvádí jako peněžní ocenění v dané hře za zabití či dosažení jednotlivých cílů. 

Využití informačních či komunikačních technologií při e-sportu zmiňuje Wagner 

(2006), dle autora jsou tyto technologie používány k rozvoji psychických schopností. 

Nutnost hraní na elektronických zařízeních spolu s Wagnerem zmiňují i finští autoři, 

jelikož je dle nich výkon člověka měřen právě díky těmto elektronickým zařízením, na 

kterých hráči hrají. V definici pro širší veřejnost uvádí  
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e-sport jako: ,,kompetitivní (amatérské i profesionální) hraní videoher, které je často 

koordinované různými ligami, turnaji či žebříčky“ (Hamari, Sjöblom, 2017, s. 1). E-

sport tito autoři rozdělují do skupin videoher, které mají společné znaky, a to na hry pro 

více hráčů jako simulátor bitevních arén (DOTA 2, League of Legends), na střílečky 

z pohledu první osoby (Counter Strike: Global Offensive), na strategie (Starcraft 2), na 

karetní hry (Hearthstone) a v poslední řadě na sportovní simulátory (FIFA, NHL). E-

sport je možné chápat jako pojem velmi blízký profesionálnímu hraní videoher, ale 

profesionální část je jen jedna, a navíc značně menší, část, druhou část pak tvoří tedy 

část amatérská a pojem e-sport je spojením těchto dvou částí (Ditmarsch, 2013). 

Na základě popisu e-sportu od výše zmíněných autorů bude tento pojem v bakalářské 

práci chápan jako taková videohra, kterou je nutné hrát na elektronických zařízeních  

a která poskytuje kompetitivní prostředí pro poměření sil mezi dvěma a více hráči. 

3.3.1 E-sport hráči 

Stejně jako je důležité znát pojem e-sport, není tomu jinak ani u pochopení, kdo vlastně 

jsou e-sport hráči, jelikož se tento pojem vyskytuje mj. v názvu bakalářské práce  

a zároveň byli e-sport hráči jak základním, tak i výzkumným souborem u 

dotazníkového šetření. 

Riatti a Thiel (2021) popisují e-sport hráče jako osoby, které se zabývají videohrami  

a pro dosažení úspěchu v jednotlivých titulech považují za nezbytné skloubení několika 

schopností a dovedností jako je správné rozhodování, načasování a vyhodnocení 

podstatných a nepodstatných informací. Německá esportová federace, zkráceně ESBD 

(2018), e-sport hráče definuje jako osobu, která pro svoji zábavu či pro výkon povolání 

provozuje hraní her na počítači či videoherní konzoli. S tímto popisem souhlasí 

Parshakov (2020), který navíc dodává, že pro výkon e-sportu mohou hráči provozovat 

svoji činnost na jakémkoliv elektronickém zařízení, které umožňuje hraní her. Hráče lze 

popsat také na základě způsobu, kterým poměřuje síly s ostatními, tedy jako osobu, 

která soutěží v počítačových hrách proti ostatním hráčům buď online způsobem, či 

offline způsobem pomocí LAN turnajů. Další možností pro definici hráče je jedinec, 

který je „přenesen“ do virtuálního prostředí a zde má určitou roli (Jenny a kol., 2016). 

Taylor (2012) přirovnává e-sport hráče ke sportovcům, jelikož uvádí podobnost 

v tréninkových požadavcích, které jsou podle něj na velmi podobné úrovni právě u obou 

skupin. Podobnosti těchto dvou skupin zmiňuje i Karakus (2015), který ji vidí zejména 
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v tom smyslu, že každý sportovec či e-sport hráč má v týmu přidělenou roli a tu musí 

plnit. E-sport hráče pak definuje velmi podobně jako předchozí autoři i Seo (2016), 

který uvádí jejich činnost v hraní her ať už na nejvyšší úrovni či jen jako oddychovou 

činnost, a podle něhož jsou tito hráči motivováni zvyšováním svých schopností a 

dovedností v jednotlivých hrách. O popisu hráče v souvislosti  

se schopnostmi a dovednostmi hovoří také Khromov a kol. (2018), kteří o hráči mluví 

jako o osobě, jež může či nemusí mít profesionální kontrakt, ale hlavně má odpovídající 

schopnosti a dovednosti v počítačových hrách. 

Na základě 15 let starých dat uvádí Topalov (2007), že průměrný e-sport hráč stráví 3 

až 4 dny v týdnu trénováním v rozmezí 2 až 4 hodin během daného dne. Na základě 

dnešních dat víme, že hráči jsou schopni trénovat 6x týdně v pravidelných blocích od 6 

do 10 hodin (Genus, 2021). Topalov dále uvádí, že průměrnému e-sport hráči je mezi 

15-25 lety, v roce 2018 ale provedla televizní stanice ESPN vlastní průzkum zaměřený 

na věk jednotlivých hráčů titulu League of Legends a zjistila, že průměrnému hráči této 

hry je 21,2 let. Stanice v rámci tohoto výzkumu dále uvedla, že profesionální hráči 

nejčastěji odcházejí do důchodu ve věku 25 let, kdy je ale tento věk pro odchod do 

důchodu výrazně menší než oproti profesionálním hráčům z jiných e-sportových her. 

Tato zjištění tedy odpovídají starším datům, která uvedl Topalov a ještě je blíže 

specifikují. 

Pro účely bakalářské práce bude pojem e-sport hráče chápán na základě rešerše jako 

osoba, která provozuje v jakékoliv míře hraní her na patřičných elektronických 

zařízeních a ve virtuálním světě tomuto hráči náleží určitá role. 

3.4 Sport 

Bakalářská práce se zabývá vztahem e-sport hráčů ke sportu, což znamená, že je nutné 

si definovat i samotný pojem sport, abychom mohli určitě, k čemu přesně má zkoumaná 

skupina vztah. Pohledů na sport je hned několik a v této části budou popsány různé 

pohledy jednotlivých autorů. 

Například Evropská charta sportu (2016, s.2) popisuje sport jako: ,,všechny tělesné 

činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl 

projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ Slepičková (2000) užívá naprostou 

stejnou definici sportu jako Evropská charta i ve své knize. I Sekotovo pojetí (2008) lze 
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považovat za velmi podobné, protože sport považuje za fyzickou aktivitu, která je 

motivovaná zvýšením nejen fyzické, ale celkové kondice, osobním prožitkem či cíleně 

určeným výkonem a výsledkem. Sekot poté zmiňuje, že potřeby, které sport naplňuje 

nemusí být jen reálné, ale mohou být také fiktivní, dodávají-li jedinci potřebný pocit 

uspokojení. Jednotlivé motivy provozování sportu lze konkretizovat, jak to uvádí 

Damasceno a kol. (2006), kteří tvrdí, že sport by měl být provozován za účelem snížení 

či zvýšení tělesné váhy, v širším pojetí kvůli změně postavy pro jedince nespokojené se 

stavbou jejich těla. Sport by měl poskytovat takové zážitky a zkušenosti, které poskytují 

pozitivní vnímání vlastního těla a umožňují alespoň v nějaké míře vnímat probíhající 

fyziologické procesy v našem těle (Tavares, 2003). Sport by měl jedincům mimo jiné 

přinášet radost a čím více radosti jedinci poskytuje, tím větší zájem má jedinec o sport, 

takže se v ideálním případě může jednat o pomyslný uzavřený kruh, ze kterého jedinec 

nechce vystoupit z pozitivních důvodů. Přesný vztah pomocí vzorce či jiných ukazatelů 

bohužel ale nejde určit, jelikož je radost velmi subjektivní pocit a každá osoba si pod 

tímto pojmem představuje něco zcela jiného (Carpenter, Scanlan, 1998). 

Sport je nedílnou součástí naší společnosti a společenského života, pomocí něj 

v minulosti mnohé národy poměřovaly své schopnosti a pomyslnou velikost, ale může 

také sloužit k vyjádření různých emocí či názorů. Nejznámějším příkladem jsou zcela 

jistě USA a SSSR v době studené války, dále to pak může být Jessie Owens, který 4 

zlatými medailemi na olympijských hrách v roce 1936 ukázal jakousi formu vzdoru 

Hitlerovi, či zaťatá pěst Věry Čáslavské v roce 1968 na olympijských hrách v Mexiku, 

která tímto způsobem protestovala proti komunistickému režimu. V nedávné době pak 

jistě přicházejí v úvahu pokleknutí před fotbalovými zápasy po celém světě jako 

podpora hnutí Black Lives Matter či minuty ticha, eventuelně potlesku, kdy se takto 

vyjadřuje soustrast zesnulým jedincům. Kolář (2016) pak uvádí, že bojkot olympijských 

her je vůbec tím nejsilnějším politickým nástrojem na světě a byl použit celkem třikrát 

v rozsáhlém měřítku, konkrétně v letech 1976, 1980 a 1984. Sport jako jeden 

z politických nástrojů vnímá také Cha (2009), který za příklad uvádí zejména Čínu, jež 

pomocí sbírání čím dál více zlatých medailí demonstruje svůj zvyšující se status ve 

světě. Ne jako nástroj politiky, ale jen jako můstek spojující okolní svět a politiku 

vnímají Budd a Levermore (2004) a jejich chápání sportu se tak liší od předchozích 

autorů. Sport může mít pro společnost i symbolický význam, který zmiňuje Brooke 

(2003) a za příklad uvádí nastoupení sportovců Severní a Jižní Korei v roce 2000 na 
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olympijských hrách v Sydney pod jednou vlajkou. Z nedávné historie lze uvést podobný 

příklad, jelikož ženský hokejový tým Korey na olympijských hrách v roce 2018 byl 

opět složen z hráček obou zemí, které utvořily jeden společný tým. 

3.4.1 Dělení sportu 

Sport je samozřejmě jen pojmem nadřazeným k jednotlivým sportům, které na planetě 

existují či v minulosti existovaly a pro lepší přehlednost je dobré si sport rozřadit do 

okruhů či kategorií. Autoři Lazovic a kol. (2015) zmiňují ve svém výzkumu 4 základní 

typy sportů podle prvků, které dominují v přípravě na vykonání daného výkonu. Tou 

první skupinou jsou sporty zaměřené na dovednosti neboli technické sporty, kde mezi 

tyto sporty řadí např. karate, golf, gymnastiku, krasobruslení a další. Do druhé skupiny 

autoři řadí silové sporty jako jsou např. běhy na krátkou vzdálenost (do 200 metrů), 

wrestling či vzpírání. Třetí skupinu popisují jako tzv. smíšené sporty, které musí 

najednou kombinovat více prolínajících se prvků a při zanedbání, byť jediného 

z klíčových prvků výrazně klesá požadovaný výkon. Za příklad lze uvést míčové sporty 

jako je tenis, házená, basketbal aj. Poslední čtvrtou skupinu tvoří vytrvalostní sporty, 

kde podstatu výkonu tvoří izotonická aktivita a konkrétními sporty mohou být např. 

veslování, plavání, cyklistika či triatlon. Kantanista a kol. (2018) dělí sporty jen podle 

míry estetičnosti buď na estetické, příkladem může být gymnastika, krasobruslení či 

americký „cheerleading“. Druhá skupina je tvořena neestetickými sporty a za příklad 

uvádí vzpírání, házenou aj. Bernaciková a kol. (2010)  pak uvádějí podstatně více 

skupin než předchozí autoři, na které lze sport rozčlenit a to podle společných znaků, 

které se u sportů v dané skupině vyskytují. Do první samostatné skupiny řadí atletiku a 

označují ji jako královnu sportu a zároveň jako základní sportovní odvětví. Mezi 

jednotlivé sporty pak spadají všechny atletické sporty jako např. hody, vrhy, skoky, 

běhy na jakoukoliv vzdálenost desetiboj  

a další. Druhou skupinu sportu označují jako cyklistiku, která už podle názvu má 

společný znak jízdu na kole. Bernicková a kol. uvádějí stejně jako předchozí autoři 

estetické sporty, této skupině sportu daly ale trochu odlišný název, a to sporty esteticko-

koordinační. Do této skupiny můžeme podle autorů zařadit skoky na trampolíně, skoky 

do vody, synchronizované plavání, všechny gymnastické disciplíny a další. 

Samostatnou skupinu podle autorů tvoří plavání, kdy společným znakem je pohyb ve 

vodě za cílem překonat určitou vzdálenost v co nejkratším možném čase, proto 

například již dříve zmíněné synchronizované plavání do této skupiny nepatří. Raketové 
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sporty si u těchto autorů také vysloužily svou vlastní skupinu a za kritérium pro 

zařazení uvádí autoři odehrání míče či míčku na druhou stranu pomocí pálky či rakety. 

Další velmi obsáhlá skupina je tvořena tzv. sportovními hrami pro které jsou nezbytné 

dva aspekty a to, že sport musí být kolektivní a musí být hrán buď s míčem, míčkem či 

pukem. Jako příklad lze uvést fotbal, házená, lední hokej a další méně známé sporty 

jako netball nebo nohejbal. Pro úpolové sporty uvádějí autoři jako podstatný znak 

pohyb acyklického charakteru a zápolení s protivníkem v přímém fyzickém kontaktu. 

Typickými úpolovými sporty jsou např. judo, box nebo řecko-římský zápas. Do 

předposlední skupiny patří vodní sporty, pro něž je typický pohyb ve vodním prostředí 

s přispěním lodě či podobného plovacího zařízení. Poslední skupinou jsou zimní sporty, 

kde autoři zdůrazňují, že sporty mají jen jeden společný rys, a to, že jsou realizovány na 

sněhu, jinak se jednotlivé sporty od sebe velmi odlišují. Příkladem mohou být disciplíny 

sjezdového lyžování, snowboarding nebo skoky na lyžích. 

Další dělení vymezil Svoboda (2007) podle různého druhu motivace, společných rysů či 

obětovaným množstvím času a financí. Jako první určil sport elitní, kterému připisuje 

maximalizaci výkonu, velmi vysoké finanční odměnění za předvedené výkony či 

dosažené výsledky a pak taky společenský status, díky kterému mohou sloužit elitní 

sportovci jako idolové pro veřejnost. Svoboda do druhé skupiny řadí tzv. sport soutěžní, 

jinak klubový, kde mezi znaky patří sociální kontakt s ostatními členy a zejména pak 

specifické organizační uspořádání do jednotlivých klubů či týmů. Ve třetí skupině se 

nachází rekreační sport, který slouží jako oddychová činnost a může jedince sbližovat a 

socializovat s ostatními. Nejdůležitějším znakem rekreačního sportu je ale naprosto 

svobodná volba jak dané činnosti, tak i jeho časového plánu a místa konání aktivity. Do 

fitness sportu se řadí takové aktivity, jejichž hlavním účelem je rozvoj či udržení 

fyzické kondice a celkové tělesné zdatnosti. Z provozovatelů těchto sportů mohou těžit 

různé soukromé společnosti, které jedincům poskytují zázemí pro výkon fyzických 

aktivit zejména s tímto účelem jako je crossfit a další. Rizikové a dobrodružné sporty 

nazývané také jako adrenalinové sporty se zaměřují na vyplavení velkého množství 

adrenalinu v těle. Řada z těchto sportů je rizikových a mnohokrát vyžadují až extrémní 

fyzické výkon a úsilí na pokraji lidských sil, takovým příkladem můžou být např. 

soutěže ze série Ironman. Druhotným znakem, který ale nemusí platit pro všechny 

sporty dané skupiny je finanční náročnost a specifické požadavky jako pronajmutí 

letadla, helikoptéry, konání na vrcholech ledovce a další. Pro předposlední skupinu 
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užívá Svoboda název lust sport, který představuje výjimečný a za jiných podmínek 

nedosažitelný prožitek. Velmi často se jedná o modifikace sportů v atypických 

podmínkách jako je např. plážový fotbal, podvodní rugby, podvodní hokej či nudistické 

sportování. Poslední kategorii sportů nazývá Svoboda jako kosmetický sport, kde je 

hlavním cílem vypadat co nejlépe a to nejen pro své osobní potřeby, ale i kvůli 

komerčním partnerům, díky čemuž mohou jednotlivci provozující získávat velké 

finanční odměny. Tento druh sportu je provozovaný nejen v typických sportovních 

zařízeních jako jsou posilovny, ale např. v soláriích či v masážních studiích. 

Flemr a Valjent (2010) uvádějí další dělení sportu a to z hlediska období, tedy letní či 

zimní sport, dále podle prostředí, kde je sport či sportovní činnost vykonávána, na 

sálové a venkovní. Mezi další rozdělení těchto autorů patří sport na základě úrovně 

výkonnosti a sem patří sport vrcholový, sport výkonnostní a sport rekreační, který 

zmiňuje i Svoboda. Jako velmi důležitou formu sportu pro sport ve společnosti zmiňují 

autoři dělení na organizovaný a neorganizovaný sport, organizovaný sport je takový, 

který je sdružován nějakou nadřazenou organizací, svazem či federací nebo se za 

organizovaný považuje ten sport, ve kterém je zrovna pořádána určitá soutěž či turnaj. 

Do neorganizovaných sportů se pak řadí ostatní sporty, kdy si daná osoba jde 

samovolně zaběhat, jde si sama zaplavat či se projet na kole. Za velmi důležité 

rozřazení se pak považuje také dělení sportu dle počtu zúčastněných osob a to na sporty 

individuální, které jedinec provozuje sám či proti jednomu jedinému soupeři, a na 

sporty kolektivní, kam patří např. fotbal, lední hokej, baseball aj., a na sporty 

individuální jako je tenis, plavání či běh. Je důležité, že jednotlivé sporty mohou patřit 

do více kategorií najednou a tyto kategorie se navzájem prolínají, proto je vždy nutné 

určit, z jakého hlediska na dělení nahlížíme. 

Na základě rešerše bylo zjištěno, že sport je chápán autory odlišně, ale co se liší 

podstatně u každého z autorů je dělení sportu, a proto je vždy nutné určit z jakého 

hlediska se na dělení bude nahlížet, jelikož jich je opravdu nespočet. Pro účely 

bakalářské práce bude pojem chápán stejně jako jej určuje Slepičková a Evropská 

charta, tedy jako: ,,všechny tělesné činnosti, které ať již prostřednictvím organizované 

účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, 

rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních“ 

(Slepičková 2000; Evropská charta 2016). 
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3.5 Vztah 

Stejně jako ostatní pojmy, které už byly výše popsané, se i pojem vztah vyskytuje jak 

v celé bakalářské práci, tak i v jejím názvu a tento pojem je o to důležitější pro 

pochopení, jelikož se zkoumá právě vztah a je nutné přesně určit, co se v práci vlastně 

zkoumá. Vztah může být interpretován mnoha způsoby, Beach a kol. (2006) definuje 

vztah jako konexe mezi lidmi, kteří spolu sdílejí určitou intimitu a mají navzájem 

k sobě citové vazby. Celé chápání pojmu je zkomplikováno tím, že český jazyk chápe 

vztah i jako spojení mezi dvěma osobami v rámci milostných kontaktů, což bylo 

demonstrováno na příkladu definice Beach, a je nutné konstatovat, že se musí pro 

pochopení vycházet z anglických slov connection, relation a link, nikoliv relationship, 

které určuje zejména intimní vztahy dvou osob a toto chápání nelze použít ke vztahu 

k nehmotné věci jakou je sport. 

Vztah může být demonstrován na příkladu pracovníků, kdy vazby a konexe mezi 

jednotlivými pracovníky určují vztah ke spolupráci v rámci pracovního týmu či v rámci 

celé organizace (Huang a kol., 2008). V mezilidských vztazích, které nemají partnerský 

podtext, je vztah mezi danými osobami určován na základě chování jedinců vůči 

druhým, na základě interakce mezi těmito osobami a také na základě toho, jaká má 

interakce má znaky, např. gestikulace při komunikaci, tón hlasu a další (Akbas a kol., 

2013). Vztah se ve většině případů vyskytuje mezi věcmi, které spolu úzce souvisí a 

může to být např. plán a plánování, které mezi sebou zcela určitě vztah mají, dále mezi 

geografií a přírodou a mezi výletem a cestováním (Bednar a kol., 1992). Obecně by se 

dalo říci, že mezi věcmi, kde lze na první pohled, bez většího zkoumání, skoro jistě 

určit, že je zde souvislost, vztah existuje. V kontextu práce by tedy šlo určit, že např. 

mezi e-sport hráči a e-sportem zcela jistě existuje vztah a dále např. mezi sportovci a 

sportem. Zde ale nastává problém, jelikož e-sport a sport někteří autoři i společnost 

považují za zcela jiné věci, někteří tyto pojmy ale vnímají jako velmi blízké a tento spor 

tak nelze jednoznačně vyřešit. Proto ani Bednarova definice k pochopení pojmu vztah 

nepomohla a je třeba podívat se chápání dalších autorů.  

Adamic (2001) zmiňuje zklamání, nedostává-li se nám stejné odezvy od člověka jako 

dáváme my jemu, vztah vztah potom určuje jako oboustrannou interakci těchto dvou 

osob a zdůrazňuje, že aby došlo ke vztahu, tak automaticky neznamená, že tyto dvě 

osoby musí být přátelé, na druhou stranu tomu tak v mnoha případech bývá. Vztah se 

může zabývat různými subjekty jako jsou dvě osoby, osoba a obydlí, osoba a domovské 
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město, člověk a zájmy či koníčky, ale také stát a sport a další. Za vztah se dá dle 

Adamica považovat např. reference mezi subjekty či jejich propojení. Elton (2001) 

zmiňuje fakt, že v jedné rozsáhlé skupině může docházet k nespočetnému množství 

vztahů. Vztah je dle Eltona formování v procesu, není to až samotný závěr a jeho 

důsledky, kde na příkladu uvádí vztah mezi provedením výzkumu a učením někoho 

dalšího (v angličtině ze slova teaching, nikoli learning – pozn.autor). Elton uvádí, že 

každý výzkum uvádí určité výsledky, které lze přenést do učení, ale ve většině případů 

je nelze generalizovat a nelze přenést úplně všechny závěry do procesu učení, takže 

vztah mezi těmito dvěma subjekty je takový, že výzkum ovlivňuje učení do určité míry. 

V poslední řadě uvádí, že pokud mezi subjekty není ani pozitivní vztah a ani negativní 

vztah, mohou být subjekty separovány jeden od druhého, odděleny od sebe a mohou se 

navzájem bez sebe obejít.  

Vztahy lze nalézt všude kam, se podíváme, což potvrzuje i Strathern (1995, s.10) 

: ,,Samozřejmě je znepokojivé, že jedinec najde vztah kdekoliv.“ Proč je takové zjištění 

znepokojivé už autor nezmiňuje, za příklad ale dává různá pravidla, instituce, chování 

dvou osob či mezi náboženskými hodnotami a právními normami. Autor dále uvádí, že 

vztah může být nejen definován přesně, ale může být nalezen  

i ve velmi neurčitých a abstraktních věcech jako je třeba pták kasuár a chování obyvatel 

Papua Nové Guiney, kteří jsou vzhledem těchto ptáků ovlivňovány. Ačkoliv autor 

uváděl v dřívější fázi textu, že vztahy mohou být sice abstraktní, k jejich přesnému 

určení je ale nutné jednotlivé subjekty vztahu objektivizovat a přiřadit jim konkrétní 

podobu, pod kterou si určitou věc můžeme představit. Vztahy mohou být také sociální, 

tedy mezi dvěma osobami, vymyšlené nebo vyvozené z našeho každodenního života a 

právě vztah určuje budoucí interakce mezi osobami, interakce pak zpětně ovlivňuje 

vztah jako takový, v čemž se shoduje s Akbasem. Dle autora je člověk ve svém životě 

vnímán i z hlediska toho způsobu, jaké vztahy si vytvoří s ostatními lidmi a jak je 

těmito vztahy ovlivňován. V poslední řadě uvádí autor, že chápání pojmu vztah se 

posunulo do velmi širokého okruhu, kdy ale nejlépe vztah vystihují názory, chování, 

motivace a postoje mezi jednotlivými subjekty. 

Vztah nelze povazovat jako jednorázovou a spontánní záležitost, u které je nemožné 

určit její vznik, jelikož vztahy dle Glissanta (1997) existují odjakživa a byly zde ještě 

dříve než samotné lidstvo, dokonce zde byly i před vznikem samotného vesmíru. 

Zároveň uvádí, že jedinec nemůže sám od sebe vstoupit do vztahu, ale vztah se 
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vyskytuje po jeho celý život a vzniká přirozeně, nikoliv nuceným způsobem a jako 

příklad popisuje, že samotné bytí je už vlastně vztahem. Vztahy nelze považovat za 

jednu určitou věc jako je třeba národ a jeho chápání ekonomických výsledků, nehmotné 

hodnoty lidstva k přírodě nebo projevy osob v chování, vztahem se považují všechny 

tyto věci dohromady a je nutné určit, co se v danou chvíli pojmem vztah myslí. Glissant 

vidí stejně jako Starthern částečný problém v oboustrannosti vztahu, jelikož může nastat 

situace, kdy jedna z osob špatně odhadne intenzitu či vyjádření vztahu a svým 

chováním, tedy plynoucím jen z jedné strany, změní vztah, tedy oba dva subjekty, a 

nelze jej pak vnímat stejně jako tomu bylo před provedeným chováním. Jako příklad 

uvádí, že totalita již nemůže být vnímána člověkem jako pozitivní, jelikož v lidské 

historii napáchala mnoho škod, které poznamenaly miliony lidí po celém světě a člověk 

bude mít vždy špatný vztah k totalitě. Autor dále zmiňuje, že ačkoliv si každý může 

vztah představit, a i v případě, kdy je vztah vyložen stejně a všemi účastníky stejně 

chápan, nikdy nikdo nemůže  

s naprostou přesností určit, až do jaké míry jednotlivé věci, ze kterých se vztah skládá, 

ovlivňují vztah a kam přesně tyto aspekty vztahu sahají a utváří tak vztah jako celek. 

Další problém vidí Glissant v tom, že každý vztah mezi jakýmikoliv subjekty nikdy 

není úplně transparentní a je do určité míry neprůhledný, a proto je v mnoha případech 

velmi obtížné daný vztah určit s naprostou přesností, většinou musí člověk definující 

vztah počítat s tím, že popisuje vztah pouze na základě toho, co lze vidět. 

Na základě rešerše je jasně vidět, že pojem vztah je chápán velmi obecně a odlišně u 

každého z autorů. V podstatě každý autor popisuje vztah jako jinou záležitost, většina se 

shoduje pouze v tom tvrzení, že aby existoval vztah, musí existovat také minimálně dva 

subjekty. Pro pojem vztah v kontextu bakalářské práce je nejbližší chápání Stratherna 

(2010), který za vztah považuje názory, chování, motivace a postoje jednoho subjektu 

k druhému. Zároveň bude užita i část z chápání Glissanta (1997), kdy vztah bude 

považován dlouhodobého rázu, nikoliv jako krátkodobý aspekt a vztah bude zjišťován 

od jednoho subjektu vůči druhému. Konkrétně tedy budou zjišťovány názory, postoje, 

motivace a chování e-sport hráčů ke sportu. 

3.6 Motivace a motivy 

V práci bude zkoumána i motivace e-sport hráčů ke sportu a z tohoto důvodu bude 

vymezen pojem motivace a motivy, aby bylo zřetelné, co se vůbec motivací a motivy 
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myslí. Motivace se též objevuje jako součást vztahu podle chápání mnoha autorů a i 

z tohoto důvodu je nezbytné vymezit daný pojem. 

Motivací se rozumí proces, který je spouštěčem k chování člověka a k realizaci 

jednotlivých aktivit. Motivace dále podněcuje člověka k učinění jakýchkoliv 

rozhodnutí, k dosažení cílů krátkodobých i dlouhodobých a k naplnění potřeb od těch 

nejzákladnějších až po ty nejméně důležité (Gopalan a kol. 2017). S podobným 

tvrzením přichází i Turner (2001), který uvádí, že motivace je nezbytná pro uskutečnění 

akcí všelijakého druhu a pro zapojení jednotlivce do aktivit. Dörnyei a Ushioda (2013) 

se přidávají k předchozím autorům v chápání tohoto pojmu, kde uvádí motivace jako 

podnět, díky kterému člověk uskutečňuje své akce a ve svém chování také nepřetržitě 

vytrvává. Autoři uvádí i původ slova motivace z latinského „movere“, což v překladu 

do češtiny znamená pohybovat, takže v přeneseném významu lze chápat význam slova 

jako „to, co pohybuje naší myslí nebo námi“. Stejní autoři přidávají tři oblasti, které 

vychází z motivace a za které je vlastně motivace zodpovědná. První oblastí je „proč“, 

motivace nám dává odpověď na otázku, proč každý člověk vykonává danou aktivitu. 

Motivace nám také poskytuje odpověď, „jak dlouho“ se bude jedinec zabývat danou 

činností a v poslední řadě definuje odpověď na otázku „s jakým úsilím“ se bude osoba 

dané aktivitě věnovat. Motivace lze také rozlišit na vnější a vnitřní, vnější motivací se 

myslí taková, kdy nás motivuje někdo jiný, nikoliv člověk sebe samotného. Vnitřní 

motivací se tedy myslí opak, vychází přímo z člověka, který danou činnost koná. 

Nejlepších výsledků a nejintenzivnějších činností dosáhne osoba, je-li motivována 

vnitřní motivací (Eitam a kol., 2013). Weber (2003) přidává opět stejné chápání 

motivace, tedy jako sílu, která zapříčiňuje akce a činnosti člověka a také jednotlivé 

osoby nutí k vytrvání v těchto činnostech, které spolu nejčastěji souvisí ve větší či 

menší míře. 

S pojmem motivace souvisí i pojem motiv a bude popsán v následujících odstavcích. 

Motivy lze považovat za jakousi sílu, která vychází z vnitřku člověka, respektive 

z vnitřku jeho psychiky. Za nejznámější teorii, která popisuje jednotlivé skupiny 

motivů, lze zcela jistě považovat Maslowovu hierarchii potřeb, která zmiňuje 5 

základních skupin motivů, a to fyziologické potřeby, pocit bezpečí, sociální potřeby, 

potřeba uznání a úcty a v poslední řadě potřeba seberealizace (Plamínek 2007). Frankl 

(2006) zmiňuje, že Maslowova hierarchie je plně respektována, ale jednotlivé kategorie 

nemusí být dodržovány postupně a určité jedince můžou motivovat motivy z vyšších 
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pater dané Maslowovy pyramidy, aniž by pro stejnou osobu byly naplněny motivy 

z pater nižších. Plháková (2006) nesouhlasí s Maslowem a dělí motivy na dvě základní 

kategorie. Těmi, které musí být uspokojeny přednostně, označuje jako základní motivy 

či potřeby. Druhou kategorii označuje za kategorii vyšších potřeb, kdy k naplnění těchto 

potřeb přechází osoba až ve chvíli naplnění motivů z kategorie základních. I zde uvádí 

Plháková možné výjimky, kdy jedinec přistoupí k naplnění vyšších kategorie motivů, 

ale jsou dle jejích slov k zaznamenání jen ve zcela výjimečných případech. I motivy lze 

rozdělit na dvě základní kategorie a to na motivy implicitní a explicitní. Za explicitní 

motivy jsou považovány takové, díky kterým si osoba uvědomuje své směřování 

k určitému cíli nebo k nějakému dlouhodobějšímu jednání. Jiným způsobem lze říci, že 

explicitní motivy si člověk uvědomuje a jsou tedy vědomé. Naopak implicitní motivy 

jsou takové, které vychází z nevědomí člověka a bez hlubších průzkumů je velmi 

náročné identifikovat tyto motivy (Schuler, 2016). 

Motivace a motivy budou i v bakalářské práci chápany stejným způsobem jako u 

většiny autorů, tedy jako síla v psychice člověka, která ho nutí a podněcuje vykonávat 

jednotlivé činnosti v krátkodobém i dlouhodobém hledisku. Motivy a motivace budou 

odlišovány do několika kategorií u otázky č.7, které napoví o vztahu e-sport hráčů ke 

sportu.  
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4 Metodika práce 

4.1 Výběr výzkumné metody 

Pro výzkum byla zvolena metoda kvantitativního šetření prostřednictvím elektronického 

dotazníku. Jedná se tedy o metodu dotazování. V době pandemické Covid situace 

zvýšila většina populace svůj čas strávený u obrazovek, a tak je tato metoda obzvláště 

výhodná a logická. Pro předpokládaný počet 800 – 1000 respondentů je tato metoda 

obzvláště výhodná, jelikož elektronické dotazování je nejvhodnější při větším počtu 

dotazovaných. Výběr dává smysl i z hlediska nejčastěji předpokládané skupiny 

respondentů, jelikož jim je tento způsob dotazování nejpohodlnější a zároveň můžeme 

předpokládat velkou návratnost daného dotazníku. 

4.2 Zdroje dat 

Vzhledem k nedostatečným množstvím průzkumů a množství sekundárních dat byla pro 

výzkum zvolena data primární, která byla získaná prostřednictvím výše zmíněného 

dotazníku. 

4.3 Základní soubor 

Základní soubor představují všichni hráči e-sportu v České republice. Jelikož byl 

v práci porovnán vztah mezi dvěma skupinami, tedy mezi profesionálními a 

amatérskými hráči, je potřeba i základní soubor rozdělit na dvě skupiny – profesionální 

hráče e-sportu a amatérské hráče e-sportu. 

4.3.1 Základní soubor ,,amatérští hráči e-sportu“ 

Základní soubor amatérů tvoří všichni čeští hráči počítačových her, kteří nemají 

podepsanou smlouvu s některou organizací v oblasti e-sportu. Protože neexistuje žádná 

studie, která by prokázala, o jaký počet osob se přesně jedná, nelze vytvořit 

reprezentativní vzorek.  

4.3.2 Základní soubor „profesionální hráči e-sportu“ 

U vzorku profesionálů taktéž neexistuje jasně stanovený počet těchto hráčů. Základní 

soubor zde budou tvořit všichni čeští hráči e-sportu, kteří mají podepsanou 

profesionální smlouvu a pobírají za tuto činnost mzdu od některé e-sportové organizací. 
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4.4 Výzkumný soubor 

U dotazníkového šetření byla snaha zaměřit jej rovnoměrně na všechny hráče e-sportu 

skládající se z hráčů různých her a herních titulů. Vzhledem k elektronickému šíření 

dotazníku skrz sociální sítě a vzhledem k tomu, že dle průzkumů hrají e-sport nejčastěji 

mladší lidé mužského pohlaví (nejčastěji 15-24 let), se dalo předpokládat, že nejvíce 

zastoupená bude ta samá skupina, tedy muži ve věku 15-24 let. Pro celkový počet 

odpovědí se očekávalo cca 600-800 respondentů, ale celkový počet nakonec dosáhl 891 

odpovědí. 

4.4.1 Výzkumný soubor „amatérští hráči e-sportu“ 

Vzorek amatérských hráčů byl vybrán na základě dobrovolnosti skrze sociální sítě. Jak 

již bylo zmíněno výše, u tohoto vzorku nemůžeme mluvit o vzorku reprezentativním. 

4.4.2 Výzkumný soubor „profesionální hráči e-sportu“ 

Výzkumný soubor byl vybrán ze souboru základního, a to také na základě 

dobrovolnosti. Ani v tomto případě nelze hovořit o reprezentativním vzorku. 

4.5 Techniky sběru dat a distribuce dotazníku 

Před zahájením procesu tvorby dotazníku byl odeslán požadavek k souhlasu provedení 

výzkumu etické komisi UK FTVS prostřednictvím e-mailu. Po schválení etické komise 

dne 22.12.2021 byla následně zahájena tvorba samotného dotazníku. Před tvorbou 

dotazníku byla provedena ještě operacionalizace pro dodržení validity dotazníku (viz 

kapitola č.5 – Metodologie). Tvorba samotného dotazníku byla konzultována nejprve 

s vedoucím práce Mgr. Richardem Jarošíkem a po konzultaci s ním následovala druhá 

konzultace, tentokráte s vyučujícím z UK FTVS a odborníkem na kvantitativní šetření, 

PhDr. Josefem Voráčkem Ph.D. Po této konzultaci následovala poslední konzultace 

s bývalým doktorandem UK FTVS Mgr. Danielem Medem. Celkem tedy byly 

provedeny 3 konzultace a po nich byla sestavena finální verze dotazníku. Dotazník byl 

vytvořen na serveru vyplnto.cz, který poskytuje jednoduchý návod k vytvoření 

dotazníku, zároveň umožňuje další funkce jako je např. větvení otázek. 

Po vytvoření dotazníku byla provedena pilotáž na vzorku 15 respondentů, kteří patřili 

do skupiny respondentů ve věku 15-24 let, jelikož se tato skupina očekávala jako 

nejčastěji zastoupená ve vybraném vzorku. Po provedení pilotáže byly upraveny 

následující otázky: otázka č.5 ze znění „Jak často?“ na znění „Jak často sportujete?“, 
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dále otázka č.9 ze znění „Jakým způsobem sledujete nejčastěji sportovní dění?“ na 

„Jakým způsobem sledujete NEJČASTĚJI sportovní dění?“, jelikož respondenti 

v pilotáži uvedli zpětnou vazbu, že jsou otázky č.8 a č.9 totožné, takže bylo slovo 

„nejčastěji“ napsáno velkými písmeny, aby zdůraznilo rozdíl mezi otázkami. Otázky 

byly podobné, jelikož otázka č.8 byla s možností více voleb a č.9 pak sloužila jako 

rozřazení k větvení dotazníku. U otázky č.15 pak byl upraven překlep ve slově 

„nejčastěji“, kdy bylo původní slovo špatně napsané ve formě „nejčaštěji“. 

Sběr dat proběhl díky datům získaným od respondentů, kteří odpověděli na vytvořený 

dotazník o 15 otázkách, s tím, že každý respondent odpověděl na 11 otázek, jelikož 

otázky č.10-14 byly zpřístupněny jen určitým respondentům na základě větvení 

dotazníku. Po realizaci pilotáže byl dotazník rozeslán elektronickou formou do 

Facebookové skupiny, konkrétně do skupiny „Hráči CZ/SK“. Tímto krokem bylo 

zamýšleno získání dostatečného množství dat od amatérských hráčů, což se ale 

nepovedlo, a tak bylo přistoupeno k dalšímu kroku pro získání dostatečného počtu 

odpovědí. Kontaktováni byli přední streameři z České republiky pomocí veřejného 

chatu na jejich kanále na stránce twitch.tv. Kontaktováni byli v následujícím pořadí 

streameři s uživatelskými jmény „CzechCloud“, „Conducteir77“, „Xnapycz“ a 

„Agraelus“. Všichni ze zmíněných streamerů reagovali pozitivně na žádost a následně 

nasdíleli mnou poslaný dotazník do veřejného chatu, kde jej diváci vyplnili. Pro 

zajištění dostatečného vzorku profesionálních hráčů byly kontaktovány profesionální e-

sportové organizace pomocí e-mailových kontaktů. Osloveny byly následující 

organizace eSuba, Team Sampi, Inside Games, Dynamo Eclot, Inaequalis a eEriness, 

s tím, že pozitivně reagovali týmy eSuba, Team Sampi a tým Dynamo Eclot, kteří 

vytvořený dotazník rozeslaly dále mezi své hráče a ti jej vyplnili. V poslední řadě byl 

prostřednictvím Mgr. Richarda Jarošíka dotazník nasdílen i hráčům organizace Entropiq 

a i ti jej vyplnili. 

4.6 Analýza a zpracování dat 

Ačkoli má server vyplnto.cz k dispozici stažení grafů a závislostí vzniklých ze 

sesbíraných dat, nebyla tato funkce využita, jelikož nabízí příliš jednotvárné grafy, které 

nejsou přehledné a ideální pro použití. Byla tedy stažena surová data z výše zmíněného 

serveru a z nich vznikla datová matice. Z datové matice byly určeny četnosti 

jednotlivých odpovědí a další popisné charakteristiky, jako je např. průměr, modus 

apod.  Výsledky byly zpracovány do vlastních přehlednějších grafů. Mimo grafů budou 
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zjišťovány další souvislosti mezi odpověďmi a jejich vzájemné vztahy, tedy korelace. 

Popis metodologie analýzy a zpracování dat je pak uveden v kapitole č.5 

„Metodologie“. 
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5 Metodologie 

5.1 Metoda dotazování 

Metoda dotazování je ideální pro shromáždění většího množství informací od většího 

počtu osob. „Dotazníková technika je shromažďování informací od dotazovaných osob 

a je určena pro hromadné získávání údajů.“ (Pána a kol.,2007). Kozel a kol. (2011), 

Sedláková (2014) a Malý (2008) se všichni shodují, že právě dotazování je 

nejrozšířenější metodou sběru dat. Kozel pak dále hovoří o užití vhodného nástroje 

dotazování, kterým je dotazník. 

Hlavním prostředkem dotazování je dotazník. Jeho smyslem je sepsat a uspořádat 

otázky, prostřednictvím kterých získáváme požadované informace. Dotazník mimo 

získávání informací ulehčuje i následné zpracování dat. „Dotazník je formalizované 

uspořádání otázek pro sběr dat od respondentů, jehož funkcí je měření mínění, postojů a 

charakteristik.“ (Grosová, 2004). Kozel a kol. uvádějí velmi podobný popis dotazníku a 

souhlasí s Grosovou tím, že jej určují jako psaný a řízený způsob rozhovoru. 

„Dotazníky představují formuláře (papírové nebo elektronické) se sérií otázek, na něž 

respondenti odpovídají, případně obsahují varianty jejich odpovědí. Dotazník je vlastně 

způsob psaného řízeného rozhovoru.“ (Kozel a kol., 2011).  

Sonyel Oflazoglu hovoří o dotazníku jako o zjišťování proměnných pomocí dříve 

stanovené systematické struktury. „Dotazník je založen na měření přístupů a chování 

respondentů o určitém tématu nebo fenoménu pomocí předurčených systematických 

struktur.“ (Oflazoglu, 2017). V praxi to tedy znamená, že převedeme neměřitelné znaky 

na takové hodnoty, které se dají měřit. Na základě námi určených hodnot, které chceme 

zjistit, pak zformulujeme otázky a z jednotlivých otázek sestrojíme celý dotazník, na 

který budou respondenti odpovídat a od kterého se nemůžou v rámci výzkumu odchýlit. 

Neměřitelné znaky se označují jako latentní proměnné. O znacích měřitelných hovoříme 

jako o manifestních proměnných. Autoři Kozel a kol. (2011) Sedláková (2014) a 

Bradburn a kol. (2015) hovoří o 4 typech dotazování, konkrétně: Elektronické, osobní, 

telefonické a písemné. 

5.1.1 Elektronické dotazování 

Jak je již zmíněno v kapitole 4 „Metodika práce“, pro tento výzkum byla zvolena 

metoda elektronického dotazování. Pol a kol. (2000) uvádí elektronické dotazování 
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jako:  

,,techniku sběru dat využívající pro komunikaci mezi výzkumníkem a respondentem 

webové stránky nebo e-mail“ (Pol a kol., 2000, s.1). Elektronické dotazování vzniklo 

podle těchto autorů v 90. letech, alespoň v té době se o něm zmiňují první zahraniční 

texty. Podle autorů poskytuje elektronické dotazování instrukce, jakými má respondent 

postupovat, a které jej vedou ke splnění cíle ve formě vyplnění celého dotazníku. Pro 

vhodné užití tohoto typu dotazování pak zmiňují, zda je možné předem definovaný 

dotazník vytvořit on-line, zda má zkoumaná skupina obecně přístup k internetu a 

počítačovým technologiím a zda není tato metoda finančně náročná oproti ostatním. 

Musíme přihlédnout, že autoři psali tento text v době, kdy byly počítače a zejména 

internet daleko méně dostupný, takže v dnešní době jsou tyto podmínky možné skoro 

v každé situaci, naopak je výjimkou, když jedna z výše zmíněných vlastností není 

splněna. Autoři Kotler (2013) a Kozel (2006) se shodují na mnoha výhodách právě 

tohoto typu dotazování. Konkrétně uvádějí nízkou finanční a časovou náročnost, 

adresnost respondentů, možnost zařazení obrázků, a také možnost oslovit velké 

množství respondentů najednou. Právě sběr velkého množství informací patří mezi 

největší výhodu elektronického dotazování. Odpovědi navíc obdrží autor s 

relativně krátkou časovou odezvou. Mezi nevýhody elektronického dotazování pak patří 

zejména zkreslenost souboru, kdy nemůžeme zaručit, kdo a případně kolikrát na daný 

dotazník odpověděl. Autoři Malý (2008) a Kotler (2013) se rozcházejí v míře 

návratnosti elektronického dotazníku. Malý tvrdí, že návratnost takového šetření je 

vysoká, naopak Kotler definuje návratnost takového typu jako nízkou.  

5.2 Operacionalizace dotazníku 

Pro dodržení validity dotazníku je nutné provést operacionalizaci. Operacionalizace 

znamená, že základní zkoumaný problém rozložíme postupně na konkrétnější a 

konkrétnější oblasti, ze kterých pak vzniknou samotné otázky. Zjišťujeme tedy latentní 

proměnné neboli obecnější otázky (znázorněny v kulatém ohraničení) pomocí 

manifestních proměnných (znázorněny v hranatém označení). Cílem celé 

operacionalizace je sestavit dané proměnné pro průběh výzkumu. Na obrázku č.1 je pak 

zobrazeno obecné schéma operacionalizace a na obrázku č.2 operacionalizace dotazníku 

určeného k bakalářské práci. 
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Obrázek č.1 – Obecná operacionalizace 

Zdroj: PhDr. Josef Voráček, Ph.D., upraveno autorem 
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Obrázek č.2 – Operacionalizace dotazníku bakalářské práce 

Zdroj: Vlastní 

Operacionalizace dotazníku vycházela z názvu bakalářské práce, kdy tedy hlavní 

latentní proměnnou je vztah hráčů e-sportu ke sportu. Tato latentní proměnná se dále 

dělí na další dva okruhy, a to na okruh e-sport a na okruh sport. Okruh e-sport je 

rozložen na tři konkrétní otázky, které jsou zobrazeny v obrázku, kdy otázky dělí hráče 

dle žánru her, dále dle toho, zda jsou profesionálové či amatéři a zda vůbec e-sport 

hrají. V případě odpovědi „ne“ hned na první otázku, je dotazník samozřejmě ukončen, 

jelikož neodpovídal respondent cílové skupiny. Proměnná sport se ještě dělí na další 

dva okruhy, kdy prvním je provozování sportu, které zjišťuje, zda vůbec daní 

respondenti sportují, dále jak často a jaký typ sportu provozují. Neméně důležitou 

otázkou je i otázka  

o motivaci jedinců ke sportu, jelikož samotná motivace napoví hodně o vztahu hráčů  

ke sportu, např. zda jsou k němu „nuceni“ či to dělají z vlastní vůle. Okruh sledování 

sportu dále zjišťuje, jestli hráči sport vůbec sledují, v případě odpovědi „ano“, jaký 

sport a jakým způsobem. (Formulace otázek ve schématu neodpovídá přesné formulaci 

otázek v dotazníku, ve schématu se jedná o zkrácenou a upravenou verzi, aby se vešla 

do formátu A4 v přiměřené velikosti. Celé znění otázek lze najít v prázdné šabloně 

dotazníku – pozn. autor). 

5.3 Analýza dat z dotazníkového šetření 

Analýza dat získaných skrze odpovědi respondentů prostřednictvím dotazníku bude 

probíhat dvěma způsoby. První použitý způsob bude deskriptivní analýza. Dále budou 

pomocí komparativní analýzy porovnána zjištěná data.  

5.3.1 Deskriptivní analýza 

Pro analýzu a následnou interpretaci dat budou použity charakteristiky v rámci popisné 

statistiky. Konkrétně se počítá s použitím charakteristik jako absolutní a relativní 

četnost, průměr, modus, rozptyl a směrodatná odchylka, medián či koeficient špičatosti 

a koeficient šikmosti.  

Právě užití dalších charakteristik mimo absolutní a relativní četnost je velmi důležité, 

jelikož pouze z těchto údajů nelze vyvozovat žádné smysluplné závěry. Nutnost užití 

dalších charakteristik potvrzuje Kozel a kol (2011).: „Měřením četnosti odpovědí 
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většina laicky prováděných výzkumů končí, aniž by se “výzkumníci“ pustili do 

opravdové analýzy dat.“  

5.3.2 Komparativní analýza 

Podle Vodákové a Linharta (2017) je komparativní analýza metoda, při které 

porovnáváme dva či více zkoumaných jevů u jednotlivých subjektů. V případě 

bakalářské práce je jedním subjektem skupina profesionálních hráčů e-sportu a 

subjektem druhým skupina amatérských hráčů e-sportu. Komparativní analýza musí mít 

jasně stanovená kritéria, která se budou hodnotit a vzájemně porovnávat.  
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6 Praktická část 

V následující části budou vyhodnoceny výsledky z dotazníkového šetření rozeslaného 

respondentům a také porovnány tyto výsledky u skupin profesionálních a amatérských 

e-sport hráčů. 

6.1 Otázka č.1 – ,,Hrajete počítačové hry?“ 

 

Graf č.1 – Hraní počítačových her, zdroj vlastní (2022) 

První otázka ověřovala, zda všichni respondenti skutečně patřili do kategorie hráčů her 

a zda by v celém průzkumu byly odpovědi jen od těchto hráčů. I přes zvolené skupiny 

sdružující hráče na Facebooku a na streamovací platformě twitch, kam byl dotazník 

odeslán, se vyskytlo 99 respondentů, kteří hry na elektronických zařízeních nehrají a 

pro ně byl výzkum po této otázce ukončen, jelikož neodpovídali cílové skupině 

respondentů. Zbylé otázky tedy budou obsahovat maximálně 792 relevantních odpovědí 

z celkového vzorku 891 dotazovaných.  
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6.2 Otázka č.2 – ,,Jaký je Váš nejčastěji hraný e-sportový titul?“ 

 

Graf č.2 – Titul e-sport her, zdroj vlastní (2022) 

Druhá otázka rozdělila hráče do skupin podle her, které hrají nejčastěji. Byly utvořeny 

celkem 4 skupiny, kdy první nejpočetnější skupinu tvořili hráči tzv. MOBA 

(Multiplayer online battle arena) her, kam patří takové hry jako DOTA 2 či League of 

legends. Do druhé skupiny se řadí hráči, kteří nejčastěji hrají tzv. střílečky jako Counter 

Strike: Global Offensive a třetí početnější skupinou jsou pak hráči sportovních 

simulátorů, kde tyto hry představují hry jako FIFA, NHL či Formule 1. 4 respondenti 

pak byli zařazeni do skupiny „jiné“, jelikož jejich hry nelze zařadit mezi výše zmíněné 

skupiny. U této otázky nebylo nutné vyhodnotit profesionální i amatérské hráče zvlášť, 

ale rozřazení do skupin podle hraných her je důležité pro vyhodnocení hypotézy č. 3. 
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6.3 Otázka č. 3 – pobíráte za hraní e-sportu mzdu? 

 

Graf č.3 – Rozlišení profesionálů a amatérů, zdroj vlastní (2022) 

Další otázka se dá považovat za naprosto klíčovou pro celý výzkum, jelikož rozdělila e-

sport hráče na profesionály a amatéry. Jak se dalo předpokládat, profesionálních hráčů 

bylo výrazně méně, konkrétně 63 jedinců, kteří odpověděli na dotazník, bylo 

profesionálů a zbylých 729 jedinců bylo amatérských hráčů. 

6.4 Otázka č.4 – sportujete pravidelně? 

 

Graf č.4 – Pravidelnost sportování, zdroj vlastní (2022) 

Tato otázka zjišťovala první dimenzi a aspekt, ze kterého se v bakalářské práci skládá 

vztah, konkrétně tedy, zda e-sport hráči sportují. Z počtu 792 hráčů jich 522 označilo 

odpověď, že sportuje pravidelně a skoro o polovinu méně, tedy 270 respondentů, se 
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sportu pravidelně nevěnuje. Jelikož je zkoumán vztah a jejich porovnání mezi 

skupinami amatérů a profesionálů, bude dále tato otázka rozebrána z hlediska 

jednotlivých skupin. 

6.4.1 – Otázka č. 4 – ,,sportujete pravidelně?“ Skupina amatéři  

 

Graf č.5 – Pravidelnost sportování amatérů, zdroj vlastní (2022) 

Amatérská část hráčů je poměrově takřka identická s celkovým vzorkem, což dává 

smysl, jelikož amatérských hráčů je v dotazníkovém šetření přibližně 11x více než 

hráčů profesionálních. Ačkoliv se může zdát po takovém sdělení zbytečné rozebírat 

amatérské hráče, je to nutné pro porovnání obou skupin. 486 amatérů sportuje 

pravidelně a naopak 243 pravidelně neprovozuje sportovní aktivity. 

6.4.2 – Otázka č.4 - ,,sportujete pravidelně?“ Skupina profesionálové 
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Graf č.6 – Pravidelnost sportování profesionálů, zdroj vlastní (2022) 

U skupiny profesionálů je situace již poněkud odlišná, alespoň co se týče poměru. 

Rozdíl mezi počtem profesionálů, kteří sportují a nesportují sice činí jen 9 jedinců, ale u 

malého vzorku o 63 respondentech to dělá celkový rozdíl 14 % mezi sportovci a 

nesportovci této skupiny. 36 profesionálů tedy sportuje pravidelně a 27 profesionálních 

e-sport hráčů nikoliv. V porovnání amatérů a profesionálů lze u této otázky vidět rozdíl, 

kdy podílově sportuje pravidelně o 10 % více jedinců z řad amatérských e-sport hráčů. 

6.5 – Otázka č.5 – ,,jak často sportujete?“ 

 

Graf č.7 – Frekvence sportování, zdroj vlastní (2022) 

E-sport hráči obecně nejvíce sportují 4x týdně, kdy jako jediná tato skupina přesáhla 

100 hráčů. Dále jsou za nimi hráči o frekvenci provozování sportu 3x týdně. Za nimi se 

nachází skupina, která sportuje každý den během pracovního týdne. Na děleném 4. 

místě se nachází e-sport hráči provozující sport buď každý den či 2x týdně. S většími 

rozestupy lze pak v grafu vidět zbylé skupiny dle četnosti provozování sportu. 
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6.5.1 Otázka č.5 – ,,jak často sportujete?“ Skupina amatéři 

 

Graf č.8 – Frekvence sportování amatérů, zdroj vlastní (2022) 

Po konstatování v předchozí otázce není překvapením, že skupina amatérů opět v 

podstatě kopíruje celkový vzorek, kdy každá skupina podle četnosti „přišla“ maximálně 

o 10 respondentů, kteří patřili do skupiny profesionálů.  

6.5.2 Otázka č.5 - ,,jak často sportujete?“ Skupina profesionálové 

 

Graf č.9 – Frekvence sportování profesionálů, zdroj vlastní (2022) 

U profesionálů už lze vidět změnu v zastoupení skupin dle četností, neboť e-sport 

profesionálové sportují nejčastěji 5x týdně. Na děleném druhém místě jsou i hráči 

sportující 6x týdně, společně s hráči sportující 2x až 3x týdně. Jelikož nevíme přesné 

důvody, proč tak často jedinci sportují, lze se jen domnívat, co je touto příčinou, ale 
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určitě se nabízí možnost, že e-sport profesionálové mají stanovený jasný režim během 

pracovního týdne, kdy musí provozovat i sportovní aktivity a o víkendu si od nich 

mohou dát pauzu. Z výsledků je na druhou stranu ale jasné, že pokud již e-sport hráči 

sportují, sportují poměrně intenzivně z hlediska frekvence provozování sportu. Při 

porovnání obou dvou rozdílných skupin tedy vidíme, že amatéři nejčastěji sportují 3x – 

4x týdně, zatímco profesionálové provozují tyto aktivity nejčastěji 5x – 6x týdně. Každý 

z profesionálů sportuje minimálně 1x týdně, což nelze tvrdit o amatérech. Poměrově 

můžeme vidět jasný náskok skupiny sportující 5x týdně u profesionálů, což je ale opět 

zapříčiněno velmi malým vzorkem pravidelně sportujících z této skupiny. 

6.6 Otázka č.6 – ,,jaký typ sportu provozujete nejčastěji?“ 

 

Graf č.10 – Typ sportu, zdroj vlastní (2022) 

Otázka č.6 zjišťovala, jakým typem sportu se zabývají e-sport hráči. Ačkoliv se může 

zdát otázka nepodstatná pro zjištění vztahu ke sportu, sloužila ke zjištění, zda e-sport 

hráči nepreferují určitý typ sportu výrazně více než ostatní typy. Na prvním místě se 

umístily sporty silové a na druhém místě sporty míčové. Po nich dále následovaly 

sporty vytrvalostní a rychlostní. Nejméně se e-sport hráči věnují esteticko-koordinačním 

sportům. V porovnání individuálních a kolektivních sportů převládají s více než 

dvojnásobným počtem kolektivní sporty. 
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6.6.1 Otázka č.6 - ,, jaký typ sportu provozujete nejčastěji?“ Skupina amatéři 

 

Graf č.11 – Typ sportu amatérů, zdroj vlastní (2022) 

Jak již je zvykem, skupina amatérů se i v této otázce velmi podobá celkovému souboru 

a pořadí preferovaných typů sportů je naprosto totožné jako u celého souboru. 

6.6.2 Otázka č.6 – ,,jaký typ sportu provozujete nejčastěji?“ Skupina 

profesionálové 

 

Graf č.12 – Typ sportu profesionálů, zdroj vlastní (2022) 

I u profesionálů vidíme velmi podobné rozložení jako u amatérů, na druhou stranu 

nějaké změny jsou patrné. Nejpreferovanější typ sportu zůstal u profesionálů stejný, 

velmi výrazně ale ubylo provozování míčových sportů. Nejpodstatnější rozdíl lze ale 

vidět v porovnání individuálních a kolektivních sportů, kdy profesionálové sportují 
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převážně individuálně což je výrazný rozdíl oproti amatérům, kteří dávají přednost 

kolektivním sportům. U profesionálů lze také vidět, že určité druhy sportů neprovozují 

vůbec. 

6.7 Otázka č.7 – „co je Vaší hlavní motivací ke sportování?“  

 

Graf č.13 – Motivace ke sportu, zdroj vlastní (2022) 

E-sport hráči jsou jasně motivování k provozování sportu svým vlastním zájmem. Až 

72 % respondentů uvedlo, že je sportování jako takové baví a další nejčastější odpovědi 

souvisely s jejich fyzickou kondicí či vnímáním jejich vlastního těla. Výrazně menší 

část respondentů je motivována doporučením doktora či osobního trenéra, tedy druhými 

osobami, což by se mohlo předpokládat zejména u profesionálních hráčů. 

6.7.1 Otázka č.7 – „co je Vaší hlavní motivací ke sportování?“ Skupina amatéři 

 

Graf č.14 – motivace ke sportu amatérů, zdroj vlastní (2022) 
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Amatérská skupina e-sport hráčů má zase takřka totožné rozložení odpovědí jako 

celkový vzorek. O dvě třetiny sice ubyla možnost provozování sportu kvůli doporučení 

doktora či osobního trenéra, což může indikovat že jsou amatérští hráči méně náchylní 

ke zranění z hraní e-sportu či nemají osobní trenéry, kteří by jim stanovili rozpis jejich 

dnů, aby dosáhli maximálních výkonů, jako tomu je u profesionálních hráčů. 

6.7.2 Otázka č. 7 - ,,co je Vaší hlavní motivací ke sportování?“ Skupina 

profesionálové 

 

Graf č.15 – Motivace ke sportování, zdroj vlastní (2022) 

Při pohledu na skupinu profesionálů je vidět, že důvodů pro provozování sportu ubylo 

ve značné míře a zůstaly jen 4 důvody u této skupiny, kvůli kterým sportují. 

Nejčastějším důvodem stále zůstává sportovní z podstaty radosti, kterou e-sport 

profesionálům přináší, ale v poměru výrazně narostly důvody z řad doporučení doktora 

či trenéra a také jako kompenzace času prosezeného u herních zařízení během dne a 

hráči by tak chtěli zhubnout. Pro porovnání lze vidět, že u amatérů je pokaždé alespoň 

v malé míře zastoupena každá z příčin, zatímco u profesionálů tomu tak není a zůstávají 

jen důvody 4. U amatérských e-sport hráčů je také vidět velmi výrazný odskok důvodu 

„sportování mě baví“ a to až o šestinásobek oproti jiným důvodům, zatímco u 

profesionálů je tento náskok „jen“ dvojnásobný. 
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6.8 Otázka č.8 – ,,jakým způsobem sledujete sportovní dění?“ 

 

Graf č.16 – Typy sledování sportu, zdroj vlastní (2022) 

E-sport hráči nejčastěji sledují sportovní zápasy prostřednictvím televizních či jiných 

přenosů. 197 z 201 jedinců, kteří označili sledování sportu prostřednictvím highlightů, 

zároveň označili i odpověď „přečtu si článek a zjistím výsledky“, takže téměř ve 100 % 

případů kombinují tyto dvě metody. Celkem 223 respondentů označilo více odpovědí, 

kdy nepreferují jen jednu variantu sledování sportovních přenosů.  

6.8.1 Otázka č.8 - ,,jakým způsobem sledujete sportovní dění?“ Skupina amatéři 

 

Graf č.17 – Typy sledování sportu amatérů, zdroj vlastní (2022) 

Podíváme-li se jednotlivě na výsledky amatérských hráčů u této odpovědi, zjistíme, že 

většina hráčů, kteří sportovní dění nesledují je právě z řad amatérů. K otázce již není 
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potřeba další komentář, neboť máme, již nepřekvapivě, velmi podobné výsledky 

s celkovým souborem. 

6.8.2 Otázka č.8 – ,,jakým způsobem sledujete sportovní dění?“ Skupina 

profesionálové 

 

Graf č.18 – Typy sledování sportu profesionálů, zdroj vlastní (2022) 

U profesionálů je možná překvapivé, že jen 6 jedinců nesleduje sport vůbec, 48 z nich si 

najde čas pravidelně sledovat tyto sportovní utkání či turnaje pomocí přenosů a 33 

profesionálů dokonce navštěvuje zápasy osobně, takže by se dalo říci, že tento způsob 

sledování považují za aktivitu, kterou provozují mají-li volný čas ve velké míře. Jak 

často dané aktivity provozují bude zjištěno v následujících otázkách. 

6.9 Otázka č.9 – ,,jakým způsobem sledujete sportovní dění 

nejčastěji?“  

Tato otázka sloužila především k rozvětvení další části dotazníku, kde se bude zjišťovat 

míra sledování sportovních aktivit u každého z typů fanoušků a zároveň může potvrdit 

či vyvrátit, zda nejčastěji označená možnost v předchozí otázce je také provozována 

nejčastěji, nejedná-li se jen o kombinaci s dalšími variantami sledování. 
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Graf č.19 – Nejčastější druh sledování, zdroj vlastní (2022) 

E-sport hráči sledují nejčastěji zápasy živě pomocí TV či pomocí jiných internetových 

platforem. Výrazně ubylo jedinců, kteří zápasy navštěvují osobně a v ještě větší míře 

ubylo takových respondentů, kteří sledují sportovní přenosy pomocí highlightů a tento 

způsob sledování očividně kombinovali s jinými variantami. 

6.9.1 Otázka č.9 - ,,jakým způsobem sledujete sportovní dění nejčastěji?“ Skupina 

amatéři 

 

Graf č.20 – Nejčastější druh sledování u amatérů, zdroj vlastní (2022) 

Pro přehlednost je kategorie amatérů rozvedena zvláště i u této otázky, opět nám ale 

neprozrazuje nic jiného než celkový soubor. Stejně tedy ubylo respondentů, kteří 

označili sledování pomocí highlightů oproti předchozí otázce a v popředí se stále 

s výrazným náskokem umístilo sledování zápasů skrze TV či jiné platformy. 
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6.9.2 Otázka č.9 - ,,jakým způsobem sledujete sportovní dění nejčastěji?“ Skupina 

profesionálové 

 

Graf č.21 – Nejčastější druh sledování u profesionálů, zdroj vlastní (2022) 

I u profesionálů se umístilo na prvním místě sledování přenosů pomocí TV a dalších 

zařízení, na druhém místě se ale oproti amatérům umístilo sledovní highlightů. U 

profesionálních hráčů to dává smysl, neboť díky intenzivnímu tréninku nemají tolik 

času na sledování celých zápasů, ačkoliv tato skupina stále vede, a výrazně tato skupina 

poměrově vede oproti amatérským kolegům. 

6.10 Otázka č.10 – míra intenzity sledování pomocí TV 

 

 

Graf č.22 – Sledování pomocí TV, zdroj vlastní (2022) 
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Následující otázky byly větvené, tedy každý z respondentů mohl dostat pouze jednu 

z otázek od čísla 10 do čísla 14 na základě jejich odpovědi na otázku číslo 9. Tyto 

otázky zjišťovaly, za jak intenzivní fanoušky se považují jednotliví hráči, kdy hodnota 1 

představovala odpověď „mnou nejčastěji vybraný způsob sledování zapnu velmi 

sporadicky“ a hodnota 7 představovala možnost ,,nevynechám daným způsobem žádný 

zápas“. Tato otázka patřila pro respondenty, kteří zvolili odpověď nejčastějšího 

sledování pomocí TV či jiných online platforem. U otázky č.10 byly nejčastější 

odpovědí hodnoty 4 a 5, kdy medián dělí celek na dvě poloviny právě v hodnotě 4. 

Směrodatná odchylka o hodnotě 1,56 značila soustředění odpovědí právě kolem čísel 4 

a 5 a koeficient špičatosti o hodnotě -0,63 značí, že graf je blízký tzv. normálnímu 

rozdělení (též Gaussovo rozdělení), i když jsou odpovědi zejména na levé straně grafu o 

něco častější než na pravé straně. Koeficient šikmosti o hodnotě -0,03 představuje velmi 

mírné až takřka zanedbatelné zahnutí grafu doprava s tzv. levým ocasem. Rozložení 

hodnot lze ještě lépe vidět na krabicovém grafu níže. 

 

 

Graf č.23 – Boxplot graf – sledování TV, zdroj vlastní (2022) 
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6.10.1 Otázka č.10 – míra intenzity sledování pomocí TV – Skupina amatéři 

 

Graf č.24 – Sledování pomocí TV u amatérů, zdroj vlastní (2022) 

Pro amatérské hráče platí, jako již po několikáté v celém výzkumu, že v podstatě 

kopírují celkový soubor. Modus a medián tedy opět představují stejné hodnoty 4 – 5 a 

4. Směrodatná odchylka také vzhledem ke stejnému rozložení odpovědí kolem průměru 

značí hodnotu 1,54, tedy jen o minimální hodnotu menší číslo než u celkového souboru. 

I koeficientu jak špičatosti tak i šikmosti představují velmi podobné hodnoty a není 

potřeba je dále komentovat, jelikož jsou rozdíly mezi amatéry a celkovým souborem 

opravdu minimální. 

6.10.2 Otázka č.10 –míra intenzity sledování pomocí TV – Skupina profesionálové 

 

Graf č.25 – Sledování pomocí TV u profesionálů, zdroj vlastní (2022) 
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U skupiny profesionálů už můžeme spatřit rozdíl v odpovědí u otázky číslo 10. 

Nejčastěji zvolenou hodnotou se stala hodnota 2, průměrem se stala přesně hodnota 4 a 

stejné hodnoty dělící soubor profesionálů u této otázky nabírá i medián. Koeficient 

špičatosti přesahuje zápornou hodnotu -1,3 a značí, že na rozložení odpovědí 

profesionálů mají velký vliv odpovědi více vzdálené střední hodnotě. Koeficient 

šikmosti oproti tomu nabírá poprvé kladné hodnoty, i když jen velmi malé, o velikosti 

0,13 a značí mírně větší koncentraci odpovědí doprava od průměrné hodnoty 4. 

6.11 Otázka č.11 – míra intenzity sledování zápasů osobně 

 

Graf č.26 – Sledování živě, zdroj vlastní (2022) 

U respondentů sledující zápasy nejčastěji živě se vyskytly pouze 4 hodnoty, které e-

sport hráči označili. Tu nejčastější představovala odpověď s číslem 7, což značí, že 

největší část respondentů, kteří chodí na zápasy nejčastěji osobně, jsou opravdu skalní 

fanoušci svých klubů či hráčů. Díky hodnotě modu 7 dělí medián soubor v hodnotě 6 na 

dvě poloviny a aritmetický průměr činí 5,4. Z koeficientů je dobré zmínit koeficient 

šikmosti, kde záporná hodnota -0,78 udává mírnou koncentraci odpovědí do pravé 

strany od střední hodnoty. Převažující poměr vyšších hodnot nad průměrem lze opět 

lépe vidět na tzv. boxplot grafu. 
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Graf č.27 – Sledování živě – Boxplot graf, zdroj vlastní (2022) 

6.11.1 Otázka č. 11 – míra intenzity sledování zápasů osobně – Skupina amatéři 

 

Graf č.28 – Sledování živě u amatérů, zdroj vlastní (2022) 

U amatérů se možná dal očekávat úbytek odpovědí v malé části u každé ze čtyř hodnot, 

ale nebylo tomu tak, neboť za fanoušky v míře 2 se nepovažují žádní z amatérských 

hráčů. To se odrazilo na vyšším aritmetickém průměru o hodnotě 5,78, modus a medián 

se ale v žádné z hodnot nezměnily. Koeficient špičatosti o hodnotě -0,38 ukazuje 

stoupající trend odpovědí od nejmenší po největší hodnotu a s úbytkem hodnoty „2“ se 

ještě zvýšila míra koncentrace odpovědí do pravé strany od průměru, což se projevilo na 

koeficientu šikmosti s hodnotou -1,06.  
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6.11.2 Otázka č. 11 – míra intenzity sledování zápasů osobně – Skupina 

profesionálové 

 

Graf č.29 – Sledování živě u profesionálů, zdroj vlastní (2022) 

Profesionálové sledující zápasy nejčastěji živě na stadionech jsou jen 3 a všichni 3 

respondenti si přiřadili hodnotu číslo 2. Tento graf není potřeba více komentovat, 

jelikož zobrazení na něm vypovídá o všem potřebném o dané otázce u profesionálů. 

6.12 Otázka č.12 – míra intenzity pomocí highlightů 

 

Graf č.30 – Sledování skrze highlighty, zdroj vlastní (2022) 

U respondentů sledující nejčastěji highlighty lze vidět nejčastější odpověď s hodnotou 5 

a stejné hodnotě odpovídá i medián. Rozložení grafu napovídá o hodnotě aritmetického 

průměru těsně nad střední hodnotou, což se potvrdilo u čísla průměru 4,51 a rozložení 
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odpovědí blízké průměru odpovídá i směrodatná odchylka s hodnotou 1,32. Koeficient 

šikmosti -0,46 odpovídá zakřivení grafu doprava s mírným levým ocasem a koeficient 

špičatosti, který má hodnotu -0,12, značí mělké rozložení celého grafu. 

6.12.1 Otázka č.12 – míra intenzity pomocí highlightů – Skupina amatéři 

 

Graf č.31 – Sledování skrze highlighty u amatérů, zdroj vlastní (2022) 

U amatérů máme opět stejné hodnoty mediánu i modu jako u celkového souboru a 

stejně tak je tomu i s průměrem. Koeficient špičatosti ukazuje hodnotu 0,07 a znamená 

tak v podstatě rovnoměrné rozložení odpovídající již dříve zmíněnému normálnímu 

rozložení. Soubor amatérů i v tomto případě kopíruje celkový soubor. 

6.12.2 Otázka č.12 – míra intenzity pomocí highlightů – Skupina profesionálové 

 

Graf č.32 – Sledování skrze highlighty u profesionálů, zdroj vlastní (2022) 
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U profesionálů je situace opět velmi odlišná a modus tentokráte nabírá hodnoty 6 a 

medián hodnoty 5, ačkoliv u této hodnoty není jediná odpověď. Koeficient špičatosti o 

hodnotě o -1,44 ukazuje na velmi husté rozložení kolem modu a jak je viditelné, je to 

velmi ovlivněno jen třemi zvolenými hodnotami odpovědí.  

6.13 Otázka č.13 – míra intenzity pomocí článků 

 

Graf č. 33 – Čtení článků, zdroj vlastní (2022) 

Modus i medián zastupuje u e-sport hráčů, kteří čtou nejčastěji články či výsledky, 

hodnotu 5 a dle směrodatné odchylky 1,38 je patrné, že jsou odpovědi opět velmi 

soustředěné kolem aritmetického průměru s hodnotou 4,81. Koeficient šikmosti nabývá 

hodnoty -0,77 což značí zakřivení celého grafu mírně doprava a koeficient špičatosti 

0,44 ukazuje hustější seskupení kolem průměrné hodnoty. 
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6.13.1 Otázka č.13 – míra intenzity pomocí článků – Skupina amatéři 

 

Graf č.34 – Sledování pomocí článků u amatérů, zdroj vlastní (2022) 

Znovu skupina amatérů a znovu velmi podobné výsledky celkovému souboru začínající 

stejnými hodnotami modu i mediánu o hodnotě 5. Aritmetický průměr je o něco menší, 

konkrétně má hodnotu 4,73, a koeficient šikmosti o trochu větší hodnoty než u 

celkového souboru opět indikuje soubor amatérských hráčů o trochu více posunutý 

směrem vpravo. 

6.13.2 Otázka č.13 – míra intenzity pomocí článků – Skupina profesionálové 

 

Graf č. 35 – Sledování pomocí článků u profesionálů, zdroj vlastní (2022) 

Jedna z otázek, u které se medián i modus nachází na stejné hodnotě u skupiny 

profesionálů i amatérů, u profesionálů je na hodnotě 5 ještě třetí z hodnot, konkrétně 
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aritmetický průměr. Směrodatná odchylka se i přes výrazně jiné rozložení odpovědí liší 

jen o jednu setinu. Oba koeficienty jsou záporné a značí tak opět zahnutí grafu doprava 

a volnější rozložení neseskupené jen kolem průměrné hodnoty. Nutno dodat, že 

výsledky jsou, jako u každé z jiných otázek, velmi ovlivněny nízkým počte respondentů 

ze skupiny profesionálů. 

6.14 Otázka č.14 – míra intenzity sledování jiným způsobem 

Tato otázka měla za úkol zjistit stejné hodnoty jako předchozí otázky u způsobu jiného 

způsobu sledování, který nebyl zmíněn v možnostech a předchozích a respondenti 

mohli napsat vlastní způsob. Zde nastal problém, jelikož každá z jiných odpovědí se 

dala zařadit do již dříve zmíněných skupin odpovědí, takže by zde byly pouze prázdné 

grafy bez hlubšího významu. Otázka č.14 tedy byla vyškrtnuta z výsledků, jelikož do 

nich nepřináší žádné informace navíc. 

6.15 Otázka č.15 - ,,který ze sportů sledujete nejčastěji?“ 

 

Graf č.36 – Nejčastěji sledovaný sport, zdroj vlastní (2022) 

Poslední otázka zjišťovala, zda e-sport hráči nepreferují nějaký ze sportů výrazně více 

než sporty ostatní. Jelikož se jednalo o otevřenou odpověď, obsahovala 21 

nerelevantních odpovědí, kde respondenti psali zejména e-sporty, které ale nebyly 

předmětem této otázky. Skoro o polovinu více e-sport hráčů preferuje sledování fotbalu 

než dalšího sportu v pořadí, tedy ledního hokeje. Další sporty jsou pak zastoupeny ve 

výrazně menším počtu, kdy z nich přeci jen ještě o něco vyčnívá dnes velmi populární 

MMA. 
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 6.15.1 Otázka č.15 - ,,který ze sportu sledujete nejčastěji?“ – Skupina amatéři 

 

Graf č.37 – Nejčastěji sledovaný sport u amatérů, zdroj vlastní (2022) 

U amatérů opět můžeme vidět kopírování celkového souboru, kdy lze stojí za zmínění, 

že všichni hráči, kteří sledují šachy, jsou právě z řad amatérů. Dále u amatérů převládá 

jako nejsledovanější sport fotbal a nejméně sledují amatérští e-sport hráči baseball. 

6.15.1 Otázka č.15 - ,,který ze sportu sledujete nejčastěji?“ – Skupina 

profesionálové 

 

Graf č.38 – Nejčastěji sledovaný sport u profesionálů, zdroj vlastní (2022) 

U profesionálních hráčů stále vede fotbal jako sport číslo 1, ale o druhé místo se dělí 

MMA a Formule 1 místo ledního hokeje, kde jeho preference velmi opadla a tento sport 

naopak sdílí poslední pozici s basketbalem a baseballem. 
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6.16 Shrnutí praktické části a porovnání výsledků 

Dotazníkové šetření vyplnilo 891 osob, z toho se v 792 případech jednalo o e-sport 

hráče, kdy 63 z těchto hráčů patřilo mezi profesionální hráče a zbylých 729 se řadilo 

k amatérským hráčům e-sportu. V poměru provozování sportu či sportovních aktivit 

vyšlo najevo, že sportuje o 10 % více amatérských hráčů než hráčů profesionálních. 522 

hráčů uvedlo, že pravidelně sportuje a bylo zjištěno, že amatérští hráči nejčastěji 

sportují 4x týdně, zatímco profesionální e-sport hráči ještě o den v týdnu více. Jak 

amatérští, tak i profesionální hráči provozují nejčastěji sporty silové, naopak nejméně 

sporty esteticko-technické. Z hlediska rozdělení sportů na individuální či kolektivní 

provozují amatéři zcela jasně více kolektivní sporty, oproti tomu profesionálové ale 

preferují sporty individuální. Největší část jak amatérských, tak i profesionálních hráčů 

je motivována ke sportu tím, že je sport baví a dělají jej pro radost a dále pak pro 

udržení jejich vlastní fyzické kondice. U profesionálů je vidět, že poměrná část je 

motivována doktorem či jejich osobním trenérem, zatímco u amatérů je touto příčinou 

motivována jen zbytková a zanedbatelná část respondentů, konkrétně 3 z 486. Nejvíce 

hráčů obou zmíněných skupin sleduje sportovní dění pomocí TV či jiných živých 

přenosů a 141 respondentů nesleduje sportovní dění vůbec, což znamená, že 2x více e-

sport hráčů nesportuje než nekouká na jakékoliv sportovní přenosy. E-sport hráči, kteří 

sledují nejčastěji sport pomocí přenosů, se na škále od 1 do 7 označili za fanouška na 

úrovni 4 až 5, tedy průměrného až lehce nadprůměrného fanouška. U profesionálů zde 

nastal rozdíl, jelikož většina z těchto  

e-sport hráčů se považovala pouze za fanouška na úrovni číslo 2. Amatéři, kterým 

přísluší nejčastěji sledování sportů živě přímo na stadionech či v arénách, se považují za 

fanoušky nejtvrdšího kalibru, jelikož největší část z nich si dala největší bodové 

hodnocení z dostupné škály, ale všichni 3 profesionální hráči si opět přiřadili jen 

hodnotu 2. U sledování highlightů je mírný rozdíl, neboť hráči z řad amatérů se nachází 

na modu s hodnotou 5, zatímco u profesionálů dosahuje tato hodnota čísla 6. Stejnou 

hodnotu pak označili respondenti obou skupin u otázky nejčastějšího sledování 

sportovního dění pouze pomocí výsledků či článků, a to konkrétně hodnotu číslo 5. 

Další podrobné statistické údaje jsou jednotlivě rozepsány u konkrétních odpovědí. 

Poslední otázka zjišťovala jaký ze sportů sledují hráči e-sportů nejčastěji a bylo 

zjištěno, že tímto sportem je se zcela jasným náskokem fotbal. Za ním pak následoval 

lední hokej a se značným odstupem další sporty jako MMA, formule 1 či basketbal. 
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Z výsledků lze tedy obecně říci, že amatéři sice sportují častěji než profesionálové, ale 

profesionální hráči provozují sport intenzivněji než hráči amatérští. Za fanoušky, kteří 

sledují sport více se považují hráči amatérští, jelikož je se jejich průměry i mody obecně 

vyskytovaly na vyšších hodnotách než u hráčů profesionálních. V poslední řadě lze říci, 

že profesionálové skoro vůbec nesledují lední hokej, jelikož byl u amatérů na místě 

druhém ze sledovaných sportů, zatímco právě u profesionálů se dělil s dalšími sporty o 

poslední místo, na druhou stranu ale obě skupiny jednoznačně nejčastěji sledují fotbal. 

6.17 Ověření hypotéz 

V poslední části praktického typu budou ověřeny stanovené hypotézy z kapitoly 2. 

Hypotézy byly před zahájením výzkumu určeny 3. 

6.17.1 Hypotéza č.1 

Hypotéza č.1 byla ve znění, že 75 % profesionálních hráčů bude provozovat sport a 

sportovní aktivity o 50 % času více než stejné procento amatérských hráčů. Aby byla 

tato hypotéza potvrzena stačila ke splnění dvě podmínky a ještě v tom pořadí, že 

nejdříve musela být splněna podmínka první. První podmínka byla, aby více než 75 % 

amatérských hráčů provozovalo sportovní aktivity častěji než 3x týdně a jelikož počet 

těchto amatérských hráčů činil necelých 42 %, byla tato podmínka úspěšně splněna. 

Druhou podmínkou bylo, aby alespoň 75 % hráčů z řad profesionálů provozovalo 

sportovní aktivity minimálně 6x v týdnu. Jelikož tento počet profesionálů je ale jen 23 

%, tato hypotéza tedy nebyla potvrzena. 

6.17.2 Hypotéza č.2 

Druhá hypotéza byla ve znění, že 80 % profesionálních hráčů bude motivováno 

k provozování sportu jinými osobami. Motivací profesionálů byla nejčastěji jejich 

vlastní radost ze sportu, oproti tomu druhá osoba, kterou může být doktor či trenér, byla 

hlavní příčinou motivace jen u 18 % profesionálů. Ani druhá hypotéza nebyla 

potvrzena. 

6.17.3 Hypotéza č.3  

Třetí a poslední z hypotéz byla ve znění, že 60 % hráčů, kteří hrají hry sportovních 

simulátorů, bude provozovat o 33 % času častěji sport než hráči, kteří hrají jiné hry. 

Sportovní hry hrálo celkem 129 hráčů z průzkumu a hranici 60 % představovalo 78 e-

sport hráčů. 



 

 63 

 

Graf č.39 – Provozování sportu u hráčů sportovních simulátorů, zdroj vlastní (2022) 

Na grafu lze vidět frekvence provozování sportu u hráčů, kteří hrají sportovní 

simulátory, kdy nejvíce z nich sportuje 4x týdně a naopak jen dva z těchto jedinců 

sportují pouze párkrát za měsíc. 

 

Graf č.40 – Provozování sportu u hráčů nesportovních žánrů, zdroj vlastní (2022) 

Zde vidíme provozování sportů u hráčů, kteří naopak sportovní žánry nehrají. 

Podíváme-li se na tento poměr v procentech, zjistíme, že největší rozdíl mezi 

jednotlivými frekvencemi je maximálně 8 %, takže je hned na první pohled jasné,  že 

není třeba nic dalšího ověřovat a i třetí z hypotéz byla vyvrácena. 
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7 Diskuze 

Prvním a určitě důležitým limitem práce bylo, že na dotazník odpovědělo malé 

množství profesionálních hráčů oproti hráčům amatérským, kdy právě e-sport amatérů 

bylo v dotazníkovém šetření až 11x více než hráčů profesionálních, takže mohou být 

data zkreslená právě díky malému počtu těchto respondentů. Druhý limit představovalo 

dotazníkové šetření, jelikož obecně u tohoto typu nelze ověřit, zda respondenti skutečně 

odpovídají pravdu a své odpovědi si nevymýšlí. Pro hlubší motivaci a poznání vztahu 

by také bylo dobré udělat kvalitativní šetření s jednotlivými hráči, což na druhou stranu 

nebylo při takovém množství respondentů proveditelné. Třetím limitem byla špatně 

formulovaná otázka č.15, na kterou hned 21 respondentů odpovědělo jinak, než bylo 

zamýšleno. Tato špatná formulace otázky totiž sváděla určité hráče k uvedení 

sledovaných e-sportů, nikoliv sportů a ani skrze provedenou pilotáž tato chyba ve 

formulaci nebyla zjištěna. 

Pizzo a kol. (2018) sice zkoumali, jaké jsou motivy diváků v porovnání sportu a e-

sportu, a další z autorů jako Skubida (2016) či Thiel (2018) zkoumali, zda lze považovat 

e-sport za součást sportu, ale výzkum, který by zkoumal vztah e-sport hráčů ke sportu či 

výzkum jemu podobný nalezen nebyl. Práce by zcela jistě šla rozšířit o další témata 

jako je třeba již zmíněný kvalitativní výzkum, který by poznal lepší motivace 

jednotlivců ke sportování a také jejich celkový vztah ke sportu. 
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8 Závěr a doporučení 

Bakalářská práce pojednávala o vztahu profesionálních a amatérských hráčů e-sportu ke 

sportu a také o porovnání tohoto vztahu mezi zmíněnými skupinami. Pro bakalářskou 

práci byla užita metoda dotazníkového šetření a komparativní analýzy. Teoretická práce 

se skládala z vysvětlení pojmů e-sport, sport, motivace, motivy a vztah. V této části 

bylo také vysvětleno, jak od sebe odlišit amatéra a profesionála, neboť toto odlišení 

bylo pro celou práci zcela stěžejní. Před započetím výzkumu byly určeny 3 hypotézy, 

které ale, jak se zjistilo na po vyhodnocení výsledků, byly všechny vyvráceny. Mezi 

nejdůležitější výsledky patří zcela jistě Dále bylo zjišťováno, jakým způsobem sledují 

hráči sportovní přenosy a také v jaké míře daným způsobem zvolenému sportu fandí. 

Z výsledků bylo vyvozeno, že nejčastěji sledují jak amatéři, tak i profesionálové 

sportovní dění pomocí televizních zařízení či jiných streamovacích a online platforem. 

Nejčastější sportovní fanoušci z řad e-sport hráčů se pohybují na hodnotě 4 až 5 ze 

zvolené sedmistupňové škály. Soubor amatérských hráčů představoval z 791 

respondentů celkem 729 jedinců, takže soubor odpovědí u této skupiny velmi často 

odpovídal celkovému souboru, u profesionálů se ale našli určité odlišnosti, kterými byla 

tato skupina specifická. Nejčastěji sledovaným sportem u amatérů i profesionálů byl 

fotbal s výrazným náskokem, dále následoval lední hokej a poté další sporty jako 

MMA, baseball, basketbal či formule 1. 

Mezi doporučení se řadí provést obdobu tohoto výzkumu v zahraničních podmínkách, 

kdy bude zcela určitě k dispozici větší skupina profesionálních hráčů, ze které by mohlo 

být možné sestavit lepší celkové výsledky a doporučený výzkum by pak mohl být 

porovnán právě s bakalářskou prací, aby vyšly najevo rozdíly mezi e-sport hráči v ČR a 

v zahraničí. Druhým a již zmíněným doporučením je rozšíření výzkumu o kvalitativní 

část, která by poznala daleko hlubší příčiny, motivy a podstaty vztahů u jednotlivých 

hráčů a skupin. 
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Příloha č. 1 – vzor dotazníku 

 

  



 

 74 

Přílohy 

1.Hrajete počítačové hry? 

Ano x ne 

2. Jaký je Vámi nejčastěji hraný e-sportový titul? 

Counter strike: Global Offensive, FIFA, League of Legends NHL a jiné 

3. Pobíráte za hraní e-sportu mzdu? 

Ano x Ne 

4. Sportujete pravidelně? 

Ano x Ne 

5. Jak často sportujete? 

1x týdně až každý den 

6. Jaký typ sportu provozujete nejčastěji? 

Individuální, Kolektivní, Míčové, Rychlostní, Silové, Technické, Vytrvalostní 

7. Co je Vaší hlavní motivací ke sportování? 

Sportování mě baví, Sportuji kvůli udržení fyzické kondice… 

8. Jakým způsobem sledujete sportovní dění? (zápasy, turnaje...) 

Nesleduji vůbec, Přečtu si článek a zjistím výsledky, Sleduji vybrané highlighty ať už v 

TV či na internetu, Sleduji zápasy v TV či na jiných platformách živě (Stream, online 

vysílání...), Sportovní zápasy a turnaje osobně navštěvuji 

9. Jakým způsobem sledujete NEJČASTĚJI sportovní dění? 

Nesleduji vůbec, Po skončení přečtu článek/zjistím si výsledky, Sleduji vybrané 

highlighty ať už v TV či na internetu, Sleduji zápasy v TV či na jiných platformách živě 

(Stream, online vysílání...) 

10. Uveďte, s jakým z výroků se ztotožňujete více: 

Na zápas se podívám ve výjimečných případech [1-2-3-4-5-6-7]  

Jsem fanoušek, který vynechá utkání jen ve výjimečném případě:  
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11.Na zápas se podívám ve výjimečných případech [1-2-3-4-5-6-7] Jsem fanoušek, 

který vynechá utkání jen ve výjimečném případě:  

12.Highlighty sleduji jen výjimečně [1-2-3-4-5-6-7]  Highlighty sleduji pokaždé 

13. Článek/výsledky přečtu málokdy [1-2-3-4-5-6-7] Článek/Výsledky přečtu pokaždé 

14. Mým vybraným jiným způsobem sleduji dění málokdy [1-2-3-4-5-6-7] Mým 

vybraným způsobem sleduji dění pokaždé 

15. Který ze sportů sledujete nejčastěji? 

 


