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 Úvodem svého posudku chci říci, že problematiku hodnot a hodnotových orientací 

řešenou v práci považuji za vysoce aktuální a nosnou. Soustavný výzkum hodnot a 

hodnotových orientací u nás dosud chyběl. Díky předložené disertaci se tato skutečnost mění.  

 Způsob uchopení tématu Mgr. Pavlem Landou odpovídá současným teoretickým a 

metodologickým trendům ve světě a domnívám se, že výsledky disertace ve formě článku(ů) 

by mohly být publikovány ve většině prestižních časopisů z oblasti psychologie sportu a 

sociologie sportu. Toto své stanovisko opírám o své osmileté působení v redakční radě 

časopisu „Psychology of Sport and Exercise“ (Elsevier Science).  

 V teoretické části práce autor vymezuje pojmy hodnota, hodnotová orientace, 

hodnotový systém. Stručně shrnuje přístupy filosofické, sociologické a psychologické a to 

v opoře zejména o internacionální literaturu. Výsledky prací českých autorů jsou méně 

frekventované. Náležitá pozornost je věnována sportu a problematice hodnot. Podstatné jsou 

zde studie Slepičkové a Kavalíře (1999) a Kavalíře (2003) vycházející z koncepce Schwartze. 

Přiměřeně kriticky je zde vysvětlena i Schwarzova teorie lidských hodnot a jeho dvě 

dotazníkové metody a to „Portrait Value Questionnaire – PVQ” a “Schwartz Value Survey – 

SVS”. Do češtiny bylo PVQ převedena pracovníky Sociologického ústavu AVČR. Potvrzeny 

byly tyto čtyři hodnotové orientace (1) sebepřekonávání, (2) sebeposílení, (3) otevřenost 

změnám, (4) konzervatizmus (cf. Řeháková, 2005). 

 Cíl práce, analyzovat hodnotové orientace sportovních diváků v ČR (fotbal, lední 

hokej), je správně zaměřen na výběr nástroje měření a jeho psychometrické ověření,  

diagnostiku hodnotové orientace problémových diváků (hooligans a ultras). Totéž platí i o 

hypotézách i když zde se nabízí i možnost být konkrétnější.  

 Náležitá pozornost je věnována definování a popisu vstupních proměnných, design(u) 

a zejména použitému nástroji výzkumu, kterým je nejen široce ve světě užívaný „Portrait 

Value Questionnaire – PVQ”, ale jsou to i hloubkové rozhovory v korespondenci 

s agresivním chováním.  

Úctyhodný je výzkumný vzorek. Následuje výsledková část. Posouzení faktorové 

struktury dotazníku PVQ bylo provedeno na základě konfirmatorní  faktorové analýzy 



(LISREL) a Cronbachových alfa. Takovýto přístup považuji za dostatečně nosný a přiměřený. 

Hodnoty fitu nejsou příliš vysoké a Cronbachovy alfa jsou ve dvou případech ze čtyř pod 0,70 

[cf. Nunnally, J. C. (1967). Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill.]. Výsledky 

analýzy hodnotových orientací sportovních diváků analyzovány převážně pomocí ANOVA's 

a ANCOVA's. Autor na základě svých výsledků kritizuje univerzálnost teorie lidských hodnot 

a vztahů mezi nimi u Schwartze.  

Srovnání hodnotových typů u fotbalových a hokejových diváků ukazuje, že fotbaloví 

diváci jsou oproti hokejovým konzervativnější a zároveň méně otevření změnám. Naopak 

hokejoví diváci přikládají větší význam hodnotám typu sebepřekonávání. Hodnotový typ 

sebeposílení je u diváků fotbalu a hokeje nejméně preferován a vnímán je podobně. Tato fakta 

jsou podrobně interpretována a diskutována.  

Pro část „Hodnotové typy a agresivita v diváckých reakcích“ bylo důležité rozdělení 

diváků do skupin agresivní vs. neagresivní. Toto bylo provedeno na základě dotazníku 

Slepičky (1990), který byl distribuován společně s PVQ. Lze jen souhlasit s kolegou Landou, 

že lze jen obtížně říci, že příčinou divácké agrese je samostatná hodnotová orientace člověka, 

či věk a pohlaví agresora. Jde jistě o vzájemné kombinace těchto faktorů jak je v práci 

uvedeno. Platí, že ti co vykazují vyšší otevřenost změnám projevují vyšší tendenci podléhat 

situačním vlivům.  

Nedílnou součástí disertace jsou kasuistiky fotbalových fanoušků ze skupin ultras a 

hooligans. Výrazným zjištěním je, že diváci těchto skupin (ultras a hooligans) přisuzují 

největší význam hodnotovému typu otevřenost změnám.  

Předložená práce je bezesporu zásadním přínosem nejen do naší odborné literatury 

k tématu a to tím, že  

1) Shrnuje, třídí a bilancuje dosavadní poznatky v řešené oblasti. Podává obraz o 

aktuálním stavu a otevírá nové možnosti. 

2) Představuje Mgr. Pavla Landu jako výzkumníka mimořádných kvalit. 

 

 

V rámci obhajoby vyžaduji zodpovědět tyto otázky:  

1) Jaký je vztah hodnot a motivace? Psychoanalytický přístup prosím srovnat s přístupem 

kognitivním. V psychologii motivace např. D. C. Mc Clelland vs H. Heckhausen.  

2) Jak vysoké mají být Cronbachovy koeficienty alfa podle prominentních 

psychometriků?  



3) Jak je používán pojem jednosměrná ANOVA a je rozdíl mezi pojmy jednosměrná a 

jednocestná ANOVA? 

 

 

 

 

Závěr 

Předložená disertační práce je význačným příspěvkem k problematice. Jednak zevrubným 

zpracováním a uspořádáním teoretického i empirického materiálu, jednak vlastními 

výzkumnými přínosy a konečně i otevíráním nových horizontů. To považuji za více než 

dostatečné zdůvodnění toho, aby Mgr. Pavlu Landovi (po úspěšné obhajobě) byla udělena 

vědecká hodnost Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Českých Budějovicích 25. 8. 2009 

        

 

 

                 Prof. PhDr. František Man, CSc.  


