
          Oponentský posudek disertační práce Mgr. Martina Pěkného 

Cílem disertační práce Mgr. Martina Pěkného je výzkum hodnot   osob  starších šedesáti  let, 

z nichž se část  zabývá pohybovými aktivitami a druhá nikoli. Výsledky výzkumu splnily 

vedle původně předpokládaného cíle potvrdit vztah mezi tělesným pohybem a hodnotovou 

orientací respondentů, ještě další úlohu. Přispěly k obrácení pozornosti tělovýchovných 

činitelů zabývajících se  převážně  jen tělesnými aktivitami člověka, v daném případě  

staršího,  na jeho většinou  opomíjenou   duševně - duchovní složku, základu  životních 

hodnot a hodnotových orientací usměrňujících jeho způsob života.   

Z tohoto hlediska je obzvláště významná kapitola o  vlivu sportu na hodnotovou orientaci.   

Martin Pěkný se zde neúmyslně přiklání  k pozoruhodné myšlence  brněnského sociologa 

A.Sekota: „Pohyb a fyzická zátěž  jsou důležitým aspektem sebepoznání člověka, uvědomění 

si hranic svých možností a vlastního sebezdokonalování. Překonávání  překážek podporuje 

volní vlastnosti a radost ze zvládnutí obtížných situací. Sportování také napomáhá utvářet 

sociální kontakty“.  

Tento příklad vedle  dalších vede k překvapivému poznatku, že vedle potvrzení přímého  

vztahu pohybových aktivit a duševně - duchovní  náplně starších lidí předložená  práce  

splňuje  několik vedlejších  funkcí. Ačkoli nejsou  autorem  cíleně zamýšlené, jsou o to  

cennější. 

Především umožňuje nahlédnout do způsobu života lidí, kteří by již mohli být  na tzv. 

odpočinku a přesto jsou  činní- cvičí jógu, tai ji, v Sokole, anebo dokonce sportují. Účastí na 

těchto aktivitách  významně posilňují svoje  duševní a morální  kvality-  vůli a pocit sociální 

sounáležitosti, zakládající klidné a zdravé stárnutí.   

Podobně jako někteří další   „psychologizující“ tělovýchovní činitelé,  Martin Pěkný  

napomáhá  - byť zatím nevědomky – postupně přemostit dosavadní  propast mezi 

zjednodušeným pohledem na člověka jako pouhou  fyzickou bytost a dosud opomíjeným 

celistvým pohledem, který jej  respektuje jako bytost nejen tělesnou, ale zároveň  nadanou 

duší ( psyché) a duchem ( ve starém Řecku   entelecheia, archeus; jindy božská jistra; v  

holistické terminologii   Self, Selbst; v anthroposofii  bytostné duchovní jádro, lidské  Já;. 

psycholog Jaro Křivohlavý o  biopsychosociálním jedinci; atd.) 

Poznatky o souvztažnost tělesné a duševně-duchovní, morální složky , je společensky a 

individuálně významný zejména v současné době, kdy se problematika stárnoucí populace 

stává  velmi ožehavou a kdy  moderní člověk myšlenku na  stáří spíše  vytěsní. 



Výsledky provedeného zkoumání jsou také  naléhavou  výzvou  pro budoucnost,  vytvořit 

podmínky , aby se  aktivní pohybová aktivita mohla stát celoživotní potřebou stále většího 

počtu  lidí a  sama se stala motivující a  usměrňující  hodnotou, která zvýší kvalitu jejich 

života a lidem usnadní pozemskou pouť  až do pozdního věku. 

O využití výsledků  výzkumu autor osobitým způsobem  uvažuje na závěr teoretické části   a 

tím také podtrhává vlastní smysl a význam svojí práce. Ta se může stát inspirací  k dalším 

empirickým studiím, které  prokáží význam celoživotní sebevýchovy člověka, v níž by hrála 

prvořadou úlohu výchova pohybová. kultivující celistvého člověka. Všechny tyto  přínosy 

práce je  třeba velmi kladně hodnotit.  

Také po formální stránce spis  Mgr. Martina Pěkného plní všechny požadované náležitosti.  

Dělí se do dvou částí, teoretické a výzkumné a dále je strukturován do dílčích podkapitol. 

Doplněn je anglickým sumářem, četnými tabulkami, přílohami, podkapitolou s podrobnou 

diskusí a  bohatým seznamem literatury. V kapitole nazvané „Teoretická východiska“ jsou 

uvedena různá pojetí  pojmů příbuzných termínu hodnota,  jako je  motivace, postoj, zájem, 

norma a další. Samostatné   teoretické východisko pro vlastní empirické zkoumání, které 

proběhlo v r. 2008, nebylo jednoznačně. formulováno.  

Ve výzkumné části práce autor věnuje  pozornost náhodnému výběru vzorku 361 

respondentů ve věku od 61 do 86 let, z toho  150 osob sportovně aktivních a 211 neaktivních. 

V celku vzorku  převládly ženy. Početně poměrně malý vzorek  autorovi neumožnil zohlednit 

předpokládaný rozdíl hodnotových orientací mužů a žen, jak to  potvrdil např. výzkumník 

Knafo, v práci citovaný.  Ke sběru dat sloužil přiložený, strukturně modelovaný dotazník 

podle Schwarze s následným, vzhledem k málo početnému vzorku velmi   podrobným 

statistickým zpracováním.  

Ze všech úhlů pohledu největší preferenci z pěti nabízených hodnot získalo zdraví a s ním 

související životná styl.  Tuto skutečnost potvrzují  výzkumy  i jiných autorů, s nimiž  

dosažené výsledky jednoznačně korelují. K zamyšlení je však autorovo  závěrečné stanovisko  

že na rozdíl od člověka mladého toho staršího „ později pravděpodobně nic nepřinutí ke 

změně životního stylu.“ Nejeden  sociálně psychologický postřeh již potvrdil, že aktivní 

jedinec se svěží myslí  je změnám otevřen do pozdního věku. Vědomá a pravidelná pohybová 

aktivita tomu významně napomáhá a zároveň generuje kladné životní hodnoty.   

Disertační práci Mgr. Martina Pěkného  vcelku kladně hodnotím a doporučuji k obhajobě. Pro 

její případné zveřejnění bude užitečná  další  jazyková  korektura  

 

V Praze dne 14.července 2011         doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc.    


