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ABSTRAKT 

Hlavním cílem této disertační práce je ověření vztahu kontextuálně specifické 

motivace ve sportu ke globální sebeúctě a možných mediačních efektů tělesných 

sebepercepcí tohoto vztahu. K naplnění tohoto cíle směřovalo šest dílčích studií. 

Nejprve jsme se zaměřili na překlad diagnostických prostředků Sport motivation 

scale (SMS; Pelletier et al., 1995) a Social physique anxiety scale (SPAS; Hart, Leary, 

Rejeski, 1989) do českého jazyka a na ověření validity a reliability skóru získaného 

pomocí jejich českých verzí. Na základě výsledků strukturálního modelování jsme 

dospěli k závěru, že je možné obě české verze dotazníků využít jako validní a reliabilní 

diagnostické nástroje pro měření různých druhů motivace ve sportu (SMS) 

a negativních tělesných sebepercepcí (sociální tělesná úzkost – SPAS) a zaměřili jsme 

se na hlavní cíl této disertační práce. 

Pomocí strukturálního modelování jsme dospěli k závěru, že různé druhy 

motivace ve sportu (které variují v míře relativní autonomie jednajícího subjektu) 

ovlivňují jak specifické sebehodnocení spojené s tělem, tak hodnocení sebe sama 

na globální úrovni. Vztah motivace a globální sebeúcty byl z velké části mediován 

právě tělesnými sebepercepcemi jedince. Podstatné však je, že při kontrole efektů 

pohlaví a mediačních efektů tělesných sebepercepcí byl nalezen přímý negativní vztah 

amotivace a globální sebeúcty. Tento fakt poukazuje na možné přesahy kontextuálně 

specifického typu motivace ve sportu při predikci výstupních proměnných na vyšší 

úrovni obecnosti. Výsledky této disertačné práce jsou diskutovány v rámci jednotlivých 

studií. 

 

 

Klíčová slova: vnitřní motivace, sebedeterminace, globální sebeúcta, tělesné sebepojetí, 

sociální tělesná úzkost, faktorová analýza, strukturální modelování 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The main objective of this thesis is to verify the relationship of the contextually 

specific motivation in sport to a global self-esteem and possible mediation effects 

of the physical self-perceptions in this relationship. To achieve this objective 

six individual studies were conducted. 

First, we focused on the translation of diagnostic instruments: the Sport 

Motivation Scale (SMS; Pelletier et al., 1995) and the Social Physique Anxiety Scale 

(SPAS; Hart, Leary, Rejeski, 1989) into the Czech language. Next, the validity 

and reliability of the scores obtained by Czech versions of the instruments 

were examined. Based on the results of the structural equation modeling and using 

a known-difference evidence validity approach we concluded that both translated 

instruments may be useful as a valid and reliable diagnostic tools for measuring 

different kinds of motivation in sport (SMS) and negative physical self-perception 

(social physical anxiety – SPAS).  

Using structural equation modeling, we also concluded that different types 

of motivation in sport (which vary in degree of relative autonomy of the subject) affect 

specific self-esteem associated with the body, as well as the evaluation of one’s self 

at the global level. Relationship of the sport motivation and the global self-esteem 

was largely mediated by individual‘s physical self-perceptions. The important thing 

is that even when controlling for effects of gender and mediation effects of the physical 

self-perceptions, a direct negative relationship between amotivation and the global self-

esteem was observed. This fact points to a possible overlap of contextually specific type 

of motivation in sport in predicting outcome variables at a higher level of generality. 

The results are discussed within individual studies. 

 

 

Keywords: intrinsic motivation, self-determination, global self-esteem, physical self, 

social physique anxiety, factor analysis, structural equation modelling 
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1  ÚVOD 

Snaha vysvětlit motivaci lidského chování, tedy to, proč se lidé chovají tak, 

jak se chovají, vždy byla a bude jedním z nejsložitějších a zároveň nejdůležitějších 

úkolů psychologie. Problematika motivace je neustále aktuálním tématem 

pro odborníky z mnoha výzkumně i prakticky zaměřených oblastí psychologie 

a výjimkou není ani oblast pohybových aktivit a sportu. 

Jedním z teoretických systémů, který se ukázal jako užitečný při zkoumání 

motivace i ve specifickém kontextu sportu, je teorie sebedeterminace (Self-

determination theory; Deci, Ryan, 1985). Základním kamenem teorie sebedeterminace 

je koncept vnitřní motivace (intrinsic motivation), kterým se vysvětluje přirozeně 

aktivní povaha člověka. Dle této teorie však existuje několik druhů motivace, 

které variují v relativní míře autonomie jednajícího subjektu a mohou mít různé příčiny 

i důsledky. Sebedeterminovaná (autonomní) motivace je pak v dnešní době spojována 

s celou řadou pozitivních kvalit. V této disertační práci se zaměřujeme právě na vztah 

kontextuálně specifické motivace ve sportu ke globální sebeúctě a možné mediační 

efekty tělesných sebepercepcí tohoto vztahu.  

Jelikož dosud neexistuje jednotná, obecně přijímaná teorie motivace, 

v teoretické části této disertační práce pojednáváme o několika vybraných teoriích 

a aktuálních poznatcích z oblasti motivace (ve sportu). Dále se zaměřujeme na motivaci 

vztaženou ke konceptu jáství, tj. na motivační význam sebepojetí, resp. tělesného 

sebepojetí či tělesného sebevnímání. 

Empirická část této disertační práce je koncipována jako šest dílčích studií. 

Zejména vzhledem k nedostatku informací v České republice o psychometrických 

vlastnostech diagnostických prostředků měřících teoretické konstrukty, které jsou 

předmětem této práce (sebedeterminovaná motivace ve sportu, sociální tělesná úzkost), 

se nejprve zaměřujeme na překlad dotazníků Sport motivation scale a Social physique 

anxiety scale do českého jazyka, stejně jako na ověření validity a reliability skóru 

získaného pomocí jejich českých verzí. Následně se zaměřujeme na hlavní cíl této 

disertační práce, tj. na ověření vztahu kontextuálně specifické motivace ve sportu 

ke globální sebeúctě a možných mediačních efektů tělesných sebepercepcí 

tohoto vztahu. 
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2  PŘEHLED POZNATKŮ 

2.1  Motivace 

Termín motivace je odvozen z latinského slova moveo – hýbám, pohybuji 

a vyjadřuje fakt, že v našem jednání a chování existují určité hybné síly, jeho činitele 

(tzv. motivy – příčiny určitého chování), pomocí kterých se snažíme vysvětlit, proč se 

konkrétní jedinec chová tím, nebo oním způsobem. Zdroje motivace je pak možno 

rozdělit na vnitřní pohnutky (tzv. impulsy), které nejčastěji vznikají na základě potřeb 

či zájmů konkrétního jedince (potřeba poznávací, seberealizace) a vnější pobídky 

(tzv. incentivy), které vycházejí ze sociálního prostředí a mají určitou cílovou hodnotu, 

která nabízí nějaké uspokojení (např. možnost získání odměny, příp. vyhnutí se hrozbě 

trestu). Výsledná motivace konkrétního jedince pak často bývá kombinací obou. 

Motivace je však považována za hypotetický, uměle vytvořený koncept, 

jelikož je operacionalizovatelná pouze nepřímo, pomocí jednotlivých měřitelných 

indikátorů. Často však bývá vymezována jako vnitřní dynamický stav jedince, který je 

složen z emočních a kognitivních procesů a podněcuje, směřuje a udržuje chování 

jedince k určitému cíli (Klinger, Cox, 2004). Čáp a Mareš (2001, s. 92) motivaci 

definují jako souhrn hybných momentů v činnostech, prožívání, chování a osobnosti. 

Hybnými momenty autoři označují to, co člověka pobízí, podněcuje, aby něco dělal, 

reagoval, nebo naopak, co ho tlumí, co mu zabraňuje něco konat, reagovat. Průcha, 

Walterová, Mareš (2009, s. 127) pak motivaci vnímají jako souhrn vnitřních i vnějších 

faktorů, které vzbuzují, aktivují a dodávají energii lidskému jednání a prožívání, 

dále zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem a řídí jeho průběh i způsob 

dosahování výsledků. Upozorňují také, že ovlivňuje způsob reagování jedince na jeho 

jednání a prožívání, ale i jeho vztahy k ostatním lidem a ke světu. Motivace 

tedy aktivizuje naše jednání a chování (tj. dává mu určitou intenzitu), zaměřuje ho vůči 

specifickému cíli (tj. dává mu určitý směr) a zároveň ho udržuje po určitou dobu 

(ovlivňuje délku jeho trvání). 

Přibližně ve dvacátých letech minulého století se ukázalo, že není možné 

porozumět lidskému chování bez intenzivního studia motivace (Vaněk, Hošek a Man, 

1982, s. 13). Problematika motivace (především snaha vysvětlit cílené chování 

a jednání) je pak dodnes aktuálním tématem pro odborníky z mnoha výzkumně 

i prakticky zaměřených oblastí psychologie a výjimkou není ani oblast pohybových 
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aktivit a sportu. Vzhledem k významnému vlivu motivace na důležité konstrukty 

jako například: sportovní výkon, persistence (Vansteenkiste, Soenes, Lens, 2007), well-

beeing (Wilson, Rodgers, 2007), postoje k pohybovým aktivitám (Standage, Gillison, 

Treasue, 2007), tělesná sebeúcta (Thogersen-Ntoumani, Ntoumani, 2006), zanechání 

sportovní kariéry (Sarrazin, Boiché, Pelletrier, 2007), zranění (Chan, Hagger, 2012) 

či adherence ke cvičení (Chatzisaratis et al., 2003) může být pochopení motivace 

zásadní v ovlivňování současné hypokineze různých populačních skupin, v procesu 

sportovního tréninku či v podmínkách školní tělesné výchovy.  

Jelikož je však problematika motivace velmi složitá a individuálně značně 

odlišná, v dnešní době již existuje mnoho přístupů a teorií, které se snaží popsat 

a vysvětlit variabilitu psychologických příčin lidského chování z různých pohledů, 

např. rozlišování vnitřních a vnějších motivů, motivů implicitních a explicitních, 

primárních a sekundárních, cyklických a necyklických atd. (viz. Blatný et al., 2010; 

Nakonečný, 2004) a každý z těchto přístupů by bylo možné rozpracovat do samostatné 

monografie, v následujícím textu jsou uvedeny pouze vybrané teoretické koncepce. 

Obecně se však vymezuje pět základních zdrojů motivace (potřeby, zájmy, návyky, 

hodnoty, ideály), které tvoří motivační strukturu či tzv. motivační profil člověka. 

Právě potřeby, které jsou považovány za nejzákladnější formu motivů, se staly 

stěžejním pojmem řady motivačních teorií (Maslowova teorie hierarchie potřeb, 

Alderferův modifikovaný model hierarchie potřeb, Teorie tří základních potřeb, 

McClellandova teorie získaných potřeb, atd.). Potřebu tito autoři považovali za vnitřní 

stav jedince, který je odlišný od stavu subjektivně žádoucího. Zdůrazňovali, že potřeba 

vzniká na základě určitého nedostatku (popř. přebytku), který vyvolává stav 

motivačního napětí. Tento stav se vyznačuje určitou odchylkou od optimální míry 

vnitřní tenze, což je vždy pociťováno jako víceméně nepříjemné. Následně vzniká 

tendence k redukci či odstranění tohoto napětí (odstranění pociťovaného nedostatku), 

vzniká snaha uspokojit danou potřebu a dosáhnout tak žádoucího somatického 

či psychického stavu. V tomto pojetí tedy motivace vzniká na základě určité potřeby, 

potřeba je základním zdrojem motivace. Motivované chování pak může setrvávat, 

dokud není dosaženo adekvátního uspokojení. 
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2.1.1  Humanistický koncept motivace 

Maslowova teorie hierarchie potřeb patří k nejznámějším teoriím motivace 

lidského chování, a to nejenom mezi humanistickými modely, mezi které je řazena. 

Maslow, kyž uveřejnil svou slavnou teorii, upozornil na hierarchii základních potřeb, 

které rozdělil do pěti úrovní. První čtyři kategorie označil jako potřeby nedostatkové 

(příp. jako potřeby odstranění nedostatku, potřeby deficitní), pátou kategorii jako 

potřebu růstovou. Maslow svou původní teorii postupně doplňoval, pětiúrovňový model 

rozšířil na současný model osmiúrovňový, ve kterém jsou zahrnuty potřeby biologické 

(hlad, žízeň, dýchání, teplo, spánek, sex atd.), potřeba jistoty a bezpečí (potřeba cítit se 

zabezpečen a mimo nebezpečí), potřeba sounáležitosti a lásky (potřeba být přijat 

druhými, někam patřit, družit se s ostatními, mít někoho ráda být někým milován), 

potřeba úcty a uznání (potřeba dosáhnout úspěchu, být oceněn, uznán, být považován 

za kompetentního), kognitivní potřeby (potřeba zkoumat, rozumět a vědět), estetické 

potřeby (potřeba symetrie, řádu a krásy), potřeba seberealizace (potřeba osobního růstu, 

sebenaplnění, realizace vlastního potenciálu) a potřeba sebetranscendence.  

Podle Maslowa v této hierarchické struktuře platí, že níže umístěné potřeby mají 

prioritu před ostatními – jedinec nejprve uspokojuje své základní, nižší potřeby 

a jakmile jsou tyto potřeby uspokojeny, přestávají fungovat jako motivy a motivačním 

činitelem se může stát potřeba z následující, vyšší úrovně. Pokud se opět objeví 

nedostatek v nižší úrovni, jedinec se přestává starat o potřeby vyšší a vrací se zpět 

k uspokojení potřeb základních. Tento princip však není možné potvrdit zcela 

bezvýhradně, např. je dokázáno, že uspokojování vyšších potřeb je možné i v mezních 

životních situacích, ve kterých je možnost uspokojování nižších potřeb značně omezena 

či znemožněna (např. v prostředí koncentračních táborů; Frankl, 2006). 

Pojem potřeba vyjadřuje jednak určité potřeby primární – biologické, vrozené, 

které jsou výsledkem evoluce, tzn. nezávislé na interakci s vnějším sociálním 

prostředím (objevují se tedy vždy a u všech) a jednak potřeby sekundární – společenské, 

tj. naučené tendence chování, které se objevují až v průběhu života, jsou závislé 

na interakci s vnějším sociálním prostředím. Mezi potřeby biologické je možno vedle 

potřeby jídla, vzduchu či odpočinku, bezesporu zařadit i potřebu tělesného pohybu. 

Jak uvádí Slepička, Hošek a Hátlová (2009, s. 85), potřeba tělesného pohybu je jednou 

ze základních biologických potřeb všech živých organismů. Mění se věkem (nejvyšší je 

u mládeže, nejnižší u starých lidí), tělesným a duševním stavem i návykem. Důležité si 
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je však uvědomit, že člověk je bytost nejen biologická, ale zároveň i sociální. Jako jeho 

psychika, stejně tak i jeho motivace podléhá vlivům kulturního a sociálního prostředí, 

ve kterém žije (Nakonečný, 1998, s. 106). Motivace pak tedy vychází nejen z deficitů 

organismu, ale i z deficitů v sociálním bytí člověka (např. z nedostatku jistoty, projevů 

úcty a uznání, lásky atd.; Nakonečný, 1998, s. 107). Jak jsem již uvedla, potřeba 

tělesného pohybu je jednou ze základních biologických potřeb všech živých organismů. 

Nicméně z vrozené potřeby pohybu se postupně vyvíjí potřeba společenská 

a uspokojování této potřeby dostává od mládí společenský charakter a vlivem učení 

se neustále specifikuje (nežádoucí způsoby pohybových projevů jsou tlumeny, vhodné 

naopak posilovány; Slepička, Hošek, Hátlová, 2009, s. 86).  

 

2.1.2  Teorie obecného popudu  

Freud ve své psychoanalytické teorii uznával existenci mnoha pudů, 

které považoval za hlavní determinanty chování a osobního vývoje jedince. Za základní 

však považoval pudy dva – Éros, pud života, který se řídí principem slasti a je zaměřen 

na dosažení sexuálního uspokojení a pud Thanatos, nazývaný jako pud smrti a agrese. 

Freud popíral existenci tzv. nemotivovaného chování, dle jeho instinktivistické teorie 

veškeré chování, i tzv. chybné úkony (např. přeřeknutí, zapomenutí, přepsání, 

přehmátnutí), resp. i některé, obvykle za náhodné pokládané projevy (poškrábání se 

na hlavě, bubnování prsty atd.), jsou přesně motivovány a determinovány pohnutkami, 

o kterých naše vědomí neví. „Můžeme tyto jevy převésti na nedostatečně potlačený 

psychický materiál, který, byv od vědomí odpuzen, přece nebyl zbaven vší schopnosti, 

aby se projevil.“ (Freud in Nakonečný, 1998, s. 102). 

Hull ve své teorii „drive-reduction“, kterou následně rozpracovali Dollard 

a Miller, navrhoval čtyři základní pudy – hlad, žízeň, sex a vyhnutí se bolesti, 

které každého jedince vedou k uspokojování jeho základních biologických potřeb. 

Zdůrazňoval, že potřeby vznikají na základě určitého nedostatku navozujícího stav 

napětí, který nazval jako drive (nabuzení, excitace). Tento stav následně vede jedince 

k redukci či odstranění tohoto napětí (odstranění pociťovaného nedostatku), tj. zaměřuje 

jeho jednání určitým směrem, ke specifickému cíli (jednání zaměřené na cíl). 

Tato teorie však postihuje pouze základní biologické potřeby, mechanismus působení 

psychologických či psychosociálních potřeb popsán není. 
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2.1.3  Teorie výkonové motivace 

Výkonový motiv je jednou z nejvíce studovaných oblastí motivace a to nejen 

ve sportovním kontextu. Výkonový motiv se podle McClellanda et al. (1953 in Blatný 

et al., 2010, s. 137) týká jednání, které směřuje k posouzení určité úrovně nějaké 

individuální kompetence. Teorie výkonové motivace pak uvažuje o dvou základních 

tendencích: tendenci dosáhnout úspěchu a tendenci vyhnout se neúspěchu, selhání. 

Tendence dosáhnout úspěchu spadá do skupiny potřeb potvrzení vlastního 

Já (tzv. evalvace Ega) a tendence vyhnutí se neúspěchu (strach z neúspěchu) 

mezi potřeby obrany Já (zabránění devalvaci Ega). Tyto dvě tendence však netvoří 

spojité bipolární kontinuum, existence jedné nevylučuje existenci druhé, naopak – 

často se vyskytují současně: „Konkrétně každá situace, která je pobídkou pro velký 

výkon tím, že vzbuzuje naději na úspěch, musí zároveň obsahovat obavu před selháním, 

obavu z neúspěchu – z toho plyne, že aktivita zaměřená k velkému sportovnímu výkonu 

je vždy výslednicí mezi dvěma uvedenými protichůdnými tendencemi.“ (Hošek, 1979, 

s. 38). Motivace účastnit se nějaké pohybové aktivity tedy vzniká na základě rozdílu 

mezi tendencí dosáhnout úspěchu a tendencí vyhnout se neúspěchu, selhání. 

Jedinci, u kterých tendence dosáhnout úspěchu vysoce převyšuje tendenci 

vyhnout se selhání, mají vysokou výkonovou motivaci, tj. velkou potřebu výkonu (need 

for achievement). Sportovci zpravidla patří k té části populace, u které je potřeba 

výkonu velmi zvýrazněna a je jejich typickým osobnostním rysem, relativně trvalým 

a jen málo aktuálně oscilujícím (Slepička, Hošek, Hátlová, 2009, s. 83). Potřebu 

velkého výkonu pak aktualizují především situace, ve kterých se sportovec cítí 

kompetentní, tj. soutěžní situace vlastního sportu (Hošek, 1979, s. 76). Dále pak Hošek 

(2008, s. 28) také uvádí: „Výkonová výzva, spojená často navíc s rizikem, je 

u potenciálních zájemců podrobována pravděpodobnostnímu kalkulu a v případě 

pesimistické prognózy je spíše oslyšena.“ Výsledné chování jedince ve výkonovém 

kontextu je tedy determinováno jak dispozičně (relativně trvalými rysy osobnosti), 

kdy je zdrojem rozdílů mezi jedinci nestejná úroveň uvedených protichůdných tendencí 

(tendence dosáhnout úspěchu a tendence vyhnout se neúspěchu), tak situačně, jelikož se 

tyto tendence aktualizují v přítomnosti určitých situačních i dalších endogenně 

podmíněných činitelů (např. nabídka možností, obtížnost úkolu, aktuální stav jedince). 

Průcha, Walterová a Mareš (2009, s. 127) pak zmiňují některé výkonové 

potřeby, mezi které patří mj. potřeba samostatnosti, potřeba kompetence, potřeba 
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úspěšného výkonu, potřeba vyhnutí se neúspěchu a paradoxně, někdy i potřeba vyhnutí 

se úspěchu. Právě potřeba vyhnutí se úspěchu (strach z úspěchu) otevřela téma 

genderových rozdílů v motivaci. Např. Hornerová (1972 in Blatný et al., 2010, s. 145) 

zaznamenala, že u amerických vysokoškolaček jsou hodnoty strachu z úspěchu vyšší 

než u mužské části studentů. To vedlo k rozsáhlým diskuzím o vlivu genderových rolí 

na chápání úspěchu i neúspěchu a často k závěrům, že ženy jsou méně výkonově 

orientované než muži. Slepička, Hošek a Hátlová (2009, s. 85) poukazují na závěry 

studií, kde výkonová motivace souvisí více s mužskou než s ženskou rolí. 

Tyto zjednodušené interpretace však byly na základě rozsáhlých výzkumů postupně 

revidovány: např. muži sice mají vyšší hodnoty v asertivní kompetenci či strachu 

z neúspěchu, ženy však v naději na úspěch (Veroff, 1975 in Blatný et al., 2010, s. 145). 

Fleming a Horner (1992 in Blatný et al., 2010, s. 145) zjistili, že hodnoty strachu 

z úspěchu jsou u žen vyšší v situacích, kdy musí veřejně soupeřit s muži, a tudíž velmi 

pravděpodobně souvisejí s konfliktem genderových rolí. Postupně tedy vyplynulo, 

jednotlivé složky výkonové motivace (tendenci dosáhnout úspěchu, vyhnout 

se neúspěchu, strach z úspěchu či naději na úspěch) nelze interpretovat izolovaně 

a hlavně bez ohledu na situační a kulturní kontext. 

Další oblastí, a možná jednou z nejvíce studovaných v problematice výkonové 

motivace, je subjektivně pociťovaná vnitřní, nebo naopak vnější povaha výkonových 

cílů. Ačkoliv jsou výkonová motivace a vnitřní motivace velmi úzce propojené, nelze je 

ztotožňovat. Heckhausen (1991 in Blatný et al., 2010, s. 145) zdůrazňuje, že neexistuje 

všeobecná shoda v tom, jak chápat vnitřně či vnějšně motivované chování. 

White (1959) např. zavedl koncept účinkové motivace (effectance motivation). 

Předpokládal, že lidé jsou přirozeně motivováni vlastní efektivní činností, tj. dosažením 

pocitu kompetence. Pro spoustu lidí se dokončení obtížného úkolu stává hlavním 

zdrojem motivace pro další setrvání v činnosti či snahu o dosažení ještě lepších 

výsledků. Účinková motivace tedy není jasně zacílena, spíše se jedná o zapojení 

do činnosti samotné, jelikož její vykonávání vyvolává pozitivní pocity (např. radost, 

pocit hrdosti či pýchy), které pro jedince představují určitou formu vnitřní odměny. 

Účinková motivace, na rozdíl od fyziologických potřeb, které pracují na principu 

homeostázy, pak vzniká, i když neexistuje žádný nedostatek. Na Whiteovu koncepci 

navázala až Deciho a Ryanova teorie sebedeterminace (1985), ve která je zdůrazněna 

nutnost studia jak motivace vnitřní, tak motivace vnější. 
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V dnešní době pak existuje několik teoretických systémů, které zdůrazňují různé 

aspekty odlišností mezi vnitřně a vnějšně řízeným chováním, případně procesy, 

které jsou v pozadí tohoto rozlišení. K nejznámějším z nich, vedle teorie optimální 

úrovně aktivace (Yerkes, Dodson, 1908), modelu individuálních zón optimálního 

fungování (Hanin, 2000) a konceptu flow (Csikszentmihalyi, 1997), patří právě teorie 

sebedeterminace (Deci, Ryan, 1985), na jejímž základě vzniklo množství výzkumných 

studií (viz. Hagger, Chatzisaratis, 2007), a která nabízí jedinečný rámec pro pochopení 

mnohorozměrných motivačních procesů i ve sportu. 

 

2.1.4  Teorie sebedeterminace 

Teorie sebedeterminace (Self-determination theory; Deci, Ryan, 1985) je jedním 

z teoretických systémů, který vznikl v posledních třiceti letech syntézou čtyř 

tzv. malých teorií. Teorie sebedeterminace představuje definitivní překonání teorií 

obecného popudu (drive theories) a posun od mechanistických teorií motivace, 

které „nahlíží na lidský organismus jako na pasivní, poháněný interakcí fyziologických 

popudů a stimulů z prostředí“ (Deci, Ryan, 1985, s. 3), k organismickému pojetí 

motivace, kdy lidský organismus není vnímán jako reaktivní, ale naopak, že vůči svému 

okolí aktivně jedná. Teorie sebedeterminace tedy překonává pojetí, že motivace chování 

je determinována odměnami, jež chování produkuje: „chování je funkcí expektancí 

jedince o budoucích zpevněních“ (Bandura, 1977 in Nakonečný, 1996, s. 46) 

a představuje posun k pojetí, že chování je determinováno potřebami, které uspokojuje 

či může uspokojit: „lidské bytosti působí na své vnitřní i vnější prostředí tak, aby bylo 

efektivní a uspokojovalo celou řadu jejich potřeb“ (Deci, Ryan, 1985, s. 8). Teorie tedy 

nehodnotí stimuly z prostředí jakožto příčiny chování, ale jako možnosti či příležitosti, 

které organismus může využít při uspokojování svých potřeb (Deci, Ryan, 1985, s. 4). 

Základním kamenem teorie sebedeterminace je koncept vnitřní motivace 

(intrinsic motivation), kterým se vysvětluje přirozeně aktivní povaha člověka. 

Dle teorie však existují faktory, jež  mohou tuto tendenci člověka podporovat, nebo ji 

naopak mařit. Jak upozorňuje Blatný et al. (2010, s. 161): „v tomto smyslu existuje 

široký rejstřík osobního vývoje – od relativně aktivního a integrovaného 

(sebedeterminovaného) self po self fragmentované, pasivní, reaktivní a odcizené“ 

(blíže viz. 2.1.5.1 Teorie kognitivního hodnocení). Teorie sebedeterminace pak 
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konkrétně předpokládá, že chování jedinců může být vysvětleno na základě tří typů 

motivace: vnitřní motivace, vnější motivace a amotivace. 

Ryan a Deci (2007, s. 2) popisují vnitřní motivaci jako tendenci vykonávat 

určitou aktivitu pro ni samotnou, pro radost, potěšení a uspokojení z této aktivity 

(např. hra, pro některé jedince práce). Vnitřní motivace tedy není zaměřena 

instrumentálně, jedná se o subjektivní zájem, o zaujetí pro činnost, o tzv. sebezpevňující 

chování, které vychází z funkční slasti. Vnitřní motivace je založena na vrozených 

potřebách, avšak ne potřebách fyziologických, tj. postihuje chování, jež je motivováno 

„odměnami, které neredukují potřeby tkání“ (Eisenberger, 1972 in Deci, Ryan, 1985, 

s. 32). Tyto potřeby se tedy od popudů liší tím, že nejsou založeny na tkáňových 

deficitech a nevyskytují cyklicky. Primárními odměnami u vnitřně motivovaného 

chování jsou pak zážitky efektivity a autonomie (Deci, Ryan, 1985, s. 32) a emoce 

potěšení a excitace (Deci, Ryan, 1985, s. 34) při provádění samotné činnosti. 

Na druhé straně jedinci, u kterých převládá vnější druh motivace (extrinsic 

motivation), se nejrůznějších aktivit neúčastní z důvodu vlastního potěšení 

či uspokojení, ale proto, aby dosáhli určité odměny (případně se vyhnuli hrozbě trestu), 

jakmile je konkrétní aktivita ukončena (Deci, 1975). Autoři však uvažují o několika 

typech vnější motivace, které variují v míře relativní autonomie jednajícího subjektu 

(vysoká úroveň autonomie je spojována převážně s vnitřní motivací chování, je však 

přítomna i v některých druzích vnější motivace). Rozlišují tak čtyři druhy vnější 

motivace: externí regulace (nejvíce kontrolovaný typ vnější motivace), introjekce, 

identifikace a integrovaná regulace (nejvíce autonomní typ vnější motivace; 

blíže viz. 2.1.5.2 Teorie organismické integrace). Teorie sebedeterminace rovněž 

rozeznává stav amotivace, ve kterém jedinec nemá dostatek motivace pro danou 

aktivitu, je zcela bez záměru jednat. Ve stavu amotivace není jedinec schopen zahájit 

danou aktivitu, neuvědomuje si vztah mezi jednáním a jeho výsledky, pokud jedná, 

pouze pasivně (tj. mechanicky či vynuceně). 

Oba autoři však upozorňují, že striktní bipolární rozdělení vnitřní a vnější 

motivace nemá příliš velkou explanatorní sílu. DeCharms, inspirován Heiderovým 

konceptem vnímaného ohniska kauzality (locus of causality; Heider, 1958 in Deci, 

Ryan, 1985, s. 30), tj. atribucí místa příčinnosti vlastního chování sobě samému (interně 

vnímané ohnisko kauzality), nebo svému okolí (externě vnímané ohnisko kauzality), 

zdůrazňuje: „Pokaždé, když jedinec atribuuje kauzalitu vlastního chování sobě samému 
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(interně vnímané místo příčinnosti), považuje sám sebe za vnitřně motivovaného. 

V případě, že vnímá ohnisko kauzality vlastního chování ve svém okolí (externě 

vnímané místo příčinnosti), hovoříme o motivaci vnější“ (deCharms, 1968 in Deci, 

Ryan, 1985, s. 30). Deci a Ryan (1985, s. 34) pak uvádějí: „Když jsou lidé vnitřně 

motivováni, zakouší zájem a potěšení, cítí se kompetentní a sebedeterminovaní, vnímají 

ohnisko kauzality svého chování jako interní a v některých případech zažívají stav flow. 

Naopak v rozporu se zájmem a stavem flow je tlak a tenze.“ Vnitřní motivace taktéž 

zřejmě úzce souvisí s Maslowovou potřebou sebeaktualizace. Jak uvádí Deci a Ryan 

(1985, s. 32): „Jakmile se lidé osvobodí od dotěrnosti popudů a emocí, vyhledávají 

situace, které je zajímají a jež vyžadují užití jejich kreativity a vynalézavosti. 

Vyhledávají výzvy, jež jsou optimální pro jejich kapacitu, tj. nejsou ani příliš lehké, 

ani příliš těžké.“ 

 

2.1.5  Základní složky teorie sebedeterminace 

2.1.5.1  Teorie kognitivního hodnocení 

Teorie kognitivního hodnocení (Cognitive evaluation theory; Deci, 1975) 

se zabývá převážně vlivem sociálních faktorů na vnitřní motivaci. Experimenty 

zaměřené na vztah vnitřní a vnější motivace ukázaly, že za určitých podmínek může 

vnější motivace snižovat motivaci vnitřní. Postupně vznikala celá řada studií, 

které se zabývaly negativními efekty různých situačních proměnných (odměny, 

šibeniční termíny, dozor, výhrůžky, tresty) na vnitřní motivaci (např. Amabile, DeJong, 

Lepper, 1976; Harackiewicz, 1979; Reader, Dollinger; 1982).  

Konkrétně jedním z faktorů, který má dle autorů (např. Deci et al., 1981) 

za následek pokles ve vnitřní motivaci jednajícího subjektu, je soutěžení. Soutěžení, 

zaměřeno výhradně na vítězství či poražení někoho jiného, může totiž, dle teorie 

kognitivního hodnocení, vést u jedince původně vysoce vnitřně motivovaného ke změně 

vnímání místa příčinnosti vlastního chování, tj. atribuci kauzality vlastního chování 

ne sobě samému, ale svému okolí a tím pádem ke snížení pocitu sebedeterminace 

a následně vnitřní motivace (Deci, Ryan, 1985). Avšak původní experimenty (např. 

Deci et al., 1981), na základě kterých byly tyto teze formulovány, neměly 

příliš společného s reálnými podmínkami v oblasti sportu. Nicméně následné terénní 

výzkumy poukázaly na snížení flow prožitku (Kleiber, Larson, Csikszentmihalyi, 1986), 
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vzestup ego orientace (Chaumeton, Duda, 1988) či preferenci externích odměn 

u soutěžně sportujících osob (Greenforder, Blinde, 1980 in Fortier et al., 1995). I když 

tyto studie obecně potvrdily negativní důsledky soutěžení na vnitřní motivaci, je nutné 

dodat, že pouze v jedné z nich byl konstrukt vnitřní motivace reálně měřen (v ostatních 

výzkumech se jednalo o teoretické konstrukty související s vnitřní motivací – flow, ego 

orientace, …). Fortierová et al. (1995) zkoumali rozdíly v motivačních konstruktech 

postulovaných teorií sebedeterminace u rekreačně a soutěžně sportujících. I tito autoři 

dospěli k závěru, že soutěžní sport může mít za následek pokles vnitřní motivace 

a vzestup motivace vnější. 

Pohlaví představovalo další proměnnou, jež byla ve vztahu ke sportovní 

motivaci rozsáhle studována. Ve většině výzkumů, které se tímto vztahem zabývaly 

u mladých kanadských sportovců (Brière et al., 1995; Pelletier et al., 1995; Fortier et al., 

1995), dospěli autoři k závěrům, že ženy dosahují vyšší úrovně vnitřní motivace a nižší 

úrovně vnější motivace než muži.  

Výsledky novějších studií však poukazují na problematičnost generalizace 

těchto závěrů na jiná kulturní prostředí nebo jiné věkové skupiny sportovců (Amorose, 

Horn, 2000; Burtscher et al., 2011; De Pero et al., 2009). 

 

Deci a Ryan (1985, s. 62) pak uvádí tři základní východiska teorie 

kognitivního hodnocení: 

Vnější zásahy ovlivňují vnitřní motivaci do té míry a takovým způsobem, 

nakolik mění vnímání místa příčinnosti (locus of causality) vlastního chování. Zásahy, 

které posilují atribuci kauzality vlastního chování sobě samému (interně vnímané 

ohnisko kauzality), zvyšují vnitřní motivaci a naopak – zásahy, které posilují atribuci 

kauzality vlastního chování svému okolí (externě vnímané ohnisko kauzality), snižují 

pocit sebedeterminace a tím pádem i vnitřní motivaci.  

Potřeby autonomie, kompetence a vztahovosti jsou zakomponovány do vnitřní 

motivace, a tak vnější zásahy ovlivňují vnitřní motivaci do té míry a takovým 

způsobem, nakolik napomáhají, resp. brání uspokojování těchto základních potřeb. 

Zásahy, které posilují vnímání vlastní kompetence, zvyšují vnitřní motivaci jedince, 

zatímco zásahy, jež vnímání vlastní kompetence zeslabují, vnitřní motivaci snižují. 
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Je velmi důležité, zda jedinec vnímá vnější zásah jako kontrolující, nebo pouze 

jako informující. Pokud je pozitivní zpětná vazba o tom, jak se jedinci v dané aktivitě 

daří, vnímána čistě jako signál o jeho kompetenci, je pravděpodobné, že nebude 

rozhodující z hlediska dalšího vykonávání činnosti, tedy že jeho vnitřní motivaci 

nenaruší. V případě, že se jedinec cítí určitými událostmi tlačen, ztrácí pocit 

sebedeterminace a může tak dojít k oslabení vnitřní motivace. 

 

2.1.5.2  Teorie organismické integrace 

Teorie organismické integrace (Organismic integration theory; Deci, Ryan, 

1985) se zabývá se vnější motivací (extrinsic motivation) chování. Jedinci, u kterých 

převládá vnější druh motivace, se zaměřují na výsledky činnosti – tzn. na dosažení 

určité odměny (případně vyhnutí se trestu), jakmile je konkrétní aktivita ukončena 

(Deci, 1975). Jedinec tedy není zainteresován pouze vykonáváním samotné činnosti, 

ale i tím, co díky jejímu vykonání může získat (např. peníze, uznání, pocit hrdosti, 

nebo naopak vyhnutí se pocitům viny atd.). 

V rámci teorie organismické integrace se uvažuje o několika typech vnější 

motivace, které variují v míře relativní autonomie jednajícího subjektu (vysoká úroveň 

autonomie je spojována převážně s vnitřní motivací chování, je však přítomna 

i v některých druzích vnější motivace). Ryan a Deci (2007) tak rozeznávají čtyři druhy 

vnější motivace: externí regulace (nejvíce kontrolovaný typ vnější motivace), 

introjekce, identifikace a integrovaná regulace (nejvíce autonomní typ vnější motivace). 

 

Druhy vnější motivace 

Externí regulace je příkladem vysoce kontrolované (neautonomní) vnější 

motivace, kdy jedinec vykonává určitou činnost pouze za přítomnosti externího 

monitorování či řízení této činnosti. Jedinec se tedy chová instrumentálně, cílem je 

uspokojení vnějších požadavků. Zdroj seberegulace v tomto případě leží mimo 

individuum a jeho chování je kontrolováno pomocí vnějších faktorů, jako je dosažení 

odměny či vyhnutí se trestu. 

V případě introjekce (introjektované regulace) se nejedná o externí řízení 

samotné činnosti jinými lidmi, jedinec však uplatňuje principy vyhnutní se trestu 
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a dosažení odměny sám na sebe. Nejedná se tedy o očekávání vnějších odměn, 

příp. trestů, ale o uplatnění tzv. vnitřních odměn, vnitřních standardů, tzn. hodnot, 

norem, cílů či aspirací jedince. Ryan a Deci (2007, s. 9) v této souvislosti uvádějí 

příklad hráče, jehož odměnou za dosažení stanoveného cíle je pocit hrdosti či pýchy 

a na druhé straně trestem za neúspěch jsou pocity studu, viny a úzkosti. Introjekce je, 

podobně jako externí regulace, příkladem neautonomního typu motivace, kdy je self 

kontrolováno zejména nátlakem (jiných, ega). Jedná se tedy o částečné zvnitřnění (často 

vnějších) požadavků. 

Vnější motivace však může být relativně autonomní, jako je tomu v případě 

identifikace a integrované regulace. Identifikace (identifikované regulace) představuje 

typ motivace, kdy jedinec vykonává určitou činnost, protože ji sám považuje 

za významnou či hodnotnou, případně účelnou. Proto se v případě ženy, která vykonává 

pohybovou aktivitu a je přesvědčena, že cvičení upevňuje její zdraví, jedná o vnější 

druh motivace (chování je instrumentální), který je však relativně autonomní (chování 

je osobně vnímáno jako žádoucí a hodnotné) a je vědomě oceněna hodnota cíle, 

např. zdraví, ke kterému směřuje).  

V případě, že by daná žena cvičení plně zakomponovala do svých životních 

plánů a cílů, mluví Deci a Ryan (2007, s. 9) o tzv. integrované regulaci. Jak uvádí 

Blatný et al. (2010, s. 162), integrovaná regulace má podobné kvality jako vnitřní 

motivace, liší se však tím, že je propojena s volní regulací jedince a chování směřuje 

k dosažení stanovených cílů. 

Veškeré typy jak vnitřní, tak vnější regulace chování, které byly doposud 

diskutovány, představují určité formy motivace. Teorie organismické integrace 

však rozeznává rovněž stav amotivace, ve kterém jedinec nemá dostatek motivace 

pro danou aktivitu, je zcela bez záměru jednat. Ve stavu amotivace není jedinec schopen 

zahájit danou aktivitu, neuvědomuje si vztah mezi jednáním a jeho výsledky, 

pokud jedná, pouze pasivně (tj. mechanicky či vynuceně). Jak upozorňují Ryan a Deci 

(2007, s. 10) amotivace může mít různé příčiny i důsledky. Jedinec může být například 

amotivován v případě pocitu, že daná aktivita nevede k žádanému cíli – ať už pro 

nedostatek vlastní kompetence či proto, že to situace neumožňuje (neschopnost kontroly 

nad situací). Amotivace velmi úzce souvisí s konceptem naučené bezmocnosti 

(learned helplessness; Abramson, Seligman, Teasdale, 1978). Tento koncept byl 

formulován na základě experimentů se psy, kterým byly nepravidelně udělovány 
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elektrošoky (forma trestu), kterým nebylo možné předejít ani se jim vyhnout. Tito psi 

se následně stali zcela pasivní a objevovaly se u nich poruchy v podmiňování reakcí. 

Příčinou byla opakující se zkušenost, že mezi vlastním chováním a vnějšími událostmi 

neexistuje souvislost, tj. neschopnost kontroly situace a naprostá závislost na vnějších 

okolnostech. U lidí naučená bezmocnost vede k nedostatku motivace – amotivaci 

a zvýšenému pocitu tlaku, resp. k úzkostným či depresivním stavům. 

 

2.1.5.3  Teorie základních potřeb 

Teorie základních potřeb vychází z předpokladu, že potřeby autonomie, 

kompetence a potřeba vztahů jsou univerzální, tj. nezávislé na věku, pohlaví 

a sociokulturních faktorech. Uspokojení těchto základních potřeb představuje nezbytnou 

podmínku pro osobní růst jedince a pociťování subjektivní životní pohody. 

Naopak existence faktorů, které brání jejich uspokojení, vede jedince k negativním 

důsledkům. 

Autonomie bývá často dávána do polarity autonomie vs. kontrola a vyjadřuje 

potřebu být původcem vlastního jednání, schopnost kontrolovat situaci, příp. vlastním 

jednáním vyvolávat změny v okolí. Samozřejmě existují situace, ve kterých máme 

omezenou možnost kontroly, resp. zkušenost, že mezi vlastním chováním a vnějšími 

událostmi neexistuje souvislost, na druhé straně i v těchto situacích, kdy zdroj 

seberegulace leží mimo individuum a jeho chování je kontrolováno pomocí vnějších 

faktorů, může jedinec vykazovat jednání, ve kterém je relativně autonomní. 

Kompetence se týká potřeby být efektivní ve vlastním jednání a pociťovat v něm 

jistotu. Dle Bandury (1977 in Nakonečný, 1996, s. 48): „Aby člověk spustil určité 

jednání, musí být přesvědčen, že bude efektivní; nebude se angažovat v jednání, které 

vylučuje dosažení žádoucích odměn.“ Nejedná se však jen o dosažení vnějších odměn, 

ale o uplatnění tzv. vnitřních odměn (vnitřních standardů) jako je např. pocit hrdosti 

či pýchy. Potřeba vztahů postihuje potřebu sounáležitosti a vzájemnosti. Týká se 

potřeby někam patřit, družit se s ostatními, být ostatními přijat, atd. 

Kasser a Ryan (1996 in Blatný et al., 2010, s. 163) v této souvislosti popisují 

aspirace dvojího typu. První jsou aspirace vnitřní, jež jedince vedou k relativně 

bezprostřednímu uspokojení základních potřeb. Druhé jsou aspirace vnější, které jsou 

zaměřeny na získání vnějších znaků osobní důležitosti a méně pravděpodobně poskytují 
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bezprostřední uspokojení. Z hlediska subjektivní životní pohody pak není důležité, 

kolik jednotlivých aspirací jedinec má, důležitý je jejich poměr. Čím vyšší poměr 

vnitřních aspirací k celkovému počtu aspirací, tím vyšší životní pohoda a vitalita, menší 

úzkostnost, méně depresivních stavů a méně tělesných obtíží. 

 

2.1.5.4  Teorie kauzální orientace 

Teorie kauzální orientace popisuje tři základní typy motivačních orientací, 

jež se liší v míře sebedeterminace. Rozlišuje autonomní kauzální orientaci, která se 

vztahuje k vnitřní motivaci či integrované vnější motivaci, kontrolovanou orientaci, 

která je spojena se zaměřením se na vlastní chování ve veřejných situacích (na to, jak by 

se měl člověk chovat, na normy) a představuje introjekci (introjektovanou regulaci), 

a dále pak neosobní (impersonal) orientaci, která představuje nedostatek záměrného 

jednání, tedy amotivaci.  

 

2.1.6  Sebedeterminační kontinuum 

Dle teorie sebedeterminace jsou amotivace, externí regulace, introjekce, 

identifikace, integrovaná regulace a vnitřní motivace umístěny na kontinuu 

sebedeterminace (viz. Obrázek 1), které je shora ohraničeno vnitřní motivací a zdola 

naopak amotivací (Pelletier, Sarrazin, 2007, s. 143-152). Vysoká úroveň 

na sebedeterminačním kontinuu, tedy vysoká úroveň vnitřní motivace, je převážně 

spojována s well-beingem, vyšší úrovní tělesné sebeúcty, efektivitou chování, 

pozitivními postoji k pohybovým aktivitám, adherencí ke sportu, lepším konceptuálním 

chápáním či pozitivním copingem (např. Chatzisarantis et al., 2003; Deci, Ryan, 2000). 
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Obrázek 1 

Sebedeterminační kontinuum (upraveno dle Pelletiera a Sarrazina, 2007) 

 

 

2.1.7  Měření motivace ve sportu – vývoj dotazníku Sport motivation scale  

Ke studiu motivace ve specifickém kontextu pohybových aktivit a sportu bylo 

navrženo a využito několik konceptuálních rámců (Roberts, 1992). Jedním 

z teoretických systémů, který se ukázal jako užitečný při zkoumání motivace ve sportu, 

je teorie sebedeterminace (Self-determination theory; Deci, Ryan, 1985). Na základě 

teorie sebedeterminace vzniklo množství diagnostických prostředků, které se snažily 

kvantifikovat jednotlivé subkonstrukty této teorie (pro přehled viz. 

www.selfdeterminationtheory.org). 

Jedním z nejvyužívanějších diagnostických prostředků v oblasti sportu, 

který vznikl na základě teorie sebedeterminace, je multidimenzionální dotazník Sport 

motivation scale (SMS; Pelletier et al., 1995). SMS měří 7 faktorů – různé druhy 

motivace, které variují v relativní míře autonomie jednajícího subjektu. Obsahuje 

28 položek, vždy 4 pro každý faktor. Položky jsou kvantifikovány pomocí Likertovy 

7 stupňové škály, na které respondenti vyznačují míru, s jakou jsou pro ně jednotlivé 

položky pravdivé či charakteristické. 

Dotazník SMS a jeho francouzská verze (l’Echelle de motivation dans les sport 

– EMS; Briére et al., 1995) byly validizovány v několika výzkumech s kanadskými 

sportovci z individuálních i kolektivních sportů. Původní dotazník EMS byl vytvořen 

pomocí dotazování jedinců (N = 40) participujících na pohybových aktivitách v různých 

sportovních oblastech. Byly zjišťovány důvody participace na pohybových aktivitách, 

které byly následně obsahově analyzovány a přiřazeny k jednotlivým druhům motivace. 

http://www.selfdeterminationtheory.org/
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V další fázi byla posuzována obsahová validita položek. Nejednoznačné položky byly 

vyloučeny, vznikla 70 položková verze EMS (10 položek pro každý faktor), která byla 

administrována 195 jedincům participujících na pohybových aktivitách v různých 

sportovních oblastech. Data byla analyzována pomocí explorativní faktorové analýzy. 

Byl vygenerován sedmifaktorový model dotazníku, vždy se čtyřmi položkami indikující 

každý faktor. 

Jelikož dotazník EMS původně vznikl ve Francii, bylo nutné vytvořit jeho 

anglickou verzi. EMS byl přeložen z francouzštiny do angličtiny použitím procedury, 

kterou doporučuje Vallerand (1989 in Pelletier et al., 1995) a vznikl dotazník Sport 

motivation scale (SMS). Význam tohoto diagnostického prostředku pro výzkumné 

účely v oblasti motivace rovněž podtrhuje fakt, že byl přeložen do několika dalších 

jazyků. Mnoho studií se následně zabývalo psychometrickými vlastnostmi dotazníku 

SMS. Výsledky těchto studií potvrdily jeho uspokojivou vnitřní konzistenci. Výsledky 

konfirmativní faktorové analýzy potvrdily faktorovou validitu (sedmifaktorovou 

strukturu) i simplexní seřazení SMS sub-škál, tedy že korelace mezi sedmi teoretickými 

konstrukty měřenými dotazníkem SMS jsou tím vyšší, čím blíže jsou k sobě dané 

konstrukty na teoretickém kontinuu sebedeterminace.  

Ačkoliv tyto studie potvrdily, že SMS je validním a reliabilním diagnostickým 

prostředkem ke zjišťování vnitřní a vnější motivace a amotivace ve sportovním 

prostředí, existuje několik rozdílů mezi postulovanou teorií sebedeterminace 

a strukturou tohoto dotazníku. Zajímavý se z tohoto pohledu jeví zejména fakt, 

že původně postulovaný generální konstrukt vnitřní motivace je v rámci SMS rozdělen 

na tři subkonstrukty: vnitřní motivace vědět, vnitřní motivace něčeho dosáhnout 

a vnitřní motivace něco prožít. Toto rozdělení bylo poprvé prezentováno Vallerandem 

a Blaisem (1987), kdy autoři na základě rozsáhlé rešerše literatury dospěli právě ke třem 

zmiňovaným typům vnitřní motivace (vnitřní motivace vědět, něčeho dosáhnout a něco 

prožít). Tyto různé typy vnitřní motivace byly dle autorů zkoumány nezávisle na sobě 

v různých oblastech behaviorálních věd.  

Vnitřní motivace vědět má bohatou tradici zejména v pedagogickém výzkumu, 

kde byla spojována s dalšími konstrukty jako je objevování, zkoumání, zvídavost 

či vnitřní motivace učit se (např. Berlyne, 1965; Gottfried, 1985; Maw, 1971; Pelletier 

et al., 1995). Vnitřní motivace vědět je vnímána jako vykonávání aktivit pro potěšení 

a uspokojení, které jedinec zažívá v procesu učení se novým dovednostem, při snaze 
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porozumět či si vyzkoušet něco nového (Deci, 1975; Deci, Ryan, 1985). Na globálnější 

úrovni je možné identifikovat určité souvislosti mezi vnitřní motivací vědět a hledáním 

smyslu (Maddi, 1970; Frankl, 2006) či s epistemickou touhou člověka řešit stav 

nejistoty (Kagan, 1972).  

Při konceptualizaci subkonstruktu vnitřní motivace něčeho dosáhnout vycházeli 

autoři SMS ze studií v oblasti vývojové psychologie i pedagogického výzkumu. 

Tyto studie se v souvislosti s vnitřní motivací soustředily převážně na koncepty jako je 

orientace na proces (Berlyne, 1971; Harter, 1981), potěšení z učení se náročným 

či novým úkolům (např. Brophy, 1983; Gottfried, 1985) a podobně. Navíc další autoři 

předpokládali, že individuum se v interakci s prostředím snaží dosáhnout pocit určité 

kompetence (Deci, 1975; White, 1959), překonat sama sebe, příp. něčeho dosáhnout 

(Vallerand, Fortier in Duda, 1998).  

Teoretické zakotvení subkonstruktu vnitřní motivace něco prožít by bylo možné 

najít ve studiích zabývajících se smyslovým či estetickým prožitkem (viz. Kagan, 1972; 

Berlyne, 1971), stavem flow (Csikszentmihalyi, 1975), ale i „peak“ zkušeností 

(Maslow, 1970). Vnitřní motivace něco prožít představuje tendenci vykonávat 

nejrůznější aktivity za účelem prožití příjemných pocitů, které jsou spojeny 

jak s lidskými smysly (smyslové a estetické prožitky), tak se zábavou či vzrušením 

(Vallerand, Fortier in Duda, 1998).  

Konceptualizace vnitřní motivace Vallerandem a Blaisem (1987), 

jako konstruktu složeného ze tří subkonstruktů (vnitřní motivace vědět, vnitřní motivace 

něčeho dosáhnout a vnitřní motivace něco prožít), byla nejdříve využita při vytváření 

Škály akademické motivace (Academic motivation scale – AMS; Vallerand et al., 1989, 

1992). Autoři za pomoci strukturálního modelování dospěli k závěru, že faktorová 

validita AMS (včetně tří subkonstruktů vnitřní motivace) je dostatečná a opravňuje 

využití AMS v pedagogické praxi i výzkumu. I na základě těchto výsledků se autoři 

rozhodli implementovat takto pojatou klasifikaci vnitřní motivace do dalšího 

diagnostického nástroje měřícího motivaci ve specifické oblasti sportu – Sport 

motivation scale (SMS; Pelletrier et al., 1995). I v tomto případě byla podpořena 

konstruktová validita tří subkonstruktů vnitřní motivace s hodnotami korelací 

mezi jednotlivými konstrukty r ≥ 0,56. Autoři rovněž dospěli k výsledku, že existují 

určité rozdíly v jednotlivých subkonstruktech vnitřní motivace s ohledem na pohlaví. 
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Sportovkyně dosahovaly v této studii (Pelletier et al., 1995) vyšších hodnot 

než sportovci, a to v konstruktech vnitřní motivace vědět a něčeho dosáhnout.  

Li a Harmer (1996) ve své analýze simplexní struktury SMS otestovali 

hierarchický model, kde předpokládali, že vnitřní motivace vědět, vnitřní motivace 

něčeho dosáhnout a vnitřní motivace něco prožít měří ve sportu generální konstrukt 

vnitřní motivace. Výsledky strukturálního modelování podpořily možnost existence 

generálního faktoru vnitřní motivace ve vzorku amerických univerzitních studentů 

(RMSEA = 0,06; CFI = 0,93; TLI = 0,93). Jako generální konstrukt vnímali vnitřní 

motivaci měřenou třemi subškálami SMS i Chantal et al. (1996), kteří analyzovali 

motivaci ve vzorku elitních bulharských sportovců. Je však nutné dodat, že v této studii 

nebyla existence generáního faktoru vnitřní motivace formálně otestována. Autoři 

dospěli k závěru, že existují rozdíly ve vnitřní motivaci mezi muži a ženami s tím, 

že ženy dosahovaly průměrně vyšších hodnot vnitřní motivace.  

Martens a Webberová (2002) zkoumali psychometrické vlastnosti SMS 

ve vzorku amerických univerzitních sportovců. Indexy shody modelu s daty 

pro subškály vnitřní motivace byly o něco lepší než celkový model SMS (zahrnující 

všechny postulované subkonstrukty včetně externí motivace a amotivace), nicméně 

dle názoru autorů (stejně jako na základě obecně přijímaných kritérií v oblasti SEM) 

byly na hranici akceptovatelnosti: RMSEA = 0,08 (90% C.I. = 0,07 – 0,1); CFI = 0,93; 

TLI = 0,90. Hierarchický model (a tudíž možnost existence generálního faktoru vnitřní 

motivace) nebyl v tomto případě testován. Na základě výsledků Martense a Webberové 

(2002) nebyly identifikované rozdíly ve struktuře SMS mezi muži a ženami, ani mezi 

osobami s odlišnou úrovní sportování (kde byla úroveň hodnocena na základě zařazení 

testovaných osob americkou Národní univerzitní sportovní asociací). Burtcher et al. 

(2011) se zabývali validitou německé verze SMS u závodních běžců do vrchu 

(mountain running). I když se autoři nezabývali latentní strukturou německé verze SMS, 

a tudíž nebylo možné posoudit faktorovou validitu jednotlivých subkonstruktů, 

nenalezli žádné genderové rozdíly v jednotlivých subškálách vnitřní motivace. Dospěli 

však k závěru, že s přibývajícím věkem se u závodních běžců do vrchu snižuje vnitřní 

motivace něčeho dosáhnout. Výsledky dosavadních studií tedy poukazují 

na problematičnost generalizace získaných poznatků na různé populace. 
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2.2  Motivační význam sebepojetí 

V současných modelech psychické regulace chování se stále více a v různých 

formách prosazuje motivační význam sebepojetí. Nuttin (1984 in Nakonečný, 1996, 

s. 44) dospěl k přesvědčení, že vývojově nejvyšší formu motivace představuje tendence 

k udržování a potvrzování vlastního sebepojetí: „jak na psychologické, tak i na 

biologické úrovni je evidentní, že individuum usiluje o sebe-konzistenci a pokouší 

se setrvávat na tom být věrné samo sobě uvnitř limitů svého self-konceptu“. Empiricky 

je potvrzeno, že s cíli vztahujícími se k jáství souvisí vynakládání většího úsilí než s cíli, 

které mají neutrální vztah k jáství (Bandura, Cervone, 1983 in Nakonečný, 1996, s. 45). 

Problematikou motivace vztažené k sebepojetí se zabýval již Bandura 

(1988 in Nakonečný, 1996, s. 4), který zdůrazňoval, že sociálně kognitivní teorie 

rozlišuje mezi dvěma hlavními typy motivace. První má biologické základy a vychází 

z buněčných deficitů a externích averzivních událostí. Druhým větším zdrojem 

motivace je pak kognitivní základ, kdy lidé motivují sami sebe, vytváří plány 

svého budoucího jednání, uspořádávají si cíle určené k jeho realizaci a taktéž anticipují 

pravděpodobné výstupy tohoto jednání. Nakonečný (1996, s. 44) pak zdůrazňuje, 

že právě v kognitivní aktivitě jsou i zdroje motivace vztažené k sebepojetí (self-

motivation). Shavelson, Hubner a Stanton (1976) také chápali sebepojetí jako 

hypotetický konstrukt, který je potenciálně užitečný pro vysvětlování a predikci chování 

jedince, kdy sebepojetí ovlivňuje způsob jedincova chování a toto chování zase zpětně 

ovlivňuje sebepojetí jedince. „Sebepojetí je tedy důležité jak jako výsledek, tak jako 

zprostředkující proměnná, která pomáhá vysvětlovat jiné výsledné proměnné“ 

(Tomešová, 2005, s. 19). V současné době pak koncept sebepojetí, v návaznosti 

na koncept sebedeterminace a další, sehrává v teoriích motivace stále důležitější roli 

(Nakonečný, 1996, s. 49). 

 

2.2.1  Historické základy současného výzkumu sebepojetí 

Zájem o problematiku vlastního Já, poznání sebe sama zkoumáním vlastního 

nitra či vztah člověka k sobě samému je možno nalézt již v dílech řeckých filosofů 

(Sókratés, Platón, Aristoteles). Dále se touto problematikou, převážně pak vztahem Já 

a vědomí, zabývaly západní filosofické školy v 17. století. Například filosofové 

Descartes, Locke a Hume ve svých filosofických pracích považovali koncept Já 
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za základní součást vědomí. Nicméně základy současného přístupu k sebepojetí byly 

položeny na konci 19. a začátku 20. století.  

Za zakladatele psychologie Já a autora první teorie sebepojetí je často považován 

William James, autor monumentálního spisu v historii psychologie: „Principy 

psychologie“ (Principles of Psychology, 1890), ve kterém jako první popsal dualitu 

sebereflexe. Další podněty pak nacházíme převážně v pracích symbolických 

interakcionistů (např. Cooley, Mead), kteří se zabývali vlivem sociálních interakcí 

na tvorbu sebepojetí. 

 

2.2.1.1  William James 

James rozlišil dva základní aspekty Já (self). Prvním je tzv. I-self – poznávající, 

činné Já, tedy Já jako subjekt duševní činnosti. Druhým je tzv. Me-self – poznávané 

a poznané Já (self-as-known), tedy Já jako objekt duševní činnosti, objekt vlastního 

poznávání, vytvořená představa o sobě samém. Dualita sebereflexe, popsaná Jamesem, 

je poměrně výstižně vyjádřena výrokem: „Já jsem si vědom sám sebe“ (Macek, 2008 

in Výrost, Slaměník, 2008, s. 90), kdy Já (I-self) vystupuje jako aktivní subjekt duševní 

činnosti – poznává, organizuje a interpretuje veškeré naše osobní zážitky či zkušenosti 

a aktivně konstruuje Me-self, představu o sobě samém. I-self zároveň vykazuje 

specifický typ vědomí sebe, převážně vědomí osobní časové kontinuity a vlastní 

jedinečnosti (jedinečnosti osobních zkušeností), vedoucí k vnímání sebe jako jedince 

odlišného od ostatních. Me-self, jako předmět vlastního poznávání, je objektem tvorby 

I-self a představuje sumu všeho, co o sobě člověk ví nebo co může nazvat svým 

vlastním. Me-self je tedy představou, obrazem sebe sama. V současné terminologii 

je Me-self označováno jako sebepojetí. 

James taktéž předpokládal multidimenzionalitu sebepojetí a rozlišil v obraze 

vlastního Já tři základní složky – tzv. konstituenty, které uspořádal do hierarchické 

struktury dle jejich osobního významu a závažnosti: 

1) materiální, resp. fyzické, tělesné Já – tvoří základnu hierarchické struktury 

a zahrnuje představu vlastního těla (obraz vlastního vzezření, vnímání vlastního 

těla) a veškeré osobní vlastnictví; 
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2) sociální Já – obraz, který si člověk vytváří o své společenské pozici, o svém 

postavení ve společnosti; sociální Já je založeno na zpětné vazbě od druhých 

osob, na hodnocení a uznání jedince významnými druhými; 

3) duchovní Já – niterné Já, zahrnuje nejtrvalejší aspekty vlastní osoby. 

James taktéž předpokládal existenci mnohočetného Já (Me-selves), 

předpokládal, že každý člověk má tolik sociálních Já, kolik lidí ho zná, resp. kolik lidí 

o něm má vytvořenou určitou představu. Tato sociální Já se pak mohou projevovat 

vlivem různých situačních kontextů, v různých rolích jedince. Nastínil také možný 

konflikt odlišných Já, který vzniká při tzv. disonantním štěpení (discordant splitting), 

tedy při nesouladu či neslučitelnosti potencionálních sociálních rolí, které by si jedinec 

chtěl osvojit. 

James také předpokládal existenci globální (obecné) sebeúcty a postihl i roli 

aspirace. Tvrdil, že každý máme určitý obecný pocit hodnoty vlastního já – určitý 

průměrný tonus (ladění, napětí) sebe-pocitu, který vzniká na základě vnímaných 

osobních úspěchů, avšak nemůže být redukován na jejich prostou sumu. Dle Jamese 

globální sebeúcta představuje poměr mezi vnímanými osobními úspěchy jedince a jeho 

aspiracemi (James používá termín pretensions). Aspirace, dle jeho názoru, hrají velice 

významnou roli v globální sebeúctě jedince. V případě, že jedinec nemá aspirace být 

v konkrétní roli či oblasti úspěšný (nevnímá ji jako důležitou), její odmítnutí 

či neúspěch v ní nemusí mít nutně negativní vliv na jeho celkovou sebeúctu. 

Předpokládal tedy hierarchické uspořádání jednotlivých rolí z hlediska osobního 

významu či důležitosti. 

 

2.2.1.2  Symbolický interakcionismus 

K výzkumu sebepojetí velmi významně přispěli i symboličtí interakcionisté, 

kteří myšlenkově navázali na interakcionismus, zdůrazňovali však symbolické 

zprostředkování sociální interakce mezi jednotlivci. Symboličtí interakcionisté zastávali 

názor, že sebepojetí je utvářeno při výměně symbolických obsahů během interakce se 

sociálním prostředím a soustředí se tedy především na jazyk a řeč jako její prostředky. 

Mezi nejvýznamnější předchůdce symbolického interakcionismu bývají řazeni Cooley 

a Mead, kteří se ve 20. století zabývali vlivem sociálních interakcí na tvorbu sebepojetí. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Interakcionismus&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Symbol
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Charles Horton Cooley 

Cooley popisuje sebepojetí jako zrcadlové já, kdy nám významní druzí 

(significant others), prostřednictvím sociálního zrcadla (zrcadla sociálních interakcí), 

poskytují určitou zpětnou vazbu. Cooley tvrdí, že člověk si představu o sobě samém 

(self-idea), svůj vlastní obraz, sebepojetí, formuje především tím, že se na sebe snaží 

pohlížet očima významných druhých: „Já je naše představa o tom, co si druzí myslí 

o našem vzhledu a vystupování, motivech a skutcích, o našem charakteru atd“ (Blatný 

et. al, 2010, s. 111). 

Člověk však, dle Cooleyho, v důležitosti ostatních rozlišuje. Nejvýznamnější 

jsou pro něj příslušníci tzv. primárních skupin (Cooley rozlišil tři základní primární 

skupiny: rodina, sousedé, vrstevnické skupiny), které jsou založeny na osobním, 

bezprostředním kontaktu, který umožňuje pravidelnou zpětnou vazbu. Vznikající 

představy a domněnky o tom, jak nás významní druzí vnímají a hodnotí, jsou postupně 

internalizovány (přijímáme za své to, co si myslíme, že si o nás myslí druzí) a na jejich 

základě si vytváříme vlastní představu (self-idea), vlastní obraz sebe sama, sebepojetí. 

Konkrétně se na jeho tvorbě podílí tři základní složky: 

1) představa o tom, jak nás druzí vnímají, jak se jim jevíme; 

2) představa toho, jak nás druzí posuzují (představa o hodnocení významnou 

osobou); 

3) určitý druh citu k sobě (self-feeling, pocit, který v nás vyvolávají předchozí dvě 

představy, např. hrdost, pýcha, stud, zahanbení, atd.). 

Cooley tedy spatřuje zdroj této představy sebe v sociálním prostředí, 

v probíhajících interakcích, ve vznikajících zpětných vazbách: ,,To, co nás nutí být 

pyšným, nebo se stydět, není pouhá mechanická reflexe nás samých, ale vložený cit, 

představovaný efekt této reflexe na mysl jiných.“ (Cooley in Tomešová, 2005, s. 14). 

Dle Cooleyho je jedinec vůči posuzování druhých senzitivnější v mládí, ale postupně, 

během vývoje, se od tohoto vnějšího zdroje hodnocení odpoutává a stává se nezávislým 

na tom, jak ho ostatní posuzují. Cooleyho teorie pak ovlivnily zejména dílo George 

Herberta Meada. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A1rn%C3%AD_skupina
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George Herbert Mead 

Mead zpracovává problematiku sebepojetí s velkým důrazem na sociální 

interakce a vnímání zpětné vazby. Podle Meada se projevujeme jako sociální objekty 

(selves), společnost nás neustále ovlivňuje prostřednictvím norem, hodnot a kulturních 

vzorců, které následně přijímáme za své. Dle Meada však spíše než od konkrétních osob 

(významných druhých) přejímáme postoje od tzv. generalizovaného (zobecněného) 

druhého (generalized other). Generalizovaný druhý představuje sumu postojů dané 

sociální skupiny (příp. společnosti) jako celku, která sdílí určitý společenský pohled. 

Tyto postoje se pak v průběhu socializace stávají naší součástí, dodávají nám jednotu 

a relativní stálost. Tuto část, která je vlastně tvořena postoji určité sociální skupiny 

či společnosti, Mead nazval jako Me. Druhá, jedinečná, individuální složka, 

kterou Mead nazýval jako I, je tvořivým a aktivním činitelem, který se podílí 

na interpretaci nejrůznějších podnětů přicházejících ze sociálního prostředí 

i na výsledné reakci na tyto podněty – na jednání konkrétního jedince. Ačkoliv je I 

tvořivým a aktivním činitelem, podněty pocházející ze sociálního prostředí vždy 

interpretuje skrze Me (tedy skrze postoje skupiny či společnosti). Jedinec tedy konkrétní 

podněty interpretuje, příp. na ně reaguje tak, jak byl naučen.  

Proces utváření osobnosti se dle Meada odehrává postupně, v procesu 

socializace, kdy se jedinec učí reagovat na základě svých dosavadních sociálních 

zkušeností. Mead pak rozeznává dvě stadia procesu socializace (konkrétně dvě 

vývojové fáze osvojování postojů druhých lidí k sobě), které vysvětluje na hrách typu 

play (hraní si) a game (hra). První fáze, hra typu play (hraní si), spočívá v imitování rolí 

dospělých. Důležitou roli zde sehrávají významní druzí, se kterými má dítě osobní 

zkušenost a jejichž roli je tedy schopno přebírat. Dítě si pak zkouší konkrétní roli 

(rodiče, učitele, doktora apod.) a přejímá postoje těch, na které si hraje. Je tedy 

např. schopno v sobě vyvolávat reakce, které odpovídají určité roli. Ve druhé fázi, hře 

typu game, si dítě nehraje samo, ale hraje hru s ostatními. Hra typu game tedy spočívá 

v osvojování si pravidel hry a respektování rozmanitých rolí všech ostatních účastníků 

hry (musíme brát v úvahu reakce ostatních, příp. omezovat reakce vlastní, tj. dodržovat 

pravidla, aby nedocházelo ke konfliktu). Ve hře typu game pak nehrají hlavní roli 

významní druzí, ale tzv. generalizovaný (zobecněný) druhý – tj. organizované reakce 

ostatních. 
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2.2.2  Současný pohled na sebepojetí 

Ačkoliv je zájem o studium vlastního Já a poznání sebe sama zkoumáním 

vlastního nitra možno nalézt již v dílech řeckých filosofů (Sókratés, Platón, Aristoteles) 

a touto problematikou, převážně pak vztahem Já a vědomí se zabývaly i západní 

filosofické školy v 17. století (např. filosofové Descartes, Locke a Hume), základy 

současného pohledu na sebepojetí nacházíme převážně v pracích Williama Jamese 

a symbolických interakcionistů z konce 19. a začátku 20. století (např. Cooley, Mead). 

Jejich teoretické předpoklady se staly součástí mnoha teorií i pevnou součástí 

poznatkové soustavy psychologie sebepojetí. Jejich myšlenky byly postupně rozvíjeny, 

nebyly v podstatě výrazněji korigovány, spíše byly zdůrazňovány určité aspekty 

sebepojetí. 

Sebepojetí, jako jeden z aspektů Já, začalo být systematicky zkoumáno 

až v 60. letech 20. století. V 80. letech pak byla provedena řada výzkumů, 

které se zaměřovaly převážně na obsah a strukturu sebepojetí, ale i na jeho další aspekty 

(tj. aspekt emocionální a konativní) a jejich funkci (např. v motivaci či sociální 

percepci), což znamenalo v teorii i metodologii výzkumu sebepojetí značný posun. 

V současné době jsou zdůrazňovány takové aspekty sebepojetí, jako je dimenzionalita 

a hierarchické uspořádání, neoddělitelnost procesuální a strukturální části Já 

či dynamika jeho fungování. Motivační význam sebepojetí se pak stále více prosazuje 

v současných modelech psychické regulace chování. 

V nejširším smyslu lze sebepojetí snadno definovat jako vidění nebo mentální 

reprezentace sebe (Van der Werff, 1990 in Blatný et al., 2010, s. 108). Smékal (2002, 

s. 368) uvádí, že sebepojetí je uvědomováním si svých osobnostních charakteristik, 

často zkresleně nebo stylizovaně se záměrem vyvolat o sobě v druhých určitý dojem. 

Zdůrazňuje, že do struktury sebepojetí patří i úroveň sebemonitorování 

a sebeprezentace. Fialová (2001, s. 28) pak sebepojetí vnímá jako celkový postoj 

k vlastní osobě, který má prvky kognitivní, emocionální a činnostně regulativní. 

Sebepojetí popisuje jako obraz já, přičemž tento obraz vlastní osoby či pojetí sebe sama 

zahrnuje i vlastní vzhled a tělesné vlastnosti, vlastní schopnosti, vlastní postoje, vlastní 

role a povinnosti druhých vůči jedinci. Upozorňuje, že obraz vlastní osoby je strukturou 

o mnoha vrstvách a vystupuje také jako motivační činitel (Fialová, 2001, s. 29). 

V sociálně-kognitivní psychologii je takto označován „Souhrn představ a hodnotících 
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soudů, které člověk o sobě chová.“ (Blatný et al., 2010, s. 107). Autoři pak dále 

sebepojetí vymezují, podobně jako postoj, třemi základními aspekty: 

1) aspekt kognitivní – týká se obsahu sebepojetí a jeho struktury; 

2) aspekt afektivní – vyjadřuje emociální vztah k sobě, emocionální prožitky Já, 

terminologicky je zakotven v pojmech jako sebeúcta, sebehodnocení, 

sebevědomí, sebedůvěra; 

3) aspekt konativní – uplatňuje se v psychické regulaci vlastního chování 

(v seberegulaci) a vyjadřuje skutečnost, že sebepojetí má motivační funkce. 

 

2.2.3  Kognitivní aspekt sebepojetí 

2.2.3.1  Obsah sebepojetí 

Kognitivní aspekt sebepojetí se týká jeho obsahu a struktury. Obsah sebepojetí 

(suma veškerých informací a představ o sobě) je do značné míry individuální, jelikož se 

formuje na základě konkrétních zkušeností jedince v procesu socializace, pomocí jeho 

interakcí se sociálním prostředím. Veškeré tyto informace jsou následně smysluplně 

organizovány do určité struktury. 

 

2.2.3.2  Struktura sebepojetí 

V dnešní době existuje několik modelů organizace sebepojetí. Jedním 

z nejvyužívanějších je multifasetový hierarchický model Shavelsona, Hubnera 

a Stantona (viz. Obrázek 2). Autoři popisují sebepojetí jako sebevnímání jedince, jež je 

formováno zkušenostmi s prostředím a jejich následnou interpretací a je ovlivněno 

zejména hodnocením významných druhých a posílením od nich a také jedincovými 

atribucemi o vlastním chování (Shavelson, Hubner, Stanton, 1976). Celkové sebepojetí, 

které tvoří vrchol hierarchie, je rozděleno na akademické a neakademické fasety, 

které jsou dále členěny do specifičtějších faset, jež jsou opět dále členěny. 
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Sebepojetí je, dle autorů (Shavelson, Hubner, Stanton, 1976 in Tomešová, 2005, 

s. 19), možno popsat pomocí sedmi nejdůležitějších charakteristik: 

1) Sebepojetí je organizované a strukturované, lidé pomocí něj kategorizují 

a organizují většinu informací o sobě a tyto kategorie vztahují jednu k druhé. 

2) Sebepojetí je multifasetové, jednotlivé fasety, které tvoří danou strukturu, 

odrážejí sebereferenční kategoriální systém přijatý určitým jedincem a/nebo 

sdílený určitou skupinou lidí. 

3) Sebepojetí je hierarchické, percepce jedincova chování ve specifických 

situacích jsou umístěny na spodu hierarchie, následují sebepercepce v širších 

doménách (např. sociální, tělesné či akademické) a vrchol hierarchie tvoří 

globální, celkové sebepojetí (viz. Obrázek 2). 

4) Vrchol hierarchie (globální, celkové sebepojetí) je stabilní, ale s nižšími 

stupni hierarchie se sebepojetí stává stále více situačně specifické a v důsledku 

toho i méně stabilní. Změny sebevnímání na základně hierarchie mohou být 

zmírněny konceptualizacemi na vyšších úrovních a změny obecného sebepojetí 

mohou vyžadovat změny v mnoha situačně specifických případech. 

5) Sebepojetí se vyvíjejí, stává se stále více multifasetové v průběhu 

ontogenetického vývoje jedince. Novorozenci nerozlišují sami sebe od okolí, 

malé děti mají sebepojetí globální, nediferencované a situačně specifické. 

Teprve s rostoucím věkem a rozvojem řeči a myšlení se sebepojetí diferencuje 

a integruje do multifasetového hierarchického modelu.  

6) Sebepojetí má jak deskriptivní tak i hodnotící aspekt, na jedné straně se lidé 

mohou popisovat („Jsem šťastný.“), ale i hodnotit („Jsem dobrý ve sportu.“). 

Hodnocení může být prováděno oproti vlastnímu ideálu, relativnímu standardu 

založeném na srovnávání s vrstevníky, nebo oproti očekávání významných 

druhých. Každý jedinec pak může jednotlivým oblastem, ve kterých se hodnotí, 

přikládat odlišný význam. 

7) Sebepojetí lze odlišit od ostatních konstruktů, ke kterým se teoreticky 

vztahuje. Příkladem může být akademický úspěch (úspěch ve škole), 

který koreluje s akademickým sebepojetím spíše než se sociálním či tělesným 

sebepojetím. Sebepojetí ve specifických školních předmětech (matematika, 
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jazyk) pak spíše koreluje s úspěchy v těchto předmětech, než v předmětech 

jiných. 

 

Obrázek 2 
Hierarchická organizace sebepojetí (upraveno dle Shavelsona, Hubnera a Stantona, 1976) 

 

 

2.2.3.3  Tělesné sebepojetí 

Studium tělesného sebepojetí bylo umožněno uznáním multifasetové 

hierarchicky uspořádané struktury celkového sebepojetí. Následné výzkumy 

pak strukturu sebepojetí v oblasti tělesného sebepojetí dokonce dále rozčlenily (Fox, 

Corbin, 1989; Mrazek, 1986 in Fialová, 2001, s. 37). V současné době je na tělesné 

sebepojetí nahlíženo jako na multidimenzionální hierarchický konstrukt, který obsahuje 

globální tělesnou komponentu a doménově specifické komponenty. 

Pod pojem tělesné sebepojetí řadíme veškeré představy jedince, které mají vztah 

k jeho vlastnímu tělu (Fialová, 2001, s. 37). Tělesné sebepojetí pak často zahrnuje 

i takové představy, které jen velmi málo odpovídají realitě, tj. pozitivní, nebo negativní 

hodnocení vlastního těla či plány jednání zaměřené na tělo (např. když sportuji, 

budu zdravý, když budu kontrolovat příjem energie potravou, budu štíhlý – Fialová, 

2001, s. 38.) Způsob vnímání vlastního těla pak není určován skutečným tvarem 

a velikostí těla, ale subjektivním hodnocením konkrétního jedince. Na druhé straně má 

svůj význam i hodnocení okolí (Fialová, 2001, s. 46). Mrazek (1883 in Fialová, 2001, 
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s. 37) uvádí, že představy o vlastním těle jsou důležitými komponentami osobního 

subjektivního modelu reality, která člověka neustále provází a stále častěji ho donucuje 

k afektivnímu, kognitivnímu a konativnímu stanovisku. Zdůrazňuje však, že tato 

stanoviska zahrnují i sociální komponentu (např. ocenění vlastních schopnosti není 

závislé jen na dosažených výkonech, ale také na výkonech druhých). Porozumění 

tělesnému sebepojetí tak neobnáší pouze porozumění zkušenostem jedince a jeho 

prožívání, ale také pochopení vlivů kulturního prostředí a jeho požadavků, často tlaků 

na vzhled i funkčnost lidského těla. (Fialová, 2001, s. 37). 

Tělesné sebepojetí je velmi důležitou součástí celkového sebepojetí, ovlivňuje 

vztah k sobě, sebedůvěru, celkové sebepřijetí. Pro správné přijetí vlastního těla jsou 

důležité znalosti o něm, vlastní uvědomování těla a jeho částí, jejich hodnocení a z toho 

plynoucí plány jednání zaměřené na tělo (Fialová, 2001, s. 37). Zlepšení tělesného 

sebepojetí vyžaduje změnu myšlení a vnímání i změnu chování jedince pro zdraví 

a krásu vlastního těla. Změna vnímání a posuzování sebe sama musí předcházet změně 

těla, pokud nemá dojít k poruchám zdraví, tělesného i duševního (Fialová, 2001, s. 46). 

Jelikož je tělesná atraktivita důležitou součástí sebevědomí, je důležité, aby člověk 

přijal sám sebe a považoval se také za akceptovatelného pro druhé (Fialová, 2001, 

s. 57). Nicméně přijetí vlastního těla může být značně problematické, jelikož je 

poměrně těžké ho skrýt a během života dochází k jeho dramatickým změnám 

(pubescence, těhotenství, stárnutí, menopauza, andropauza, atd.). 

Spokojenost či nespokojenost se vzhledem a funkčností vlastního těla 

je nedílnou součástí sebepojetí. Tělesný vzhled je rovněž určujícím faktorem úcty 

člověka k sobě samému (Fialová, 2001, s. 39). Vnímaná tělesná atraktivita jako složka 

tělesného sebepojetí jedince má největší vliv na celkové sebepojetí (Fialová, 2001, 

s. 37). Také Fox (1990) poukázal na význam tělesného vzhledu v celkovém sebepojetí. 

Na druhou stranu změna vzhledu vlastního těla může být značně problematická. 

 

Tělesné sebepojetí ženy 

V dnešní společnosti je štíhlost žen chápána jako žádoucí vlastnost a je 

spojována se sebekontrolou, elegancí, společenskou přitažlivostí a mládím (Fialová, 

2001, s. 44). Krásný vzhled ženy je typickou potřebou, přiznanou i nepřiznávanou 

(Fialová, 2001, s. 41). Ideální feminní žena je charakterizována svým vzhledem, 
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maskulinita se během socializace konstruuje hlavně prostřednictvím aktivity 

a nezávislosti (Maccoby, 2000 in Fialová, Krch, 2012, s. 53). Sociální uznání ženy 

pak mnohem více závisí na jejím vzhledu, především na její tělesné stavbě, 

zatímco muži mohou prokázat svou výkonnost např. úspěchem v práci, penězi, mocí 

(Mrazek 1986 in Fialová, 2001, s. 55). 

Většina žen je v současné době nespokojena se svým tělem, zejména s břichem, 

boky a stehny, a chce být štíhlejší než v současnosti je (Grogan, 2000 in Fialová, 2001, 

s. 44). Dívky již ve věku 8 let uvádějí nespokojenost s tělesnou hmotností a postavou 

a preferují společensky žádané štíhlé tělo. Patrná je objektivizace a kritika vlastního 

těla. Dívky jsou již od základní školy vnímavé k reakcím či společenským tlakům 

na vzhled jejich těla. V období adolescence u dívek vrcholí obavy o obraz postavy 

vzhledem k probíhajícím fyzickým změnám, jež je vzdalují od ideální štíhlé postavy, 

jakou by chtěly mít. Většina mladých dívek ve věku 13 - 16 let je nespokojena se svým 

tělem, připadá si tlustá a chtěla by zhubnout. Dospívající dívky nejsou v souladu se 

svým tělem a jejich postava se pro ně stává jednou z nejdůležitějších starostí (Fialová, 

2001, s. 45). 

 

Tělesné sebepojetí muže 

Tělesné sebepojetí bylo až do nedávné doby sledováno pouze u žen. 

V současnosti se však psychologové a sociologové začali také více zajímat o tělesné 

sebepojetí mužů. V hodnocení mužské atraktivity má podstatný význam výška postavy. 

Groganová (2000 in Fialová, 2001, s. 45) pak uvádí, že ideální mužská postava je štíhlá 

a mírně svalnatá. Většina mužů tedy preferuje středně velkou svalnatou (mezomorfní) 

postavu, u níž jsou typické dobře vyvinuté svaly na hrudi, ramenou a pažích, štíhlý 

pas a boky. Snaží se přiblížit tomuto ideálu postavy, příp. uvádí různý stupeň 

nespokojenosti podle míry odlišnosti své postavy od tohoto ideálu (Fialová, 2001, 

s. 45).  

Chlapci jsou se svým tělem spokojeni více než dívky a nejsou tolik náchylní 

k dietám. I oni však procházejí fyzickými a duševními změnami spojenými s pubertou, 

které je vedou k menší či větší nespokojenosti se svým tělem. Muži, kteří jsou 

nespokojeni se svou postavou, si ve stejné míře přejí být štíhlejší i silnější (na rozdíl 

od žen, které většinou chtějí zhubnout – Fialová, 2001, s. 45), příp. bývají nespokojeni 
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se svým tělem spíše kvůli pocitu podváhy než nadváhy (Hrachovinová, Csémy, 

Chudobová 2005). Za problémové partie na svém těle označuji muži břicho, bicepsy, 

ramena, hrudník a svalový tonus obecně. Muži se pak snaží změnit svou postavu 

spíše pomocí cvičení než držením redukčních diet (Fialová, 2001, s. 45). 

 

Struktura tělesného sebepojetí 

Mrazek (1986 in Fialová, 2001, s. 37) považoval za základní složky tělesného 

sebepojetí zdraví, vzhled a zdatnost. V jiné hierarchii tělesných komponent (Fox, 

Corbin, 1989 in Tomešová, 2005, s. 55) bylo identifikováno pět subdomém tělesného 

sebepojetí: 

1) sportovní kompetence – percepce sportovních schopností, schopnost učit 

se sportovním dovednostem a jistota ve sportovním prostředí; 

2) tělesný vzhled, atraktivita – vnímaná atraktivita postavy nebo tělesné stavby, 

schopnost udržet si atraktivní tělo a jistota týkající se vzhledu; 

3) fyzická kondice – percepce úrovně fyzické kondice, vytrvalosti a zdatnosti, 

schopnost vydržet cvičit a jistota v posilovně a sportovním prostředí obecně; 

4) fyzická síla – vnímaná síla, vývoj svalstva a jistota v situacích vyžadujících sílu; 

5) tělesná sebeúcta – reprezentuje obecnou tělesnou sebeúctu (reflektuje obecné 

pocity štěstí, satisfakce, hrdosti, respektu a jistoty v tělesném sebepojetí). 

Zmíněných pět subdomém tělesného sebepojetí bylo identifikováno 

při konstrukci dotazníku Physical self perception profile (PSPP; Fox, Corbin, 1989), 

jehož českou verzi lze dle Tomešové (2005, s. 98) považovat za validní a reliabilní 

nástroj pro měření tělesného sebepojetí u sportujících studentů. PSPP obsahuje 

30 výroků, které lidem umožňují popsat sebe sama. Pro každou ze subdomén tělesného 

sebepojetí (sportovní kompetence, tělesná atraktivita, fyzická kondice, fyzická síla, 

tělesná sebeúcta) je obsaženo vždy šest položek. PSPP je široce využívaným 

výzkumným nástrojem a autoři poukazují na jeho dostatečnou validitu a reliabilitu 

(Byrne, 1996; Tomešová, Štochl, 2006). 

Na Obrázku 3 je znázorněna hypotetická třístupňová hierarchická organizace 

tělesných sebepercepcí, ve které je globální sebeúcta umístěna na vrcholu sebepercepční 

hierarchie. 
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Obrázek 3 

Hypotetická třístupňová hierarchická organizace sebepercepcí (upraveno dle Foxe, 1990) 

 

 

2.2.4  Afektivní aspekt sebepojetí 

Afektivní aspekt sebepojetí postihuje emocionální prožitky Já, tedy citový vztah 

k sobě, který se projevuje v základní dimenzi – pozitivní vs. negativní. Terminologicky 

je zakotven v pojmech, jako je sebeúcta, sebehodnocení, sebevědomí, sebedůvěra.  

Základy konceptu globální (obecné) sebeúcty vytvořil již James. Tvrdil, 

že každý člověk má určitý průměrný tonus (průměrné ladění, napětí) sebe-pocitu, 

který vzniká na základě vnímaných osobních úspěchů, nicméně nemůže být redukován 

na jejich prostou sumu. Dle Jamese globální sebeúcta představuje poměr 

mezi vnímanými osobními úspěchy jedince a jeho aspiracemi (James používá termín 

pretensions). Aspirace, dle jeho názoru, hrají velice významnou roli v globální sebeúctě 

jedince. V případě, že jedinec nemá aspirace být v konkrétní roli či oblasti úspěšný 

(nevnímá ji jako důležitou), její odmítnutí či neúspěch v ní jeho globální sebeúctu 

nesníží. Z Jamesových předpokladů tedy vyplývá, že vztahy mezi globální a doménově 

specifickou sebeúctou by měly být funkcí důležitosti, kterou jedinec přikládá konkrétní 

oblasti, tj. pouze ty oblasti, které jedinec považuje za důležité, mohou mít signifikantní 

dopad na jeho celkovou sebeúctu. 

Emocionální dimenzi sebepojetí věnoval pozornost i Cooley. Za důležitou 

složku Já považoval určitý druh citu k sobě (self-feeling; např. hrdost, pýcha, stud), 
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jehož zdroj spatřoval v sociálním prostředí, v probíhajících interakcích, ve vznikajících 

zpětných vazbách: ,,To, co nás nutí být pyšným, nebo se stydět, není pouhá mechanická 

reflexe nás samých, ale vložený cit, představovaný efekt této reflexe na mysl jiných“ 

(Cooley in Tomešová, 2005, s. 14). 

Rosenberg (1979) definoval sebeúctu jako globální vztah k sobě, který je 

založen na vědomí vlastní hodnoty. Zdůrazňoval význam jak globální sebeúcty, 

tak sebeúcty doménově specifické: „Obě existují uvnitř individuálního jedincova 

fenomenologického pole jako oddělené a rozlišitelné entity a každá z nich může být 

a měla by být studována samostatně“ (Rosenberg, 1979). Globální sebeúctu vnímal jako 

pozitivní, nebo negativní postoj k sobě samému. Lidé s vysokou (pozitivní) sebeúctou 

vnímají svoji vlastní hodnotu jako lidské bytosti a respektují se takoví, jací jsou. 

V dnešní době je vysoká sebeúcta často považována za souhrnný indikátor 

psychologického well-beingu a spokojenosti s kvalitou života. Navíc vysoká sebeúcta 

je spojována s celou řadou projevů chování podporujících zdravý životní styl 

(např. specifické stravovací návyky, nekuřáctví u adolescentů – Fox, 1997). Naopak lidé 

s nízkou (negativní) sebeúctou jsou nespokojeni s kvalitou vlastního života, mají více 

podnětů k agresi, iritabilitě a vzteku, jsou vnímavější vůči kritice, mají méně stabilní 

sebepojetí a větší sociální úzkost (Elliot, 2006). Nízká sebeúcta také souvisí 

s nedostatkem asertivity, pocity beznaděje či suicidálními tendencemi (Wylie, 1979). 

Rosenberg v roce 1965 uveřejnil Rosenberg self-esteem scale (RSES) – jeden 

z prvních měřících nástrojů globální sebeúcty, jež je i v dnešní době jedním z nejčastěji 

využívaných. RSES obsahuje 10 položek, které jsou formulovány jako výroky, 

se kterými respondenti na Likertově 4 stupňové škále vyjadřují míru souhlasu. Validitu 

v českém prostředí ověřovali Blatný a Osecká (Blatný, Osecká, 1994; Osecká, Blatný, 

1997). 

 

2.2.5  Konativní aspekt sebepojetí 

Konativní aspekt sebepojetí se uplatňuje v psychické regulaci vlastního chování 

(v seberegulaci) a vyjadřuje skutečnost, že sebepojetí má motivační funkce. V procesu 

socializace, v průběhu interakcí se sociálním prostředím, se představa sebe, ať už plně 

realizovatelná (aktuální Já), či nikoliv (ideální Já, vysněný sebeobraz), stává hlavním 

faktorem psychické regulace chování, seberegulace. (Blatný et al., 2010, s. 129). 
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Např. snaha po zdokonalení tělesného vzhledu, vlastního zdraví i tělesné zdatnosti 

se může stát přímo či zprostředkovaně efektivním motivačním činitelem pro zdravý 

způsob života. Tendence ke zlepšení těla a jeho projevů je součástí motivační struktury 

a postojů k pohybové aktivitě v denním režimu, působí i na správné stravovací návyky 

(Fialová, 2001, s. 39). 

Na funkci konativního aspektu sebepojetí existují různé pohledy. Macek (2008) 

píše o strategické sebeprezentaci, Nakonečný (2004) zdůrazňuje motivační a aspirační 

tendence a taktéž Blatný et al. (2010) se zaměřují především na seberegulaci a roli 

osobních standardů, tzn. hodnot, norem, cílů či aspirací jedince, jež jsou hlavními 

měřítky sebehodnocení a pohnutkami chování. 

Jedním z důležitých mechanismů regulace vlastního chování je proces 

sebemonitorování (self-monitoring; Snyder, 1974, 1987 in Blatný et al., 2010, s. 130), 

tzn. zaměření se na vlastní chování, příp. jeho přizpůsobování sociálnímu kontextu, 

s cílem chovat se žádoucím způsobem. Jedinci s vysokým stupněm sebemonitorování 

(tzv. vysoce sebemonitorující) reagují na situační kontext velmi citlivě a mají tendenci 

své chování regulovat podle vnímaných požadavků situace. Jedinci s nízkým stupněm 

sebemonitorování naopak – přikládají menší pozornost situačním klíčům či vhodnosti 

svého chování a regulují jej podle vlastních vnitřních prožitků a postojů. 

Sebeprezentace (self-presentation, impression management; Leary, 1996; 

Schlenker, Leary, 1982) pak představuje proces, jehož pomocí se lidé snaží kontrolovat 

dojem, který si o nich vytváří ostatní lidé. Leary (1992) charakterizuje sebeprezentaci 

jako snahu jedince výběrově předvést, nebo naopak vynechat určité informace týkající 

se jeho osoby tak, aby maximalizoval pravděpodobnost vytvoření pozitivního 

sociálního dojmu a vyvaroval se vytvoření dojmu nežádoucího. Sociolog Erving 

Goffman ve svém díle „Všichni hrajeme divadlo“ (1999) využil k popsání problematiky 

sebeprezentace analogii divadelního představení. Já popisuje jako sérii rolí, které 

jedinec prezentuje při různých osobních setkáních a snaží se tak kontrolovat dojem, 

který si o něm okolí vytvoří. Zdůraznil, že sebeprezentace tvoří nedílnou součást 

každodenního života. Leary a Kowalski (1990) pak sebeprezentaci vnímají 

jako esenciální aspekt veškerých sociálních interakcí, jelikož dojem, jakým člověk 

působí, ovlivňuje to, jak je ostatními vnímán, hodnocen, jak se k němu ostatní chovají. 

Obecně se lidé snaží prezentovat co nejlepším světle, mají tendenci jednat či působit 

určitým „žádoucím“ způsobem (např. jako zastánci aktivního životního stylu) a snaží se 
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kontrolovat dojmy, které si o nich ostatní lidé udělají. Často pak za účelem dosažení 

určitých sebeprezentačních cílů regulují informace týkající se vlastní osoby – 

např. charakteristiky či aktivity, které by mohly být v rozporu s žádoucím dojmem 

(např. konzumace alkoholu, kouření, přejídání se) se snaží zatajit. Jelikož je 

sebeprezentace významným nástrojem sociálního ovlivňování, relativně málo aspektů 

lidského chování není ovlivněno sebeprezentačními motivy (Leary, 1992). I tělesný 

vzhled je jedním ze signálních znaků sociální percepce, chování i osobnost člověka 

se v komunikaci často diagnostikují na základě jeho tělesného vzhledu. Z těchto důvodů 

je tělesné sebepojetí součástí interakce člověka v každodenním životě (Fialová, 2001, 

s. 39). 

Leary a Kowalski (1990) pak rozčleňují sebeprezentační proces na dvě relativně 

samostatné fáze, každá z nich funguje podle specifických principů a je determinována 

jinými faktory. První je fáze motivační, kdy se uplatňují dispoziční a situační vlivy, 

které vedou k určité pohnutce pro sebeprezentaci před druhými lidmi. Druhá je fáze 

konstrukční, kdy jedinec rozmýšlí nad požadovaným dojmem a následně se ho snaží 

vytvořit. Využívá pak různé sebeprezentační strategie (Jones, Pittman, 1982 in Macek, 

2008, s. 102), které se liší dle jeho sebeprezentačních cílů: 

1) Strategie zalíbení, zavděčení se (ingratiation) – jedince se snaží ovlivnit 

hodnocení ostatních tak, aby mu připisovali kladné charakterové vlastnosti, 

aby byl oblíben. Často je využíváno lichotek a laskavostí. Podmínkou úspěchu 

této strategie je její věrohodnost – hodnotitel (divák) nesmí zpozorovat 

sebeprezentační snahy aktéra. 

2) Strategie sebepovýšení (self-promotion) – strategie orientovaná na výkon, 

úspěch. Jedinec upozorňuje na své schopnosti a úspěchy, snaží se být nejlepší 

(vítěz), dokázat si moc, touží po vytvoření dojmu kompetentnosti a neformálním 

uznání. 

3) Strategie příkladnosti (exemplifikation) – jedinec demonstruje své morální 

kvality (např. čestnost, spravedlnost, zodpovědnost, disciplínu) a snaží se být 

druhým vzorem. Často se projevuje snaha získat následovníky a touha 

po respektu a obdivu. 

4) Strategie poníženosti (supplication) – jedinec prezentuje vlastní slabosti 

a nedostatky. Snaží se poukázat na to, jak moc potřebuje pomoc okolí, příp. 
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se v něm snaží vyvolat pocity viny a odpovědnosti. Může se projevit tendence 

manipulovat ostatními prostřednictvím své bezmocnosti. 

5) Strategie zastrašení (intimidation) – nejčastěji se vyskytuje v nedobrovolných 

vztazích či organizacích (např. vězení, armáda) formou hrozby nebo vzpoury. 

Jedinec prezentuje vlastní sílu a zastrašuje druhé, aby v okolí vyvolal obavy, 

strach. 

Bez ohledu na užívané sebeprezentační strategie, v zájmu zachování 

integrované, koherentní představy vlastního Já (zachování pocitu osobní jednoty), 

lidé projevují určité základní tendence – tzv. Já-motivy.  

 

2.2.5.1  Já-motivy: konzistence Já, sebepotvrzení a sebeposílení 

V procesu regulace vlastního chování jsou podstatnými prvky tzv. Já-motivy, 

kdy se uplatňuje tendence udržet stálý, konzistentní pohled na sebe sama – konzistence 

Já (self-consistency; Lecky, 1945 in Blatný et al., 2010, s. 116), která má za následek 

selektivní vyhledávání informací potvrzujících vlastní sebepojetí – též označováno 

jako sebepotvrzení (self-verification; Swann, 1990 in Blatný et al., 2010, s. 116) 

a tendence vyhledávat pozitivní zpětnou vazbu – tzv. sebeposílení (self-enhancement), 

které „spočívá ve vyhledávání informací podporujících či udržujících vlastní sebeúctu 

a přesvědčení o vlastních sociálních, výkonových a morálních kompetencích. 

Lidé si například vybavují úspěch lépe než selhání, mají sklon připisovat si úspěch 

spíše než selhání a mají sklon vidět dobré spíše na sobě než na druhých“ (Pervin, 1996 

in Blatný et al., 2010, s. 117). Nicméně potřeba sebepotvrzení se uplatňuje natolik, 

že jedinec je schopen akceptovat i negativní zpětnou vazbu (negativní sebeposílení) 

v případě, že odpovídá a udržuje jeho negativní sebepojetí. Swann et al. (1987 in Blatný 

et al., 2010, s. 117) označují situace, kdy je potřeba sebepotvrzení u lidí s globálně 

negativním sebepojetím v rozporu s potřebou sebeposílení, jako „kognitivně-afektivní 

přestřelku“ (cognitive-affective crossfire). Podle Swanna (in Blatný et al., 2010, s. 117) 

však: „Lidé s negativním sebepojetím spíše než totálně negativní informaci vyhledávají 

pouze ty informace, které potvrzují jejich negativní hodnocení v konkrétních 

oblastech.“ Pozitivní zpětnou vazbu pak vyhledávají v oblastech, které považují za své 

silné stránky, jinak převládá jejich potřeba sebepotvrzení. Pro strategie, kdy si člověk 

sám klade překážky, aby případný neúspěch v dosažení cíle mohl vysvětlit pro sebe 
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přijatelným způsobem, používá Tice (1991 in Blatný et al., 2010, s. 117) označení sebe-

handicapující motivy. 

Sebepojetí, ať pozitivní či negativní, je tedy udržováno vyhledáváním 

sebeposilujících informací, ale i pomocí tzv. ochranných mechanismů (self-protection, 

Banaji, Prentice, 1994, in Blatný et al., 2010, s. 117). Tomešová (2005, s. 17) pak uvádí 

jednotlivé strategie sebeposilujících mechanismů: 

1) preference oblastí, ve kterých je velká pravděpodobnost úspěchu a pozitivních 

emocionálních odpovědí; 

2) „discounting“ – přikládání menší důležitost těm oblastem, v nichž si jedinec 

uvědomuje nízkou kompetenci, kde selhává, je neúspěšný nebo mu jsou jinak 

nepříjemné; 

3) snaha prezentovat se v tom nejlepším světle, očekávání úspěchu a odměny za něj 

a naopak překvapení, pokud se dostaví neúspěch – ten je pak brán jako 

příležitost k učení; 

4) tendence k sebeujišťování, pokud je sebepojetí ohroženo; 

5) snaha maximalizovat sociální schválení a podporu. 

Udržování konzistentního sebepojetí (sebepotvrzení) je jedním ze základních 

předpokladů psychologického well-beingu. Nedostatek konzistence sebepojetí naopak 

vede k vnitřním konfliktům a úzkostným prožitkům. Zpětná vazba, která podporuje 

vlastní sebepojetí (sebeposílení), pak posiluje obecnou představu jedince, že svět je 

predikovatelný a kontrolovatelný: sebepotvrzení tak přispívá k redukci úzkosti 

(Blatný et al., 2010, s. 116). 

 

2.2.6  Sociální úzkost 

Dle sebeprezentační teorie (Schlenker, Leary, 1982) lidé prožívají sociální 

úzkost, pokud se snaží vytvořit pozitivní dojem, avšak pochybují o svých schopnostech 

tohoto cíle dosáhnout (obávají se negativní zpětné vazby). Sociální úzkost tedy pramení 

z interpersonálního hodnocení, příp. pouze z jeho očekávání, a to jak v reálných 

situacích, tak představách (Schlenker, Leary, 1982). Nicméně, jak uvádí autoři, pokud je 

snaha jedince vytvořit žádoucí dojem malá či subjektivně pociťovaná pravděpodobnost 

vytvoření tohoto dojmu vysoká, nebude zřejmě sociální úzkost zažívat. Naopak, 
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pokud se snaha vytvořit žádoucí dojem zvyšuje a pociťovaná pravděpodobnost 

vytvoření tohoto dojmu snižuje, jedinec zřejmě bude sociální úzkost zažívat. 

Sociální úzkost by se dala chápat jako čistě negativní fenomén, je však důležité 

pochopit, že z pohledu sebeprezentace může spojovat oba aspekty – jak pozitivní, 

tak negativní (Leary, 1992). Pozitivním aspektem sociální úzkosti je, že pomáhá udržet 

lidské chování v rámci norem, které jsou sociálně vhodné, žádoucí. Jedinec, 

který nepociťuje obavy, jak bude ostatními vnímán nebo zda neudělá nežádoucí dojem, 

se pravděpodobně bude chovat nevhodně a bude vnímán jako nesympatický, egoistický, 

sobecký, atd. (Leary, 1992; Leary, Kowalski, 1990). Na druhé straně jedinec, 

jehož obavy z toho, jaký zanechá dojem, se stanou nadměrečnými, bude zakoušet 

negativní aspekt sociální úzkosti – vnitřní distres (např. pochybnosti o sobě samém, 

pocity nedostatečnosti, obviňování se, atd. – Schlenker, Leary, 1982). 

 

2.2.6.1  Sociální tělesná úzkost 

Vzhledem k významu tělesného sebepojetí lidé v rámci sebeprezentačních 

pokusů také mohou pociťovat obavu, jak je jejich tělo (tělesný vzhled) hodnoceno 

druhými. Tato obava se nazývá sociální tělesná úzkost (Leary, 1992). Hartová, Leary 

a Rejeski (1989) definují sociální tělesnou úzkost jako podtyp sociální úzkosti, 

která je výsledkem reálné situace či pouhé představy, kdy dochází k interpersonálnímu 

hodnocení jedince, které zahrnuje i jeho fyzickou stránku, tělesný vzhled. 

Sociální tělesná úzkost je tedy pociťovaná obava z možného negativního hodnocení 

našeho těla druhými. 

Dosavadní poznatky ze zahraničních výzkumných prací poukazují 

na významnou roli sociální tělesné úzkosti v motivaci a adherenci ke cvičení 

a celkovém cvičebním chování (Crawford, Eklund, 1994; Eklund, Crawford, 1994; 

Fredecick, Morison, 1996; Hart, Leary, Rejeski, 1989; Lantz, Hardy, Ainsworth, 1997; 

Leary, 1992; Spink, 1992; Treasure, Lox, Lawton, 1998), v tělesném sebepojetí 

a tělesné sebeúctě jedince (Hagger, Stevenson, 2010; Kowalski, Crocker, Kowalski, 

2001), v nespokojenosti s tělesnou hmotností a vzhledem těla (Crawford, Eklund, 1994) 

či ve stravovacích návycích jedince (Haase, Prapavessis, 1998). 

Z dosavadních výzkumů vyplývá, že sociální tělesná úzkost může od účasti 

na pohybových aktivitách odrazovat (Hart, Leary, Rejeski, 1989; Leary, 1992). 
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Nejrůznější pohybové aktivity jsou často vnímány jako sebeprezentační hrozba, 

jelikož se většina z nich odehrává v prostředí, kde je na tělo kladen velký důraz 

a kde může být hodnoceno (Eklund, Crawford, 1994; Hart, Leary, Rejeski, 1989; 

McAuley, Burman, 1993). Někteří jedinci s vysokým stupněm sociální tělesné úzkosti 

se odmítají účastnit pohybových aktivit právě z důvodu obav, co se týká sebeprezentace 

vlastního těla (Hart, Leary, Rejeski, 1989). Často je pak možno pozorovat různé změny 

ve stravovacích návycích jedince, např. konzumaci nízkokalorické stravy, vynechávání 

jídla, hladovění či užívaní prostředků snižující chuť k jídlu (Brownell, Rodin, 1994). 

Na druhé straně však mohou být sebeprezentační obavy či sociální tělesná 

úzkost hlavním zdrojem motivace pro účast na pohybových aktivitách (Crawford, 

Eklund, 1994; Eklund, Crawford, 1994; Hart, Leary, Rejeski, 1989; Leary, 1992). Ženy 

často udávají, že motivací k pohybové aktivitě jsou právě sebeprezentační obavy 

zahrnující tělesnou hmotnost, svalový tonus a celkový fyzický vzhled (Cash, 1990; 

Crawford, Eklund, 1994; Frederick, Shaw, 1995).  

Tuto motivaci lze pravděpodobně připisovat vysoké sociální akceptaci 

pohybových aktivit jako prostředku ke zlepšování či udržení tělesného vzhledu (hlavně 

ve smyslu redukce, případně udržení požadované tělesné hmotnosti) a do určité míry 

taktéž sociokulturnímu tlaku na ženy, aby zachovávaly ideál štíhlosti a sportovního 

vzhledu (Brownell, 1991; Stice, Shaw, 1994). Tento tlak značně podporují masmédia. 

Například vliv televize na jedince a společnost je nepochybně značný – mimořádné 

postavení televizního vysílání mezi ostatními médii a jeho vliv ve společnosti vyvolává 

zvýšenou pozornost veřejnosti i odborníků, která přináší kritiku některých negativních 

jevů (Sak, Saková, 2004). Ženy jsou například zobrazovány výrazně odlišným 

způsobem než muži, pokud jde o tělesnou hmotnost – ženy jsou v médiích zobrazovány 

jako abnormálně štíhlé, zatímco muži bývají zobrazováni s normální hmotností 

(Fialová, 2001, s. 193). Eastman a Bildings (in Bernstein, Blain, 2003) poukazují 

na fakt, že v médiích, převážně ve sportovním kontextu, je ženský vzhled komentován 

a posuzován více než vzhled mužský. Média se často zaměřují na vzhled žen 

i v případech, kdy se jedná o ženy podávající sportovní výkon, který by měl být 

hodnocen (Bernstein, Blain, 2003). Psychologové pak soudí, že média mohou ovlivnit 

tělesné sebehodnocení žen i mužů, protože se stávají měřítkem, z něhož vycházejí 

nepříznivá hodnocení postavy. Neschopnost vyrovnat se ideálu vede k sebekritice, 

pocitům viny a k oslabení sebevědomí (Grogan, 2000 in Fialová, Krch, 2012, s. 152). 
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Přísun informací, jak pečovat o krásu i tělo pak bývá nazýván jako „nucení 

k atraktivitě“ (Hartmann-Tews, 1990 in Fialová 2001, s. 111). 

Mimo jiné, sociální tělesná úzkost může hrát velmi významnou roli ve výběru 

samotných pohybových aktivit (Fredecick, Morrison, 1996), v tom kde a s kým lidé 

cvičí (Spink, 1992), jaká je emoční odpověď na cvičení (Focht, Hausenblas, 2003), 

kolik snahy a úsilí je vynaloženo ve sportovním kontextu (Fredecick, Morrison, 1996; 

Bouchter, Fleischer-Curtian, Gines, 1988). Fredecicková a Morrison (1996) například 

prokázali, že ženy s vyšším stupněm sociální tělesné úzkosti dávají přednost aktivitám 

typu fitness (běhání, posilování) před kolektivními sporty. Tento výběr může být 

způsoben tím, že aktivity typu fitness jsou více zaměřeny na zlepšování (udržení) 

tělesného vzhledu než aktivity jiné (např. kolektivní sporty) a při jejich provozování 

je dosahováno největších změn v nejkratším čase. Díky tomu mohou snižovat prožitky 

sociální tělesné úzkosti efektivněji. Spink (1992) shledal, že ženy s vyššími skóry 

sociální tělesné úzkosti preferují cvičení v soukromí (doma), než ve veřejných 

zařízeních (fitness kluby, sport centra, atd.), kde je na vzhled těla kladen příliš velký 

důraz a ženy podle něho mohou být posuzovány. 

 

2.2.6.2  Měření sociální tělesné úzkosti – vývoj dotazníku Social physique anxiety 

scale  

Ve snaze kvantifikovat míru, ve které lidé sociální tělesnou úzkost zažívají, 

Hartová, Leary a Rejeski (1989) vytvořili Social physique anxiety scale (SPAS). SPAS 

je 12 položková škála, původně validizovaná pro populaci amerických studentů. SPAS 

určuje stupeň obav či úzkosti, kterou lidé zažívají při prezentování svého fyzična 

v hodnotícím kontextu. Každá z položek je kvantifikována pomocí Likertovy 

5 stupňové škály (viz. Trochim, 2006), na které respondenti vyznačují míru, s jakou 

jsou pro ně jednotlivé položky pravdivé či charakteristické (1 – vůbec ne, 2 – trochu, 

3 – středně, 4 – spíše ano, 5 – absolutně). Pozorovaný skór může tedy teoreticky 

variovat od 12 do 60, a čím vyšší je skór respondenta, tím vyšší je jeho sociální tělesná 

úzkost. 

Prvním krokem vývoje SPAS byl výběr sebe popisujících výroků, které se 

obsahově blížily konstruktu sociální tělesné úzkosti. Bylo vygenerováno 30 výroků, 

které vyjadřovaly buď pocity úzkosti (tenze, nervozity), nebo pocity opačné (pohodlí, 
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relaxace), jakožto důsledek hodnocení vlastního tělesného vzhledu jinými lidmi. 

Tyto výroky byly dány k posouzení expertům z oblastí psychologie, sportovní 

psychologie a kinantropologie. Jejich hodnocení bylo založeno na obsahové validitě, 

jasnosti a adekvátnosti jednotlivých výroků jak pro ženy, tak pro muže. Celkem bylo 

vybráno 22 výroků. Následná analýza vyloučila 8 výroků. Ze zbylých čtrnácti byly 

3 výroky vyloučeny vzhledem k jejich nadbytečnosti a byl přidán výrok jiný. Vznikla 

12 položková verze SPAS, ve které byla mnohonásobná korelace všech položek 

minimálně 0,50; koeficient Cronbachova alfa byl 0,82. 

Ačkoliv byla SPAS původně vytvořena jako unidimenzionální škála, obsah 

jednotlivých položek, stejně jako explorativní faktorová analýza směřovaly k odhalení 

dvou faktorů. Navíc konfirmativní faktorová analýza nevykazovala dobrý fit v případě 

jednofaktorového modelu SPAS. Například Eklund, Hartová a Macková (1996) dospěli 

k závěru, že hierarchický model se dvěma faktory prvního řádu, nazvanými tělesný 

komfort a očekávání negativního hodnocení a jedním generálním faktorem 

reprezentujícím sociální tělesnou úzkost, je nejefektivnější při popisu pozorovaných dat. 

Tento pohled byl kritizován Martinovou et al. (1997), kteří se domnívali, že jeden 

z faktorů vyplývající z Eklundovy analýzy (faktor označující tělesný komfort) 

je zavádějící, protože není založen na sebeprezentační teorii ani nevychází z celkového 

konceptu sociální tělesné úzkosti. 

Na rozdíl od obsahu jednotlivých výroků, jen málo pozornosti bylo do té doby 

věnováno jejich formulaci, jako možnému zdroji neprůkaznosti faktorové struktury 

SPAS. Motl a Conroy (2000) však poukázali na přítomnost tzv. „metodologických 

efektů“ (method effect) v SPAS. Metodologické efekty představují náhodnou chybu 

měření způsobenou negativně či pozitivně formulovanými položkami (Tomás, Oliver, 

1999). Motl a Conroy (2000) dospěli k závěru, že po odstranění metodologických 

efektů je faktorová struktura SPAS u vzorku mužů a žen invariantní. Studie Haggera 

et al. (2007), která ověřovala invarianci faktorové struktury SPAS u pěti evropských 

národů (Velká Británie, Estonsko, Španělsko, Švédsko a Turecko), vzhledem k velkému 

počtu modifikovaných verzí SPAS využívaných v předchozích výzkumech (Eklund 

Hart, Mack, 1996; Hart Leary, Rejeski, 1989; Isogai et al., 2001; Lindwall, 2004; Motl, 

Conroy, 2000), hodnotila původní verzi dotazníku, tedy všech 12 položek. I tato studie 

potvrdila, že testované osoby odpovídají odlišně na pozitivně a negativně formulované 

položky. Hlavním společným znakem položek, které podstatně přispívaly 



56 

 

k nesrovnalostem mezi odhadovaným modelem a pozorovanými daty, byla jejich 

pozitivní formulace. 

Ve snaze předejít problémům s metodologickými efekty Hagger et al. (2007) 

navrhli vyloučení pozitivně formulovaných položek, jelikož jsou spíše reflexí tělesné 

sebeúcty, než sebeprezentačních obav či úzkosti z hodnocení tělesného vzhledu 

ostatními (Martin et al., 1997; Motl, Conroy, 2000). Takto modifikovaná verze vykázala 

invarianci faktorové struktury (včetně stejných faktorových zátěží) u pěti evropských 

národů (Velká Británie, Estonsko, Španělsko, Švédsko a Turecko). 

I navzdory dosaženým výsledkům (které poukazují na invarianci faktorové 

struktury u mužů i žen i v odlišných národech) upozorňují autoři (Motl, Conroy, 2001) 

na potřebu srovnání faktorové struktury SPAS u skupin s různou úrovní tělesné kondice 

i frekvence vykonávání pohybových aktivit. Takové srovnání zatím nebylo provedeno. 
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3  EMPIRICKÁ ČÁST 

Empirická část této disertační práce je koncipována jako šest dílčích studií, 

které směřovaly k zodpovězení vědeckých otázek (viz. níže). Zejména vzhledem 

k nedostatku informací v České republice o psychometrických vlastnostech 

diagnostických prostředků měřících teoretické konstrukty, které jsou předmětem 

této práce, je nutné se nejprve věnovat specifičtějším problémům. Těmto problémům 

je věnováno pět samostatných studií, jejichž společným znakem je snaha o vytvoření 

(převod) potřebných diagnostických prostředků, aplikovatelných v českých 

podmínkách, stejně jako ověření fungování měřených teoretických konstruktů 

(sebedeterminovaná motivace ve sportu, sociální tělesná úzkost) v širší nomologické síti 

vztahů. Jelikož tyto studie byly realizovány s využitím odlišných výzkumných souborů, 

výzkumný soubor je vždy popsán v rámci konkrétní studie. Data byla průběžně sbírána 

od roku 2009 do roku 2013. Respondenti vyplňovali dotazníky vždy v úvodu semináře 

věnovaného psychologii. Respondentům bylo sděleno, že účast v dotazníkovém šetření 

je dobrovolná, anonymní, není na časový limit, a že získané údaje budou použity 

pouze pro výzkumné účely. Všechny testované osoby souhlasily se zpracováním dat 

a žádný student vyplnění dotazníku neodmítl. Dotazníky byly administrovány 

vždy autorkou práce osobně. Základní informace a instrukce pro vyplnění dotazníků 

respondenti obdrželi v písemné i ústní formě. Diagnostické prostředky využité v této 

práci jsou popsány v rámci jednotlivých studií. 

Každá ze studií sledovala specifický cíl a případné hypotézy. Vědecké otázky, 

cíle jednotlivých studií a taktéž hypotézy shrnujeme v následujícím textu. 

 

3.1  VĚDECKÉ OTÁZKY, CÍLE A HYPOTÉZY  

 

VĚDECKÉ OTÁZKY 

Jaký je vztah kontextuálně specifické motivace ve sportu ke globální sebeúctě? 

Jaké jsou možné mediační efekty tělesných sebepercepcí tohoto vztahu? 
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CÍL STUDIE 1 

Cílem této studie je zajištění tzv. překladové ekvivalence (translation 

equivalence – např. Mallinckrodt, Wang, 2004) při překladu dotazníků Sport motivation 

scale a Social physique anxiety scale do českého jazyka. 

 

CÍL STUDIE 2 

Cílem této studie je srovnání faktorové struktury (testování invariance faktorové 

struktury) sociální tělesné úzkosti měřené dotazníkem Social physique anxiety scale 

(SPAS) u dvou skupin studentů s různou frekvencí vykonávání pohybových aktivit. 

HYPOTÉZY 

H2.1: Předpokládáme, že u modifikované verze SPAS bude faktorová struktura, 

faktorové zátěže, jedinečnosti indikátorů i rozptyly faktorů u obou pozorovaných skupin 

s různou frekvencí vykonávání pohybových aktivit invariantní. 

H2.2: Ženy budou zažívat sociální tělesnou úzkost v signifikantně větší míře než muži. 

 

CÍL STUDIE 3 

Cílem této studie je zjistit míru prožívané sociální tělesné úzkosti u sportujících 

vysokoškolských studentů ve vazbě na faktory, které byly identifikovány 

jako významné ve výzkumu tělesného sebepojetí či spokojenosti se vzhledem vlastního 

těla (pohlaví, redukční diety, kontext sportování). 

HYPOTÉZY 

H3.1: Ženy budou zažívat sociální tělesnou úzkost v signifikantně větší míře než muži. 

H3.2: Ženy, které budou držet/držely redukční dietu, budou zažívat sociální tělesnou 

úzkost ve významně větší míře než ženy, které redukční dietu nedrží/nedržely. 

H3.3: Muži, kteří budou držet/drželi redukční dietu, budou zažívat sociální tělesnou 

úzkost ve významně větší míře než muži, kteří redukční dietu nedrží/nedrželi. 

H3.4: Rekreačně sportující ženy budou zažívat sociální tělesnou úzkost ve významně 

větší míře než ženy, které sportují soutěžně. 

H3.5: Rekreačně sportující muži budou zažívat sociální tělesnou úzkost ve významně 

větší míře než muži, kteří sportují soutěžně. 
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CÍL STUDIE 4 

Cílem této studie je ověření faktorové validity a reliability skóru získaného 

českou verzí dotazníku Sport motivation scale (SMS) ve vzorku českých sportujících 

vysokoškoláků. 

HYPOTÉZY 

H4.1: Faktorová struktura, faktorové zátěže a jedinečnosti indikátorů české verze 

dotazníku SMS budou invariantní u mužů i u žen. 

H4.2: Faktorová struktura, faktorové zátěže a jedinečnosti indikátorů české verze 

dotazníku SMS budou invariantní vzhledem k druhu provozovaného sportu (kolektivní, 

individuální). 

 

CÍL STUDIE 5 

Cílem této studie je srovnání vnitřní motivace, vnější motivace a amotivace 

ve sportu, ve vzorku českých vysokoškolských studentů, s ohledem na úroveň 

sportování (soutěžně/rekreačně) a pohlaví (muži/ženy).  

HYPOTÉZY 

H5.1: Efekt pohlaví na různé typy motivace bude signifikantní. 

H5.2: Efekt úrovně sportování na různé typy motivace bude signifikantní. 

 

CÍL STUDIE 6 

Cílem této studie je ověření vztahu kontextuálně specifické motivace ve sportu 

ke globální sebeúctě a možných mediačních efektů tělesných sebepercepcí 

tohoto vztahu. 

HYPOTÉZY 

H6.1: Kontextuálně specifická motivace ve sportu bude mít významný efekt 

na sebeúctu na globální úrovni.  

H6.2: Vztah motivace ve sportu a globální sebeúcty bude mediován kontextuálně 

specifickými teoretickými konstrukty tělesné sebepercepce. 
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3.2  STUDIE 1 

PŘEKLAD DIAGNOSTICKÝCH PROSTŘEDKŮ SPORT MOTIVATION 

SCALE A SOCIAL PHYSIQUE ANXIETY SCALE DO ČESKÉHO JAZYKA 

 

3.2.1  ÚVOD 

Prvním krokem k zodpovězení vědeckých otázek této disertační práce je překlad 

diagnostických prostředků Sport motivation scale (SMS; Pelletier et al., 1995) a Social 

physique anxiety scale (SPAS; Hart, Leary, Rejeski, 1989) do českého jazyka. Dotazník 

SMS je jedním z nejvyužívanějších diagnostických prostředků v oblasti sportu. 

SMS měří 7 faktorů, různé druhy motivace, které variují v míře relativní autonomie 

jednajícího subjektu. Konkrétně se jedná o tři druhy vnitřní motivace (vědět, prožít, 

něčeho dosáhnout), tři druhy vnější motivace (externí regulace, introjekce, identifikace) 

a amotivaci. V dotazníku SMS jsou testované osoby tázány na důvody, proč sportují. 

SMS obsahuje 28 položek a jednotlivé položky jsou kvantifikovány pomocí Likertovy 

7 stupňové škály. Dotazník SPAS obsahuje 12 výroků týkajících se obav či úzkosti, 

kterou lidé zažívají při prezentování svého fyzična v hodnotícím kontextu. 

Každá z položek SPAS je kvantifikována pomocí Likertovy 5 stupňové škály. 

Při překladu diagnostických prostředků z jedné kultury do druhé je nutné zajistit 

tzv. „překladovou“ ekvivalenci (translation equivalence – např. Mallinckrodt, Wang, 

2004), jelikož validita testovacího nástroje (respektive testovacího skóru) v cílovém 

jazyce závisí na přeložené verzi nástroje. Překladová ekvivalence znamená, že dva 

jedinci se stejnou úrovní měřeného konstruktu (v našem případě různých druhů 

motivace a sociální tělesné úzkosti) budou pravděpodobně odpovídat shodně ve dvou 

odlišných jazykových verzích testu (Mallinckrodt, Wang, 2004). Vinokurov, Geller 

a Martinová (2007) upozorňují na nedostatečný konsenzus ve výběru konkrétního typu 

ekvivalence k zajištění překladové ekvivalence při vývoji a překladech (převodech) 

diagnostických prostředků. Mezi množstvím uváděných typů ekvivalencí je pro náš 

výzkum nejdůležitější zajištění ekvivalence sémantické a konceptuální. 
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3.2.2  CÍL STUDIE 

Cílem této studie je zajištění tzv. překladové ekvivalence (translation 

equivalence – např. Mallinckrodt, Wang, 2004) při překladu dotazníků Sport motivation 

scale a Social physique anxiety scale do českého jazyka. 

 

3.2.3  METODIKA 

3.2.3.1  Sémantická ekvivalence 

Sémantická ekvivalence by měla být při převodu diagnostických prostředků 

zajištěna výběrem vhodné překladové procedury. Překladové procedury by se daly 

(podle Banville, 2000; Behling, Law, 2000; Hambelton, 1993 in Tomešová, 2005) 

rozdělit do tří skupin: a) jednoduchý přímý překlad, b) modifikovaný přímý překlad, 

c) zpětný překlad. Po zvážení charakteru práce i dotazníku, kdy jsme v souladu 

s Huntovou a Bhopalem (2004) usoudili, že je důležitá podobnost teoretických konceptů 

(konstruktů), spíše než striktní ekvivalence překladu jednotlivých položek, byla vybrána 

metoda přímého modifikovaného překladu (Behling, Law, 2000) v kombinaci 

s analýzou protokolu (Hines, Snowden, 1993 in Tomešová, 2005). 

 

3.2.3.2  Modifikovaný přímý překlad 

Překlad diagnostických prostředků Sport motivation scale (SMS; Pelletier et al., 

1995) a Social physique anxiety scale (SPAS; Hart, Leary a Rejeski, 1989), byl zadán 

3 překladatelům (znalým terminologie z oblasti psychologie tělesné výchovy a sportu), 

s instrukcí zdůrazňující, že doslovný překlad není nezbytný, že je důležitější snažit 

se spíše postihnout význam jednotlivých výroků. Na základě diskuze, kde byla 

rozebírána vhodnost překladu jednotlivých položek i úvodní instrukční části, 

pak vznikla první česká verze obou dotazníků. 

 

3.2.3.3  Analýza protokolu 

Jako doplňková metoda kontroly sémantické ekvivalence byla zvolena analýza 

protokolu, která respondenty žádá o vysvětlení – přemýšlení nahlas o tom, 

jak jednotlivým výrokům rozumí, proč na ně odpověděli tak, jak na ně odpověděli. 



62 

 

První české verze dotazníků tedy byly předloženy 10 studentům (5 žen a 5 

mužů), kteří je vyplnili a v současně probíhajícím rozhovoru sdělovali svou motivaci 

k jednotlivým odpovědím, porozumění instrukcím a připomínky k jejich formulaci. 

Byla shromážděna kvalitativní data o tom, jak porozuměli jednotlivým výrokům 

a jaká byla motivace pro jejich odpovědi. Tyto informace byly brány v úvahu 

při vytváření finálních verzí dotazníků. 

 

3.2.3.4  Konceptuální ekvivalence  

Pro zajištění konceptuální ekvivalence, tedy toho, aby měřící nástroj měřil stejný 

konstrukt (v našem případě různé druhy motivace a sociální tělesnou úzkost) 

ve zdrojovém i cílovém jazyce, jsou k dispozici dva druhy nástrojů: logické a empirické 

testy konceptuální ekvivalence (Tomešová, 2005). 

Na základě možných vyústění logických testů konceptuální ekvivalence 

(Behling, Law, 2000) bylo možné usoudit, že neexistuje žádný logický, ani teoretický 

důvod, proč by se měl konstrukt motivace či sociální tělesné úzkosti v českém prostředí, 

lišit a bude tedy možné přistoupit k testům empirickým (viz. Studie 2 a 4). 
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3.2.4  VÝSLEDKY 

Při překladu dotazníků bylo občas obtížné nalézt ekvivalentní české výrazy, 

které by odpovídaly výrazům anglickým. Podstatné však bylo dodržet význam 

jednotlivých výroků a nalézt významově odpovídající formulace položek. Z tohoto 

důvodu nebyly jednotlivé výroky překládány doslovně. Přeložené české verze dotazníků 

a jejich původní anglické verze uvádíme v následujících tabulkách. Dotazník Social 

physique anxiety scale (SPAS) – viz. Tabulka 1. 

 

Tabulka 1 

Social physique anxiety scale – přeložená česká verze dotazníku  

a původní anglická verze dotazníku 

Instrukce: 

Přečtěte si pozorně jednotlivá tvrzení a na škále  

1 až 5 označte, jak přesně Vás vystihují: 

1 – vůbec ne, 2 – trochu, 3 – středně,  

4 – spíše ano, 5 – absolutně. 

Instructions: 

Read each item carefully and indicate how 

characteristic it is of you according to the following 

scale: 1 – not at all, 2 – slightly, 3 – moderately, 

4 – very, 5 – extremely. 

1. Jsem spokojený se vzhledem své postavy. 
1. I am comfortable with the appearance of my 

physique or figure. 

2. Vadí mi vzít si na sebe oblečení, ve kterém bych 

mohl vypadat příliš tlustý nebo hubený. 

2. I would never worry about wearing clothes 

that might make me look too thin or overweight. 

3. Přál bych si, abych se tolik nezabýval svou 

postavou. 

3. I wish I wasn't so up-tight about my physique 

or figure. 

4. Někdy se trápím tím, že ostatní hodnotí negativně 

moji váhu nebo to, jaké mám svaly. 

4. There are times when I am bothered by thoughts 

that other people are evaluating my weight 

or muscular development negatively. 

5. Když se podívám do zrcadla, jsem se svou 

postavou spokojený. 

5. When I look in the mirror I feel good 

about my physique or figure. 

6. V určitých situacích se cítím kvůli své postavě 

nervózní. 

6. Unattractive features of my physique or figure 

make me nervous in certain social settings. 

7. V přítomnosti ostatních mě moje postava 

deprivuje. 

7. In the presence of others, I feel apprehensive 

about my physique or figure 

8. Jsem spokojený s tím, jak se mé tělo jeví ostatním. 
8. I am comfortable with the appearance 

of my physique or figure. 

9. Cítil bych se nepříjemně, kdybych věděl, že ostatní 

hodnotí mou postavu. 

9. It would make me uncomfortable to know others 

were evaluating my physique or figure. 

10. Když mám ukázat svoji postavu před ostatními, 

stydím se. 

10. When it comes to displaying my physique 

or figure to others, I am a shy person. 

11. Většinou zůstávám klidný, když se ostatní dívají 

na mou postavu. 

11. I usually feel relaxed when it's obvious 

that others are looking at my physique or figure. 

12. V plavkách se často cítím nejistý kvůli svým 

tělesným proporcím. 

12. When in a bathing suit, I often feel nervous 

about how well proportioned my body is. 

 

Analýza protokolu identifikovala odpovědi na výrok 1 („Jsem spokojený 

se vzhledem své postavy.“), výrok 5 („Když se podívám do zrcadla, jsem se svou 

postavou spokojený.“), výrok 8 („Jsem spokojený s tím, jak se mé tělo jeví ostatním.“) 

a výrok 11 („Většinou zůstávám klidný, když se ostatní dívají na mou postavu.“) 

jako reflexi pozitivního sebehodnocení či spokojenosti se vzhledem vlastního těla a tyto 

výroky tedy koncepčně neodpovídají sociální tělesné úzkosti. Dále se objevil problém 
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s překladem, kdy výrok: „V plavkách se často cítím nejistý kvůli svým tělesným 

proporcím.“ měl rozdílný význam pro muže než pro ženy. Muži se v odpovědích často 

zaměřovali na své intimní partie, příp. upozorňovali, že nenosí klasické slipové plavky, 

ale šortky. Ve finální verzi překladu byla tedy položka změněna: „V plavkách se často 

cítím nejistý kvůli stavbě svého těla.“ (viz. Příloha 1). 

Přeloženou českou verzi dotazníku Sport motivation scale (SMS) a jeho původní 

anglickou verzi uvádíme v  Tabulce 2. Při analýze protokolu byly zaznamenány pouze 

marginální připomínky, které nevedly ke změně formulace položek ve finální verzi 

překladu (viz. Příloha 3). 
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Tabulka 2 

Sport motivation scale – přeložená česká verze dotazníku a původní anglická verze dotazníku 

Instrukce: 

Na škále 1 – 7 označte, jak moc se ztotožňujete 

s odpovědí na otázku: „Proč sportuješ?“ 

Vůbec ne, trochu, středně, spíše ano, absolutně ano. 

Instructions: 

Using the scale below, please indicate to what extent 

each of the following items corresponds to one of the 

reasons for which you are presently practicing your 

sport. Does not, a little, moderately, a lot, exactly. 

1. Pro potěšení, cítím vzrušující zážitky. 1. For the pleasure I feel in living exciting experiences. 

2. Pro potěšení z toho, že vím víc o sportu, 

který provozuji. 

2. For the pleasure it gives me to know more about 

the sport that I practice. 

3. Kdysi jsem sportoval z dobrých důvodů, ale nyní se 

ptám sám sebe, jestli v tom mám dále pokračovat. 

3. I used to have good reasons for doing sport, but 

now I am asking myself if I should continue doing it.  

4. Pro potěšení z objevování nových tréninkových 

technik. 

4. For the pleasure of discovering new training 

techniques.  

5. Už ani nevím, mám pocit, že ve sportu už nejsem 

schopný uspět. 

5. I don't know anymore; I have the impression 

of being incapable of succeeding in this sport.  

6. Protože mě kvůli tomu kladně hodnotí lidé, 

které znám. 

6. Because it allows me to be well regarded by people 

that I know.  

7. Protože je to podle mého názoru jeden z nejlepších 

způsobů, jak potkávat nové lidi. 

7. Because, in my opinion, it is one of the best ways 

to meet people.  

8. Protože cítím uspokojení při zvládání obtížných 

tréninkových úkolů. 

8. Because I feel a lot of personal satisfaction while 

mastering certain difficult training techniques. 

9. Protože je to absolutně nezbytné, když chce být 

člověk fit. 

9. Because it is absolutely necessary to do sports 

if one wants to be in shape.  

10. Pro prestiž být sportovcem. 10. For the prestige of being an athlete.  

11. Protože je to jedna z nejlepších cest, kterou jsem si 

vybral, abych rozvíjel i další stránky své osobnosti. 

11. Because it is one of the best ways I have chosen 

to develop other aspects of myself.  

12. Protože cítím potěšení, když zlepšuji svá slabá 

místa. 

12. For the pleasure I feel while improving some 

of my weak points.  

13. Pro ten skvělý pocit, který zažívám, když jsem 

zcela pohlcen danou aktivitou. 

13. For the excitement I feel when I am really 

involved in the activity.  

14. Protože musím sportovat, abych se cítil dobře. 14. Because I must do sports to feel good myself. 

15. Protože cítím uspokojení, když se v mém sportu 

zdokonaluji. 

15. For the satisfaction I experience while I am 

perfecting my abilities.  

16. Protože lidé kolem mě si myslí, že je důležité 

sportovat, aby byl člověk ve formě. 

16. Because people around me think it is important 

to be in shape.  

17. Protože je to dobrý způsob, jak se naučit spoustu 

věcí, které mohou být užitečné i v jiných oblastech. 

17. Because it is a good way to learn lots of things 

which could be useful to me in other areas of my life.  

18. Pro intenzivní pocity a vzrušení, které mi sport 

přináší. 

18. For the intense emotions I feel doing a sport that 

I like. 

19. Nejsem si jistý, nemyslím si, že sport je pro mě 

to pravé. 

19. It is not clear to me anymore; I don't really think 

my place is in sport.  

20. Protože cítím potěšení při provádění těžkých 

pohybových úkonů. 

For the pleasure that I feel while executing certain 

difficult movements.  

21. Protože vím, že bych se cítil špatně, kdybych si 

na sport neudělal čas. 

20. Because I would feel bad if I was not taking time 

to do it.  

22. Abych ukázal ostatním, jak dobrý jsem ve svém 

sportu. 
21. To show others how good I am good at my sport.  

23. Protože mám radost z toho, když se učím nové 

techniky či pohyby, které jsem nikdy předtím 

nezkoušel. 

23. For the pleasure that I feel while learning training 

techniques that I have never tried before.  

24. Protože je to jeden z nejlepších způsobů, jak si 

udržet dobré vztahy s mými kamarády. 

24. Because it is one of the best ways to maintain 

good relationships with my friends.  

25. Protože mám rád pocit, kdy jsem zcela ponořen 

do dané aktivity. 

25. Because I like the feeling of being totally 

immersed in the activity.  

26. Protože já musím sportovat pravidelně. 26. Because I must do sports regularly.  

27. Pro potěšení z objevování nových soutěžních 

strategií a taktiky. 

27. For the pleasure of discovering new performance 

strategies.  

28. Ani nevím, často mi připadá, že nedosahuji cílů, 

které jsem si stanovil. 

28. I often ask myself; I can't seem to achieve 

the goals that I set for myself. 
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3.2.5  DISKUZE, ZÁVĚRY 

Cílem této studie bylo zajištění tzv. překladové ekvivalence (translation 

equivalence – např. Mallinckrodt, Wang, 2004) při překladu dotazníků Sport motivation 

scale (SMS) a Social physique anxiety scale (SPAS) do českého jazyka. Při překladu 

dotazníků bylo podstatné dodržet význam jednotlivých položek, občas však bylo 

obtížné nalézt ekvivalentní české výrazy, které by obsahově odpovídaly výrazům 

anglickým. Z tohoto důvodu nebyly jednotlivé výroky překládány doslovně. Ačkoliv 

české verze dotazníků SMS a SPAS nejsou doslovným překladem verzí původních, 

na základě výše uvedené překladové procedury (metoda přímého modifikovaného 

překladu v kombinaci s analýzou protokolu) se podařilo nalézt významově odpovídající 

formulace položek. Oba přeložené dotazníky považujeme za sémanticky ekvivalentní 

verzím původním. Pro zajištění konceptuální ekvivalence jsme využili logické testy 

konceptuální ekvivalence, a jelikož bylo možné usoudit, že neexistuje žádný logický, 

ani teoretický důvod, proč by se měl konstrukt motivace či sociální tělesné úzkosti 

v českém prostředí lišit, bylo možné přistoupit k testům empirickým (viz. Studie 2 a 4). 
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3.3  STUDIE 2 

OVĚŘENÍ FAKTOROVÉ VALIDITY DOTAZNÍKU SOCIAL PHYSIQUE 

ANXIETY SCALE 

 

3.3.1  ÚVOD 

Ve snaze kvantifikovat míru, ve které lidé zažívají sociální tělesnou úzkost, 

Hartová, Leary a Rejeski (1989) vytvořili Social physique anxiety scale (SPAS). SPAS 

je 12 položková škála, původně validizovaná pro populaci amerických studentů. SPAS 

určuje stupeň obav či úzkosti, kterou lidé zažívají při prezentování svého fyzična 

v hodnotícím kontextu.  

Ačkoliv byla SPAS původně vytvořena jako unidimenzionální škála, obsah 

jednotlivých položek, stejně jako explorativní faktorová analýza směřovaly k odhalení 

dvou faktorů (Eklund, Hart, Mack, 1996). Tento pohled byl kritizován Martinovou et al. 

(1997), kteří se domnívali, že jeden z faktorů vyplývající z Eklundovy analýzy, 

a to faktor označující tělesný komfort, je zavádějící, protože není založen 

na sebeprezentační teorii, ani nevychází z celkového konceptu sociální tělesné úzkosti. 

Na rozdíl od obsahu jednotlivých výroků, jen málo pozornosti bylo věnováno 

jejich formulaci, jako možnému zdroji neprůkaznosti faktorové struktury SPAS. Motl 

a Conroy (2000) však poukázali na přítomnost tzv. „metodologických efektů“ (method 

effect) v SPAS. Motl a Conroy (2000) dospěli k závěru, že po odstranění 

metodologických efektů je faktorová struktura SPAS u vzorku mužů a žen invariantní. 

I studie Haggera et al. (2007) potvrdila, že testované osoby odpovídají odlišně 

na pozitivně a negativně formulované položky. Ve snaze předejít problémům 

s metodologickými efekty autoři navrhli vyloučení pozitivně formulovaných položek. 

Takto modifikovaná verze vykázala invarianci faktorové struktury (včetně stejných 

faktorových zátěží) u pěti evropských národů (Velká Británie, Estonsko, Španělsko, 

Švédsko a Turecko – Hagger et al., 2007). 

I navzdory dosaženým výsledkům (které poukazují na invarianci faktorové 

struktury u mužů i žen, i v odlišných národech) upozorňují autoři (Motl, Conroy, 2001) 

na potřebu srovnání faktorové struktury SPAS u skupin s různou úrovní tělesné kondice 

i frekvence vykonávání pohybových aktivit. Takové srovnání zatím nebylo provedeno. 
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3.3.2  CÍL STUDIE 

Cílem této studie je srovnání faktorové struktury (testování invariance faktorové 

struktury) sociální tělesné úzkosti měřené dotazníkem Social physique anxiety scale 

(SPAS) u dvou skupin studentů s různou frekvencí vykonávání pohybových aktivit. 

 

3.3.3  HYPOTÉZY 

Na základě předešlých výzkumů (Hagger et al., 2007; Hart, Leary, Rejeski, 

1989; Motl, Conroy, 2000) předpokládáme, že: 

H2.1: U modifikované verze SPAS bude faktorová struktura, faktorové zátěže, 

jedinečnosti indikátorů i rozptyly faktorů u obou pozorovaných skupin s různou 

frekvencí vykonávání pohybových aktivit invariantní. 

H2.2: Ženy budou zažívat sociální tělesnou úzkost v signifikantně větší míře než muži. 

 

3.3.4  METODIKA 

3.3.4.1  Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor představovaly dvě skupiny studentů: 96 studentů FF UK 

v Praze (průměrný věk: 22,05; SD = 2,47; průměrný BMI: 22,20; SD = 2,72; 56 mužů, 

40 žen) a 110 studentů FTVS UK v Praze (průměrný věk: 20,63; SD = 1,63; průměrný 

BMI: 22,47; SD = 2,02; 64 mužů, 46 žen). Výzkumný soubor byl pořízen na základě 

dostupnosti (viz. Hendl, 2012, s. 59). U obou skupin jsme zjišťovali participaci 

na pohybových aktivitách (Ve svém volném čase se věnuji nějaké formě pohybové 

aktivity – ano, ne), případně frekvenci jejího vykonávání (Pohybovou aktivitu 

vykonávám – 1x týdně, 2x týdně, 3x týdně, 4x a více). Pomocí χ
2
 testu dobré shody 

byly identifikovány rozdíly ve vykonávání pohybových aktivit u obou skupin. 

Rozdíl mezi skupinami studentů byl statisticky signifikantní jak v případě podílu osob 

věnujících se pohybové aktivitě (χ
2

(1) = 55,17) tak ve frekvenci jejího vykonávání (χ
2

(3) 

= 48,44). Všechny testované osoby se dotazníkového šetření účastnily dobrovolně 

a souhlasily se zpracováním dat pro výzkumné účely. 
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3.3.4.2  Diagnostický prostředek 

Úroveň sociální tělesné úzkosti jsme u našich respondentů měřili pomocí české 

verze SPAS (Příloha 1), která vznikla na základě přímého modifikovaného překladu 

v kombinaci s analýzou protokolu (viz. Studie 1) a považujeme ji za dostatečně 

ekvivalentní verzi anglické. Tento inventář, původně validizovaný pro americkou 

populaci, obsahuje 12 výroků týkajících se obav či úzkosti, kterou lidé zažívají 

při prezentování svého fyzična v hodnotícím kontextu. Každá z položek SPAS 

je kvantifikována pomocí Likertovy 5 stupňové škály (viz.: Trochim, 2006), na které 

respondenti vyznačují míru, s jakou jsou pro ně jednotlivé položky pravdivé 

či charakteristické (1 – vůbec ne, …, 5 – absolutně ano). Pozorovaný skór může tedy 

teoreticky variovat od 12 do 60, a čím vyšší je skór respondenta, tím vyšší je jeho 

sociální tělesná úzkost. Inventář byl doplněn o další otázky zjišťující základní 

demografické údaje, formu a frekvenci pohybových aktivit respondentů (Příloha 6). 

 

3.3.4.3  Analýza dat 

Pro analýzu faktorové struktury české verze dotazníku SPAS (faktorová 

struktura – podoba vztahu mezi manifestními proměnnými a teoretickými konstrukty, 

počet teoretických konstruktů a podoba vztahů mezi nimi) u obou skupin byla využita 

metoda strukturálního modelování (SEM – structural eqation modeling; např. Blahuš, 

2010; Štochl, 2008) a statistický software LISREL 8.7 (Jőreskog, Sőrbom, 2005). 

Jelikož předmětem studie bylo srovnání struktury u dvou různých skupin, zvolili 

jsme více-skupinový (multi-sample, multi-group) přístup (Byrne, 2012). Prvním krokem 

ve více-skupinové analýze v rámci SEM je nalezení optimálního modelu, 

kdy analyzujeme korelační (kovariační) matice obou skupin samostatně. Po nalezení 

optimálního modelu následuje simultánní analýza korelačních (kovariačních) matic 

obou skupin, kdy jsou na parametry modelů kladeny různé stupně restrikce. 

Ověření invariance faktorové struktury u dvou skupin představovalo 

vícestupňovou proceduru, kdy jsme po nalezení optimálního modelu u obou skupin 

ověřovali vhodnost čtyř zahnízděných modelů (nested models), kdy každý testovaný 

model obsahoval omezení modelu předchozího, plus nějaké další omezení (Bollen, 

1989). Tímto způsobem byly otestovány modely, kdy jsme postupně předpokládali: 
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a) invariantní počet faktorů, b) invariantní faktorové zátěže, d) invariantní jedinečnosti, 

c) invariantní rozptyly faktorů. 

Vzhledem k ordinálnímu charakteru manifestních proměnných byly pro účely 

SEM v PRELISu vypočítány dvě matice polychorických korelací, zvlášť pro obě 

skupiny. Spolu s asymptotickou kovariační maticí byly použity pro analýzu 

jednotlivých strukturálních modelů v LISRELu. 

Pro výpočet parametrů modelů byla využita metoda robustního maximálně 

věrohodného odhadu (např. Jőreskog, Sőrbom, 2005). Hodnocení vhodnosti (fitu, dobré 

shody) modelů bylo prováděno na základě chi-kvadrát statistiky (Satorra – Bentler 

scaled chi-square, S-Bχ
2
, viz. Jőreskog, 2005), kdy nízká hodnota chi-kvadrátu 

naznačuje dobrý fit a naopak. K hodnocení fitu jsme dále vybrali nejpoužívanější 

indexy v oblasti SEM: root mean square error of approximation (RMSEA) 

a standardized root mean square residuals (SRMR), u kterých hodnoty pod 0,08 

naznačují přijatelnost modelu. Dále jsme využili comparative fit index (CFI) a non-

normed fit index (NNFI), u kterých jsou žádoucí hodnoty blížící se 1 (např. Urbánek, 

2000). Jelikož v rámci více-skupinové analýzy byly námi testované modely zahnízděné, 

využili jsme pro jejich vzájemné srovnání také test rozdílu chi-kvadrát statistiky (Kline, 

1998). Tento test umožňuje testovat statistickou významnost rozdílu (zlepšení, případně 

zhoršení modelu) při přechodu od jednoho modelu ke druhému. 

MIMIC model (multiple indicators – multiple causes; viz. Muthén, 1989), 

tedy kauzální model s latentní proměnnou (McDonald, 1991) a jedním prediktorem, 

jsme využili k ověření vlivu pohlaví na úroveň sociální tělesné úzkosti (společná 

korelační matice pro obě skupiny). 

Případné testy statistické významnosti jsme prováděli na hladině významnosti 

α = 0,05. 
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3.3.5  VÝSLEDKY 

Na základě předchozích studií bylo nejdříve otestováno několik teoreticky 

smysluplných modelů faktorové struktury dotazníku SPAS, pro obě skupiny 

samostatně:  

Model 1 – unidimenzionální 12 položkový model;  

Model 2 – model se dvěma nekorelovanými faktory; 

Model 3 – model se dvěma korelovanými faktory; 

Model 4 – bifaktorový model s faktorem pro negativně formulované položky; 

Model 5 – bifaktorový model s faktorem pro pozitivně formulované položky; 

Model 6 – modifikovaný 8 položkový unidimenzionální model. 

Ve shodě s předešlými výzkumy (Hagger et al., 2007) můžeme říci, 

že unidimenzionální 12 položkový model sociální tělesné úzkosti (Obrázek 4) 

nevykázal uspokojivý fit ani v jedné ze sledovaných skupin (Tabulka 3). 

 

Obrázek 4 

Model 1 – unidimenzionální 12 položkový model sociální tělesné úzkosti (STÚ) 

 

 
Fit modelu ve skupinách: 

FF S-Bχ
2

(54) = 113,1; p < 0,001; 90% CI RMSEA = 0,079 - 0,135; CFI = 0,95; NNFI = 0,94 

FTVS S-Bχ
2

(54) = 157,1; p < 0,001; 90% CI RMSEA = 0,108 - 0,156; CFI = 0,95; NNFI = 0,94 
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Model 2 (Obrázek 5), kde jsme předpokládali, že jednotlivé položky měří dva 

nekorelované subkonstrukty sociální tělesné úzkosti: tělesný komfort a očekávání 

negativní evaluace (Eklund, Hart, Mack, 1996), dosáhl u obou skupin o něco lepší fit. 

Avšak zejména nevysvětlené korelace (SRMR = 0,25 resp. 0,35) poukazují 

na nevhodnost tohoto modelu u obou skupin (Tabulka 3). K podobnému závěru jsme 

dospěli i v případě modelu 3 (Obrázek 6), ve kterém byla korelace mezi uvažovanými 

faktory odhadovaným parametrem. 

 

Obrázek 5 

Model 2 – model se dvěma nekorelovanými faktory:  

tělesný komfort (TK) a očekávání negativního hodnocení (NH) 

 

 
Fit modelu ve skupinách: 

FF S-Bχ
2

(54) = 93,8; p < 0,001; 90% CI RMSEA = 0,057 - 0,117; CFI = 0,96; NNFI = 0,96 

FTVS S-Bχ
2

(54) = 118,0; p < 0,001; 90% CI RMSEA = 0,078 - 0,129; CFI = 0,97; NNFI = 0,96 
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Obrázek 6 

Model 3 – model se dvěma korelovanými faktory: 

tělesný komfort (TK) a očekávání negativního hodnocení (NH) 

 

 
Fit modelu ve skupinách: 

FF S-Bχ
2

(53) = 81,3; p = 0,007; 90% CI RMSEA = 0,039 - 0,106; CFI = 0,97; NNFI = 0,97 

FTVS S-Bχ
2

(53) = 106,0; p < 0,001; 90% CI RMSEA = 0,069 - 0,122; CFI = 0,97; NNFI = 0,96 

 

Přítomnost tzv. metodologických efektů v SPAS, diskutovaných zejména 

Motlem a Conroyem (2000) i Haggerem et al. (2007), jsme testovali v modelech 4 a 5 

(Obrázek 7 a 8). V obou těchto modelech je kromě námi zamýšleného konstruktu 

sociální tělesné úzkosti přítomný také další konstrukt, představující metodologický 

efekt asociovaný s negativně formulovanými položkami (model 4) resp. pozitivně 

formulovanými položkami (model 5). Indexy fitu těchto modelů poukazují 

na přítomnost metodologických efektů i v našem souboru (Tabulka 3). I z tohoto 

důvodu jsme se rozhodli SPAS modifikovat a položky formulované pozitivně 

(které navíc koncepčně nevyhovovaly charakteru sociální tělesné úzkosti) jsme 

vyloučili – model 6 (viz. Obrázek 9.) 
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Obrázek 7 

Model 4 – bifaktorový model s faktorem pro negativně formulované (NF) položky  

 

 
Fit modelu ve skupinách: 

FF S-Bχ
2

(46) = 70,8; p = 0,010; 90% CI RMSEA = 0,037 - 0,108; CFI = 0,98; NNFI = 0,97 

FTVS S-Bχ
2

(46) = 53,4; p = 0,209; 90% CI RMSEA = 0,000 - 0,082; CFI = 0,99; NNFI = 0,99 

 

Obrázek 8 

Model 5 – bifaktorový model s faktorem pro pozitivně formulované (PF) položky  

 

 
Fit modelu ve skupinách: 

FF S-Bχ
2

(50) = 63,1; p = 0,099; 90% CI RMSEA = 0,000 - 0,089; CFI = 0,98; NNFI = 0,98 

FTVS S-Bχ
2

(50) = 63,1; p = 0,010; 90% CI RMSEA = 0,034 - 0,099; CFI = 0,99; NNFI = 0,98 
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Obrázek 9 

Model 6 – modifikovaný 8 položkový unidimenzionální model sociální tělesné úzkosti (STÚ) 

 

 
Fit modelu ve skupinách: 

FF S-Bχ
2

(20) = 37,7; p = 0,009; 90% CI RMSEA = 0,047 - 0,141; CFI = 0,97; NNFI = 0,96 

FTVS S-Bχ
2

(20) = 37,6; p = 0,009; 90% CI RMSEA = 0,043 - 0,133; CFI = 0,98; NNFI = 0,97 

 

I když je chi-kvadrát statistika u modelu 6 v obou případech statisticky 

významná (p = 0,009), v podstatě všechny hodnoty ostatních indexů, zejména 

pak nevysvětlené korelace – SRMR = 0,07 resp. 0,05 (viz. Tabulka 3), poukazují 

na přijatelnost tohoto modelu a vhodnost modifikované 8 položkové verze SPAS 

pro více-skupinovou analýzu. Model 6 se tedy stal výchozím modelem pro testování 

invariance faktorové struktury u obou skupin. 

Souhrnný přehled fitu jednotlivých modelů uvádíme v Tabulce 3. 
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Tabulka 3 

Indexy fitu testovaných modelů u studentů Filozofické fakulty UK v Praze (FF)   

a studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze (FTVS) 

 Skupina   S-Bχ
2
 (sv.) p RMSEA* CFI NNFI SRMR AIC 

FF 

       

  

  Model 1 113,1(54) 0,000 0,079 - 0,135 0,95 0,94 0,10 154,8 

  Model 2 93,8 (54) 0,000 0,057 - 0,117 0,96 0,96 0,25 142,1 

  Model 3 81,3 (53) 0,007 0,039 - 0,106 0,97 0,97 0,11 131,3 

  Model 4 70,8 (46) 0,010 0,037 - 0,108 0,98 0,97 0,11 134,8 

  Model 5 63,1 (50) 0,099 0,000 - 0,089 0,98 0,98 0,07 119,1 

  Model 6 37,7 (20) 0,009 0,047 - 0,141 0,97 0,96 0,07 69,7 

FTVS 

       

  

  Model 1 157,1 (54) 0,000 0,108 - 0,156 0,95 0,94 0,08 205,1 

  Model 2 118,0 (54) 0,000 0,078 - 0,129 0,97 0,96 0,35 166,0 

  Model 3 106,0 (53) 0,000 0,069 - 0,122 0,97 0,96 0,09 156,0 

  Model 4 53,4 (46) 0,209 0,000 - 0,082 0,99 0,99 0,11 117,4 

  Model 5 63,1 (50) 0,010 0,034 - 0,099 0,99 0,98 0,06 132,0 

  Model 6 37,6 (20) 0,009 0,043 - 0,133 0,98 0,97 0,05 69,6 

Vysvětlivky: 

Model 1 – unidimenzionální 12 položkový model 

Model 2 – model se dvěma nekorelovanými faktory 

Model 3 – model se dvěma korelovanými faktory 

Model 4 – bifaktorový model s faktorem pro negativně formulované položky 

Model 5 – bifaktorový model s faktorem pro pozitivně formulované položky 

Model 6 – modifikovaný 8 položkový unidimenzionální model 

S-Bχ
2
 – Satorra-Bentler scaled chi-square 

RMSEA – root mean square error of approximation, * - 90% konfidenční interval 

CFI – comparative fit index 

NNFI – non-normed fit index 

SRMR – standardized root mean square residual 

AIC – Akaike information criterion 

sv. – stupně volnosti 

 

V Tabulce 4 uvádíme výsledky více-skupinové faktorové analýzy – sekvenci 

testování čtyř zahnízděných modelů, kdy jsme analyzovali korelační matice obou 

skupin simultánně. 
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Tabulka 4 

Indexy fitu více-skupinové konfirmativní faktorové analýzy modifikované 8 položkové verze SPAS 

Model S-Bχ
2
 (sv.) p RMSEA* CFI NNFI SRMR Δ χ

2
(sv.) 

Invariantní počet faktorů (M1) 71,7 (40) 0,001 0,055 - 0,124 0,97 0,97 0,05 _ 

Invariantní faktorové zátěže (M2) 81,5 (47) 0,001 0,054 - 0,118 0,97 0,97 0,07 9,8 (7)° 

Invariantní jedinečnosti (M3) 72,8 (55) 0,053 0,000 - 0,091 0.99 0,99 0,07 8,7 (8)° 

Invariantní rozptyly faktorů (M4) 74,2 (56) 0,052 0,000 - 0,090 0,99 0,99 0,05 1,4 (1)° 

Vysvětlivky: 

S-Bχ
2
 – Satorra-Bentler scaled chi-square 

RMSEA – root mean square error of approximation, * - 90% konfidenční interval 

CFI – comparative fit index 

NNFI – non-normed fit index 

SRMR – standardized root mean square residual 

Δ χ
2
 – změna χ

2
 mezi jednotlivými modely 

° – změna χ
2
 mezi jednotlivými modely není statisticky významná (p > 0,05) 

sv. – stupně volnosti 

 

Jako první byl otestován model M1, kdy jsme u obou skupin předpokládali 

stejný počet faktorů (jeden). Jelikož unidimenzionální model 8 položkové verze SPAS 

dosáhl u obou skupin akceptovatelného fitu (viz. Tabulka 4), nebyly výsledky více-

skupinové analýzy překvapením. V podstatě všechny indexy měly přijatelné hodnoty 

(CFI = 0,97; NNFI = 0,97; SRMR = 0,05) a potvrdily invarianci faktorové struktury 

u námi pozorovaných skupin. Na základě výsledků tedy můžeme tvrdit, že u skupin 

s různou frekvencí vykonávání pohybových aktivit je pomocí modifikované verze 

SPAS měřen invariantní počet faktorů. 

V dalším testovaném modelu (M2) jsme omezili faktorové zátěže tak, aby byly 

mezi skupinami invariantní. Vzhledem k tomu, že je model M2 restriktivnější 

než model předchozí, nárůst hodnoty chi-kvadrát statistiky a tedy zhoršení fitu modelu 

jsme očekávali. Toto zhoršení však nebylo statisticky významné na hladině 

významnosti α = 0,05 (χ
2

(7) = 9,8; p = 0,20). Navíc také ostatní indexy hodnotící model 

poukazují na jeho přijatelnost (CFI = 0,97; NNFI = 0,97; SRMR = 0,07). 

V modelu M3 jsme kromě invariantní faktorové struktury i invariantních 

faktorových zátěží navíc předpokládali invariantní jedinečnosti manifestních indikátorů 

u obou skupin. Tento model (M3) překvapivě vykázal na základě chi-kvadrát statistiky 

zlepšení oproti modelu předchozímu. Chi-kvadrát poklesl a dokonce p-hodnota chi-

kvadrát statistiky (p = 0,053) vypovídá o dobré shodě modelu M3 s daty. O lepší shodě 

modelu M3 (oproti modelu M2) vypovídá i 90% konfidenční interval RMSEA (0 – 

0,09), stejně jako zvýšení hodnot CFI a NNFI (0,99). 
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Posledním testovaným modelem byl model s invariantním rozptylem faktorů 

u obou skupin (model M4). Hodnoty indexů CFI, NNFI i RMSEA poukázaly 

na akceptovatelný fit tohoto modelu (viz. Tabulka 4). Podobně jako v předchozím 

případě, nesignifikantní hodnota chi-kvadrát statistiky (p = 0,052) naznačuje vhodnost 

modelu M4 pro popis námi získaných dat. Výsledky tedy napovídají, že v našem 

případě je nejméně nevhodným modelem právě model M4. Faktorová struktura, 

faktorové zátěže, jedinečnosti indikátorů i rozptyly faktorů byly u porovnávaných 

skupin invariantní. Hypotéza H2.1 se tedy potvrdila. Generická reliabilita testového 

skóru získaného pomocí modifikované 8 položkové verze SPAS byla uspokojivá 

(Cronbachova α = 0,88). 

Potom co jsme shledali, že je faktorová struktura modifikované 8 položkové 

verze invariantní u obou skupin, zajímal nás rozdíl v sociální tělesné úzkosti mezi muži 

a ženami. Na základě výsledků MIMIC modelu (kauzálního modelu s latentní 

proměnnou – sociální tělesná úzkost a jedním manifestním prediktorem – pohlaví) 

je možné tvrdit, že existuje významný vliv pohlaví na míru prožívané sociální tělesné 

úzkosti (regresní koeficient 0,61; p < 0,05). Ženská část našeho souboru měla vyšší 

průměrný skór sociální tělesné úzkosti než část mužská. Hypotéza H2.2 se tedy 

potvrdila. Proměnná pohlaví vysvětlila 37% rozptylu latentní proměnné, měřené pomocí 

modifikované 8 položkové verze SPAS (viz. Obrázek 10). 

 

Obrázek 10 

Kauzální (MIMIC) model s proměnnou pohlaví jako prediktorem sociální tělesné úzkosti (STÚ) 

 
Fit modelu: 

S-Bχ2(28) = 58,5 (p < 0,001); RMSEA = 0,075; CFI = 0,98; NNFI = 0,98; SRMR = 0,05 
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3.3.6  DISKUZE, ZÁVĚRY 

V předkládané studii jsme na základě doporučení Motla a Conroye (2001) 

ověřovali invarianci faktorové struktury české verze dotazníku SPAS u skupin s různou 

frekvencí vykonávání pohybových aktivit. Pomocí strukturálního modelování jsme 

dospěli k závěru, že v původní verzi SPAS (12 položek) jsou přítomné 

tzv. metodologické efekty, spojené s formulací jednotlivých položek. Tento fakt nás 

přiměl k vyloučení pozitivně formulovaných položek, které u obou skupin podstatně 

přispívaly k nesrovnalostem mezi odhadovaným modelem a pozorovanými daty. 

Po jejich vyloučení byl dosažen přijatelný fit modelu, srovnatelný s předešlými 

výzkumy (Hagger et al., 2007). 

Následná více-skupinová analýza poukázala na „těsnou“ cross-validitu (tight 

cross-validity, viz. MacCallum et al., 1994) této 8 položkové verze SPAS u obou 

skupin. Faktorová struktura, faktorové zátěže, jedinečnosti indikátorů i rozptyly faktorů 

byly u pozorovaných skupin invariantní. Hypotéza H2.1 se tedy potvrdila. 

Modifikovaná unidimenzionální 8 položková česká verze SPAS tedy měří latentní 

konstrukt sociální tělesné úzkosti velmi podobně i u skupin s různou frekvencí 

vykonávání pohybových aktivit. Můžeme tedy v souladu s Motlem a Conroyem (2001, 

2000) i Haggerem et al. (2007) tvrdit, že modifikovaná verze SPAS, bez pozitivně 

formulovaných položek, poskytuje smysluplné srovnání průměrných skórů u různých 

skupin. I proto doporučujeme, pro měření tohoto důležitého sebeprezentačního 

teoretického konstruktu v českém prostředí, využití této 8 položkové unidimenzionální 

verze SPAS. 

Na základě předešlých výzkumů (Hagger, Stevenson, 2010; Hart, Leary, 

Rejeski, 1989; Motl, Conroy, 2000) jsme předpokládali rozdíly v míře sociální tělesné 

úzkosti u obou pohlaví. Tento předpoklad (hypotéza H2.2) se potvrdil i s využitím 

odlišných statistických metod, v našem případě s využitím kauzálního modelu s latentní 

proměnnou (McDonald, 1991). Výsledky jsou konzistentní s předchozími zjištěními 

(Martin, Mack, 1996; Motl, Conroy, 2000) a poukazují na vyšší průměrný skór sociální 

tělesné úzkosti u ženské části populace, což může mít souvislost s moderními 

kulturními trendy a sociálním tlakem kladeným na mladé ženy (ideál postavy, sportovní 

vzhled…). Tento fakt opět podporuje validitu inference skóru získaného pomocí 

modifikované unidimenzionální 8 položkové české verze SPAS. 
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3.4  STUDIE 3 

SOCIÁLNÍ TĚLESNÁ ÚZKOST U SPORTUJÍCÍCH VYSOKOŠKOLÁKŮ 

 

3.4.1  ÚVOD 

Z dosavadních výzkumů vyplývá, že sociální tělesná úzkost může od účasti 

na pohybových aktivitách odrazovat (Hart, Leary, Rejeski, 1989; Leary, 1992). 

Nejrůznější pohybové aktivity jsou často vnímány jako sebeprezentační hrozba, jelikož 

se většina z nich odehrává v prostředí, kde je na tělo kladen velký důraz (Hart, Leary, 

Rejeski, 1989; Eklund, Crawford, 1994; McAuley, Burman, 1993). Někteří jedinci 

s vysokým stupněm sociální tělesné úzkosti se pak pohybových aktivit odmítají účastnit 

právě kvůli obavám z prezentace vlastního těla (Hart, Leary, Rejeski, 1989). Často je 

pak možno pozorovat různé změny ve stravovacích návycích jedince (Haase, 

Prapavessis, 1998), např. konzumaci nízkokalorické stravy, vynechávání jídla, 

hladovění či užívaní prostředků snižující chuť k jídlu (Brownell, Rodin, 1994). 

Na druhé straně však mohou být sebeprezentační obavy či sociální tělesná 

úzkost hlavním zdrojem motivace pro účast na pohybových aktivitách (Crawford, 

Eklund, 1994; Eklund, Crawford, 1994; Hart, Leary, Rejeski, 1989; Leary, 1992). Ženy 

často udávají, že motivací k pohybové aktivitě jsou právě sebeprezentační obavy 

zahrnující tělesnou hmotnost, svalový tonus a celkový fyzický vzhled (Cash, 1990; 

Crawford, Eklund, 1994; Frederick, Shaw, 1995).  

 

3.4.2  CÍL STUDIE 

Cílem této studie je zjistit míru prožívané sociální tělesné úzkosti u sportujících 

vysokoškolských studentů ve vazbě na faktory, které byly identifikovány 

jako významné ve výzkumu tělesného sebepojetí či spokojenosti se vzhledem vlastního 

těla (pohlaví, redukční diety, kontext sportování). 
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3.4.3  HYPOTÉZY 

Na základě předešlých výzkumů (Hagger, Stevenson, 2010; Hart, Leary, 

Rejeski, 1989; Haase, Prapavessis, 1998; Motl, Conroy, 2000) předpokládáme že: 

H3.1: Ženy budou zažívat sociální tělesnou úzkost v signifikantně větší míře než muži. 

H3.2: Ženy, které budou držet/držely redukční dietu, budou zažívat sociální tělesnou 

úzkost ve významně větší míře než ženy, které redukční dietu nedrží/nedržely. 

H3.3: Muži, kteří budou držet/drželi redukční dietu, budou zažívat sociální tělesnou 

úzkost ve významně větší míře než muži, kteří redukční dietu nedrží/nedrželi. 

H3.4: Rekreačně sportující ženy budou zažívat sociální tělesnou úzkost ve významně 

větší míře než ženy, které sportují soutěžně. 

H3.5: Rekreačně sportující muži budou zažívat sociální tělesnou úzkost ve významně 

větší míře než muži, kteří sportují soutěžně. 

 

3.4.4  METODIKA 

3.4.4.1  Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvořilo 399 studentů FTVS UK v Praze. Soubor byl pořízen 

na základě dostupnosti (viz. Hendl, 2012, s. 59) a se skládal ze 148 žen (průměrný věk 

20,21; SD = 1,29) a 251 mužů (průměrný věk 20,54; SD = 1,25). Všichni studenti 

se v době výzkumu věnovali nějaké formě pohybové aktivity minimálně jednou týdně 

(94% respondentů alespoň 2x týdně). Do skupiny soutěžně sportujících (59%) 

byla testovaná osoba zařazena pod podmínkou, že se účastnila organizovaných soutěží 

na mezinárodní úrovni (účast na OH, MS, ME), případně na nejvyšší národní úrovni 

(např. nejvyšší liga v daném sportu, účast na MČR). Podrobnější deskriptivní 

charakteristiky výzkumného souboru uvádíme ve výsledkové části. Všechny testované 

osoby se dotazníkového šetření účastnily dobrovolně a souhlasily se zpracováním dat 

pro výzkumné účely. 

 

3.4.4.2  Diagnostický prostředek 

Úroveň sociální tělesné úzkosti jsme u našich respondentů měřili pomocí 

modifikované 8 položkové české verze dotazníku SPAS (viz. Studie 1 a 2; Příloha 2). 
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Inventář byl doplněn o další otázky zjišťující základní demografické údaje, stravovací 

návyky, formu a frekvenci pohybových aktivit respondentů (Příloha 6).  

 

3.4.4.3  Analýza dat 

Na základě výpočtu střední chyby měření (Sm ≈ 2) jsme se jako věcně významné 

rozhodli uvažovat rozdíly větší než pět bodů na škále sociální tělesné úzkosti. 

Pro posouzení významnosti rozdílů průměrných hodnot sociální tělesné úzkosti 

v různých sub-populacích jsme použili analýzu rozptylu s jednoduchým tříděním (one-

way ANOVA – např. Hendl, 2012). Jako závislá proměnná vystupovala vždy hodnota 

sociální tělesné úzkosti (suma hodnot jednotlivých odpovědí). Pro posouzení normality 

závislé proměnné byl využit Kolmogorov-Smirnovův test (Z = 1,208; p = 0,108). 

Třídění do skupin (nezávislé proměnné) bylo provedeno na základě faktorů pohlaví 

(muž/žena), formy provozované pohybové aktivity (rekreačně/soutěžně) a na základě 

zkušenosti s redukční dietou (nikdy nedržel dietu/držel dietu). Faktor „forma 

provozované pohybové aktivity“ a „zkušenost s redukční dietou“ jsme uvažovali 

samostatně pro obě pohlaví. Jak uvádí Trochim (2006), analýza rozptylu s jednoduchým 

tříděním v případě srovnání dvou skupin vede k naprosto stejným výsledkům jako t-test 

pro nezávislé výběry (t
2 

= F). Významnost rozdílů jsme hodnotili na hladině α  = 0,05. 

Pro relativní věcnou významnost jsme použili koeficient η
2
, který vyjadřuje procento 

celkového rozptylu vysvětleného nezávisle proměnnou, faktorem (viz. Blahuš, 2000). 
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3.4.5  VÝSLEDKY 

Deskriptivní charakteristiky výzkumného souboru jsou uvedeny v Tabulce 5. 

Hodnoty potvrzují předpokládané rozdíly ve výšce, váze a tím pádem i v BMI u obou 

pohlaví. Důležitější je fakt, že průměrné hodnoty BMI se u obou pohlaví nacházejí 

v normě, což může být pro srovnání sociální tělesné úzkosti zásadní. Uvědomujeme 

si však, že použití BMI je často zavádějící (např. Bunc, 2008) a to zejména u populace 

sportujících. Jak je patrné z Tabulky 5, většina mužů (83,2%) i žen (66,2%) v našem 

souboru provozovala sport v soutěžní formě (předpoklad organizovaného soutěžení). 

To se samozřejmě odrazilo v týdenní frekvenci cvičebních (tréninkových) lekcí jak 

u mužů, tak i u žen. Čtyři a vícekrát týdně provozovalo pohybovou aktivitu 79,6% mužů 

a 69,7% žen. Tabulka 5 informuje také o tom, že mnohem více žen (41,9%) než mužů 

(19,9%) mělo tendenci ovlivňovat svou tělesnou hmotnost pomocí redukční diety.  

 

Tabulka 5 

Průměrné hodnoty (M) a směrodatné odchylky (SD) věku, výšky, váhy a body mass indexu (BMI) 

a procentuální zastoupení obou pohlaví v kategoriích: dieta (drží/držel redukční dietu), sport 

(forma sportování) a frekvence (počet cvičebních lekcí v týdnu) 

   Ženy (n=148)   Muži (n=251) 

  M SD 

 

M SD 

Věk 20,21 1,29 

 

20,54 1,25 

Výška 168,81 6,31 

 

182,31 6,79 

Váha 60,15 6,77 

 

77,09 8,46 

BMI 21,06 1,61 

 

23,15 1,76 

Dieta Ano Ne 

 

Ano Ne 

% 41,9 58,1 

 

19,9 80,1 

Sport Rekreačně Soutěžně 

 

Rekreačně Soutěžně 

% 33,8 66,2 

 

16,8 83,2 

Frekvence 1-3 krát 4 a více 

 

1-3 krát 4 a více 

% 30,3 69,7   20,4 79,6 

 

Pohlaví  

V Tabulce 6 jsou uvedeny průměrné hodnoty a směrodatné odchylky sociální 

tělesné úzkosti v jednotlivých skupinách. Jak je zřejmé, ženy dosahovaly vyšších 

průměrných hodnot (24,19) sociální tělesné úzkosti než muži (17,12). Tento rozdíl jsme 

shledali věcně významným, jelikož rozdíl průměrů byl víc než pět bodů na škále. Rozdíl 

byl rovněž signifikantní na zvolené hladině α = 0,05; F(1,397) = 111,39 (p < 0,001); η
2 

= 

0,212. Faktorem pohlaví bylo vysvětleno 21,2% rozptylu pozorovaného skóru. 

Hypotéza H3.1 se tedy potvrdila. 
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Dieta 

Faktor redukční diety nebyl pro mužskou část našeho souboru věcně významný 

(Tabulka 6). To, zda muži drželi, nebo nedrželi dietu, se neprojevilo v rozdílnosti 

průměrných hodnot sociální tělesné úzkosti. Hypotéza H3.3 se tedy nepotvrdila. U žen 

je však situace jiná. Rozdíl průměrných hodnot žen, které někdy dietu držely (27,85) 

a těmi, které dietu nedržely (21,54), překročil 5 bodů na škále. Faktor diety byl 

ze statistického hlediska u žen významný na zvolené hladině α = 0,05; F(1,146) = 26,03 

(p < 0,001) a vysvětlil 14% rozptylu pozorovaného skóru (η
2 

= 0,146). Hypotéza H3.2 

se tedy potvrdila. 

 

Sport 

Rozdíly mezi průměrnými hodnotami rekreačně a soutěžně sportujících byl 

u žen pouze 0,8 a u mužů 1,4 bodů na škále. Faktor sportu byl tedy u obou pohlaví 

nevýznamný, což naznačuje, že i často sportující jedinci zažívají sociální tělesnou 

úzkost. Hypotézy H3.4 a H3.5 se tedy nepotvrdily. 

 

Tabulka 6 

Průměrné hodnoty (M) a směrodatné odchylky (SD) sociální tělesné úzkosti pro muže a ženy a pro 

obě pohlaví v kategoriích: dieta (drží/držel redukční dietu) a sport (forma sportování); statistická 

(p-hodnota) a věcná (η
2
) významnost rozdílů v sociální tělesné úzkosti v jednotlivých kategoriích 

Pohlaví Ženy   Muži 

M 24,19 

 

17,12 

SD 8,02 

 

5,32 

p < 0,001 

η
2
  0,212 

Dieta Ano Ne 

 
Ano Ne 

M 27,85 21,54 

 

17,36 17,06 

SD 8,62 6,41 

 

6,39 5,04 

p < 0,001 

 

0,726 

η
2
 0,146 

 

0,003 

Sport Rekreačně Soutěžně 

 
Rekreačně Soutěžně 

M 24,71 23,91 

 

18,3 16,86 

SD 7,68 8,18 

 

4,94 5,38 

p 0,567 

 

0,109 

η
2
 0,004   0,006 

 

 



85 

 

3.4.6  DISKUZE, ZÁVĚRY 

Pro náš soubor sportujících vysokoškoláků můžeme konstatovat, že ženy 

zažívají sociální tělesnou úzkost ve větší míře než muži. Naše výsledky je možné 

interpretovat ve shodě s dalšími výzkumy v České republice, které zaznamenaly 

výraznou nespokojenost mladých žen se vzhledem své postavy a s tělesnou hmotností 

(Fialová, 2008), respektive nižší hodnoty tělesného sebepojetí u žen než u mužů 

(Tomešová, 2005). 

U mužské části výzkumného souboru nebyl nalezen rozdíl v míře sociální 

tělesné úzkosti mezi jedinci, kteří drželi a nedrželi redukční dietu. Ženy, které držely 

redukční dietu, však zažívaly sociální tělesnou úzkost v podstatně větší míře než ženy, 

které se svou tělesnou hmotnost nesnažily snižovat pomocí redukční diety. 

To naznačuje, že sportující ženy podstupují redukční dietu právě z důvodu 

sebereprezentačních obav, což pro sportující muže neplatí. 

Kontext sportování (rekreačně/soutěžně) u našich respondentů nebyl ve vztahu 

k sociální tělesné úzkosti významný. To naznačuje, že i často sportující jedinci, 

u kterých je předpoklad habituace na podmínky sportovního prostředí (hodnotící 

kontext, odhalující oblečení,…), prožívají obavy z prezentace vlastního těla a jeho 

hodnocení druhými. Uvědomujeme si však metodologické problémy, jež spočívají 

v zařazení jedinců do jednotlivých kategorií pomocí dotazníku. 

Výsledky této studie by mohly být zohledněny například při navrhování 

pohybových programů. Jedním z doporučení je snaha o vytváření pohybových 

programů samostatně pro ženy, probíhající v nehodnotícím kontextu (cvičení 

bez zrcadel, …). Jako vhodné se taktéž jeví vytvářet, zejména pro ženy, pohybové 

programy založené na roli očekávaných benefitů (Hendl, Dobrý, 2008), a to hlavně 

ve vztahu k redukci, případně k udržení požadované tělesné hmotnosti. 
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3.5  STUDIE 4 

VALIDITA A RELIABILITA DOTAZNÍKU SPORT MOTIVATION SCALE  

 

3.5.1  ÚVOD 

Ke studiu motivace ve specifickém kontextu pohybových aktivit a sportu bylo 

navrženo a využito několik konceptuálních rámců (Roberts, 1992). Teorie 

sebedeterminace (Self-determination theory; Deci, Ryan, 1985) je jedním z teoretických 

systémů, který se ukázal jako užitečný při zkoumání motivace ve sportu. Na základě 

teorie sebedeterminace vznikl multidimenzionální dotazník Sport motivation scale 

(SMS; Pelletier et al., 1995), který je jedním z nejvyužívanějších diagnostických 

prostředků v oblasti sportu. SMS měří 7 faktorů – různé druhy motivace, které variují 

v míře relativní autonomie jednajícího subjektu. Konkrétně se jedná o tři druhy vnitřní 

motivace (vnitřní motivace vědět, prožít, něčeho dosáhnout), tři druhy vnější motivace 

(externí regulace, introjekce, identifikace) a amotivaci. 

Dotazník SMS a jeho francouzská verze (l’Echelle de motivation dans les sport; 

Briére et al., 1995) byly validizovány v několika výzkumech s kanadskými sportovci 

z individuálních i kolektivních sportů. Význam tohoto diagnostického prostředku 

pro výzkumné účely v oblasti motivace podtrhuje rovněž fakt, že byl přeložen 

do několika jazyků. Mnoho dalších studií se zabývalo psychometrickými vlastnostmi 

dotazníku SMS. Výsledky těchto studií potvrdily uspokojivou vnitřní konzistenci SMS. 

Výsledky konfirmativní faktorové analýzy potvrdily faktorovou validitu 

(sedmifaktorovou strukturu) i simplexní seřazení SMS sub-škál, tedy že korelace 

mezi sedmi teoretickými konstrukty měřenými dotazníkem SMS jsou tím vyšší, 

čím blíže jsou k sobě dané konstrukty na teoretickém kontinuu sebedeterminace. 

Ačkoliv tyto studie potvrdily, že SMS je validním a reliabilním diagnostickým 

prostředkem ke zjišťování vnitřní a vnější motivace a amotivace ve sportovním 

prostředí, psychometrické vlastnosti SMS dosud nebyly ověřovány na populaci českých 

sportujících studentů. 

Jelikož dotazník SMS měří různé typy motivace odlišným způsobem, než je 

doposud v České republice zvykem (v ČR dosud neexistuje diagnostický prostředek, 

který by adekvátně měřil různé typy motivace, které variují v míře relativní autonomie 

jednajícího subjektu), česká verze SMS by mohla efektivně sloužit pro měření vnitřní 



87 

 

a vnější motivace, příp. amotivace právě u českých sportovců. Ověření validity 

a reliability české verze dotazníku SMS tak bude přínosné jak pro výzkumné, 

tak i praktické účely. 

 

3.5.2  CÍL STUDIE 

Cílem této studie je ověření faktorové validity a reliability skóru získaného 

českou verzí dotazníku Sport motivation scale (SMS) ve vzorku českých sportujících 

vysokoškoláků. 

 

3.5.3  HYPOTÉZY 

H4.1: Faktorová struktura, faktorové zátěže a jedinečnosti indikátorů české verze 

dotazníku SMS budou invariantní u mužů i u žen. 

H4.2: Faktorová struktura, faktorové zátěže a jedinečnosti indikátorů české verze 

dotazníku SMS budou invariantní vzhledem k druhu provozovaného sportu (kolektivní, 

individuální). 

 

3.5.4  METODIKA 

3.5.4.1  Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor, který byl pořízen na základě dostupnosti (viz. Hendl, 2012, 

s. 59), tvořilo 457 studentů FTVS UK v Praze. Průměrný věk mužů (N = 290) byl 21,65 

let (SD = 1,95), průměrný věk žen (N = 167) byl 21,42 let (SD = 2,36). U testovaných 

osob jsme pomocí otázek v dotazníku (self-report), zjišťovali druh vykonávaného sportu 

(individuální, N = 235 vs. kolektivní, N = 220) frekvenci vykonávání pohybových 

aktivit (medián = 4 x týdně) a dobu, po kterou se věnují danému sportu (průměr = 10,22 

let; SD = 4,74). Můžeme tedy konstatovat, že se jedná o soubor aktivně sportujících 

studentů. Všechny testované osoby se dotazníkového šetření účastnily dobrovolně 

a souhlasily se zpracováním dat pro výzkumné účely. 
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3.5.4.2  Diagnostický prostředek 

Jednotlivé subkonstrukty motivace – tři druhy vnitřní motivace (vědět, prožít, 

něčeho dosáhnout), tři druhy vnější motivace (externí regulace, introjekce, identifikace) 

a amotivaci jsme nepřímo, asociativně (viz. např. Blahuš, 1996) měřili pomocí české 

verze dotazníku SMS (Příloha 3). Česká verze vznikla na základě přímého 

modifikovaného překladu v kombinaci s analýzou protokolu (viz. Studie 1) 

a považujeme ji za dostatečně ekvivalentní verzi anglické. SMS obsahuje 28 položek 

a každý ze tří subkonstruktů motivace je na empirické úrovni reprezentován čtyřmi 

indikátory (položkami) v dotazníku SMS. V dotazníku jsou testované osoby tázány 

na důvod, proč sportují a jednotlivé položky jsou kvantifikovány pomocí Likertovy 

7 stupňové škály, na které respondenti vyznačují míru, s jakou jsou pro ně jednotlivé 

důvody pravdivé či charakteristické (1 – vůbec ne, …, 7 – absolutně ano). Pozorovaný 

skór může tedy teoreticky variovat od 4 do 28, přičemž vyšší hodnota naznačuje vyšší 

úroveň měřeného subkonstruktu motivace. Dotazník byl doplněn o další otázky 

zjišťující základní demografické údaje, formu a frekvenci pohybových aktivit 

respondentů (Příloha 6). 

 

3.5.4.3  Analýza dat 

Pro ověření konstruktové validity české verze dotazníku SMS jsme využili 

metodu strukturálního modelování (konfirmativní faktorovou analýzu). Postulovaná 

sedmifaktorová struktura tohoto dotazníku (viz. Obrázek 11) byla nejprve otestována 

v celém souboru sportujících studentů. Populace sportujících vysokoškoláků 

však představuje heterogenní skupinu vzhledem k některým proměnným, které dle 

literatury (pohlaví), ale i našeho předpokladu (individuální/kolektivní sport), mohou 

ovlivnit motivaci. Odhady parametrů modelů v případě nerespektování heterogenity 

výzkumného souboru mohou být vychýlené i v případě dobré shody modelu s daty, 

ve kterých není příslušnost testovaných osob k jednotlivým podskupinám zohledněna 

(např. Hagtvet, Sipos, 2004). Navíc model, který se s daty dobře shoduje u „smíchané“ 

populace, se nemusí shodovat vůbec u jednotlivých subpopulací této populace. V rámci 

strukturálního modelování existuje několik přístupů k řešení problému s heterogenní 

strukturou výzkumného souboru, které se volí na základě vlastnosti dostupných dat 

i povahy výzkumného problému. Pro náš problém se jeví nejvhodnější přístup více-
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skupinové analýzy (Okdalen, Hagtvet, 2011) vzhledem k tomu, že soubor 

je reprezentován několika málo skupinami (pohlaví: muži, ženy; druh sportu: 

individuální, kolektivní). 

 

Obrázek 11 

Postulovaná sedmifaktorová struktura dotazníku Sport motivation scale 

 

 

Vysvětlivky: 

VMV – vnitřní motivace vědět, VMD – vnitřní motivace něčeho dosáhnout, VMP – vnitřní motivace 

prožít, IDE – identifikace, INT – introjekce, EXT – externí regulace, AMO – amotivace. Jednosměrné 

šipky představují regresní vztahy, obousměrné šipky představují korelační vztahy. 
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Více-skupinovou verzi konfirmativní faktorové analýzy jsme použili 

pro otestování postulované sedmifaktorové struktury dotazníku SMS (viz. Obrázek 11) 

v předem definovaných podskupinách (muži, ženy, individuální sporty, kolektivní 

sporty) za účelem cross-validizace (cross-validity; viz. MacCallum et al., 1994). 

Tato více-skupinová analýza byla využita při testování invariance faktorové struktury 

různého stupně (invariance faktorové struktury, invariance faktorových zátěží, 

invariance jedinečností) vzhledem k pohlaví (muži, ženy) a druhu sportu (individuální 

sporty, kolektivní sporty). 

Vzhledem k povaze dat (ordinální manifestní indikátory) byla analyzována 

polychorická korelační matice. Všechny výpočty byly prováděny ve statistickém 

software-u LISREL 8.7 (Jőreskog, Sőrbom, 2005). 

Metoda robustního maximálně věrohodného odhadu (např. Jőreskog, Sőrbom, 

2005) byla použita pro výpočet jednotlivých parametrů modelu. Hodnocení vhodnosti 

(fitu, dobré shody) modelů bylo prováděno na základě chi-kvadrát statistiky (Satorra – 

Bentler scaled chi-square, S-Bχ
2
 viz. Jőreskog, 2005), kdy nízká hodnota chi-kvadrátu 

naznačuje dobrý fit a naopak. K hodnocení fitu jsme dále vybrali nejpoužívanější 

indexy v oblasti SEM: RMSEA a SRMR, u kterých hodnoty pod 0,08 naznačují 

přijatelnost modelu a dále CFI a NNFI, u kterých jsou žádoucí hodnoty blížící se 1 

(např. Urbánek, 2000). McDonaldovo ω bylo využito pro odhad generické reliability 

faktorového skóru pro všechny sub-škály SMS 
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3.5.5  VÝSLEDKY 

Výsledky testování postulované struktury české verze dotazníku SMS jsou 

uvedeny v Tabulce 7. 

Tabulka 7 

Indexy fitu více-skupinové konfirmativní faktorové analýzy postulovaného sedmifaktorového 

modelu SMS 

 Skupina S-Bχ
2
 sv. RMSEA CFI NNFI SRMR 

Všichni 

     
  

Spolu (n=457) 846,94 329 0,059 0,96 0,95 0,069 

Pohlaví 

     
  

Muži (n=289) 709,76 329 0,063 0,94 0,94 0,083 

Ženy (n=166) 475,83 329 0,052 0,98 0,97 0,080 

Invariance faktorové struktury 1178,18 658 0,059 0,96 0,95 0,080 

Invariance faktorových zátěží 1215,88 679 0,059 0,96 0,95 0,083 

Invariance jedinečností 1221,12 707 0,057 0,96 0,96 0,081 

Sport 

     
  

Individuální (n=234) 568,04 329 0,056 0,96 0,96 0,081 

Kolektivní (n=220) 591,00 329 0,060 0,96 0,95 0,076 

Invariance faktorové struktury 1159,17 658 0,058 0,96 0,96 0,076 

Invariance faktorových zátěží 1202,33 679 0,058 0,96 0,96 0,080 

Invariance jedinečností 1178,86 707 0,054 0,96 0,96 0,079 

Vysvětlivky: 

S-Bχ
2
 – Satorra-Bentler scaled chi-square 

RMSEA – root mean square error of approximation, * - 90% konfidenční interval 

CFI – comparative fit index 

NNFI – non-normed fit index 

SRMR – standardized root mean square residual 

sv. – stupně volnosti 

 

Na základě indexů shody je možné tvrdit, že hypotetický sedmifaktorový model 

(viz. Obrázek 11) dosáhl v našem vzorku vysokoškoláků velice dobrý fit (S-Bχ
2

(329) = 

846,94; RMSEA = 0,059; CFI = 0,96; NNFI = 0,95). K podobným výsledkům 

jsme dospěli rovněž v mužské (S-Bχ
2

(329) = 709,76; RMSEA = 0,063; CFI = 0,94; NNFI 

= 0,94) i ženské (S-Bχ
2

(329) = 475,83; RMSEA = 0,052; CFI = 0,98; NNFI = 0,97) 

části výzkumného souboru, přičemž u žen byla shoda modelu s daty o něco lepší.  

Víceskupinová konfirmativní analýza potvrdila shodu faktorové struktury 

u mužů i žen (S-Bχ
2

(658) = 1178,18; RMSEA = 0,059; CFI = 0,96; NNFI = 0,95). 

Model s invariantními faktorovými zátěžemi byl sice v případě pohlaví statisticky 

významně horší než model s invariantní faktorovou strukturou (χ
2

(21) = 37,7; p = 0,014), 

nicméně vzhledem k tomu, že tento model je restriktivnější než model předchozí, 
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nárůst hodnoty chi-kvadrát statistiky a tedy zhoršení fitu modelu jsme očekávali. 

Další indexy tohoto modelu (S-Bχ
2

(679) = 1215,88; RMSEA = 0,059; CFI = 0,96; NNFI 

= 0,95) však poukazují na přijatelnost shody s daty (vzhledem k relativně velkému 

počtu testovaných osob může chi-kvadrát test zachytit statisticky signifikantní rozdíly, 

které však nejsou signifikantní z praktického hlediska). Navíc model s invariantními 

jedinečnostmi nebyl signifikantně horší než model s invariantními faktorovými 

zátěžemi (χ
2

(28) = 5,24; p = 0,99) a dokonce ani než model s invariantní strukturou (χ
2

(49) 

= 42,94; p = 0,72). Hypotéza H4.1 se tedy potvrdila. 

Tyto výsledky poukazují na možnost vytváření validního kompozitního skóru 

pro sub-škály SMS u mužů i žen a smysluplnost využití tohoto skóru při analýze 

generových rozdílů v motivaci ve sportu. 

Velice dobrou shodu postulované struktury s daty jsme nalezli rovněž u osob 

věnujících se jak individuálním sportům (S-Bχ
2

(329) = 568,04; RMSEA = 0,056; CFI = 

0,96; NNFI = 0,96), tak i sportům kolektivním (S-Bχ
2

(329) = 591,00; RMSEA = 0,06; 

CFI = 0,96; NNFI = 0,95). I u těchto dvou skupin byla nalezena empirická podpora 

pro invarianci faktorové struktury české verze dotazníku SMS (S-Bχ
2

(658) = 1159,17; 

RMSEA = 0,058; CFI = 0,96; NNFI = 0,96). Následné omezení faktových zátěží vedlo, 

podobně jako v případě pohlaví, k signifikantnímu nárůstu chi-kvadrát statistiky (χ
2

(21) = 

43,16; p < 0,01), nicméně všechny ostatní indexy naznačují přijatelnost předpokladu 

stejných faktorových zátěží pro sportovce z individuálních i kolektivních sportů (S-

Bχ
2

(679) = 1202,33; RMSEA = 0,058; CFI = 0,96; NNFI = 0,96). Tento předpoklad 

byl rovněž podpořen snížením hodnoty chi-kvadrát statistiky při následném omezení 

jedinečností, přičemž u restriktivnějšího modelu by jeho hodnota měla narůstat. 

Model s invariantními jedinečnostmi (S-Bχ
2

(707) = 1178,86; RMSEA = 0,054; CFI = 

0,96; NNFI = 0,96) nebyl významně horší než výchozí model s invariantní strukturou 

(χ
2

(49) = 19,69; p = 0,99). Hypotéza H4.2 byla potvrzena. I tento výsledek tedy 

podporuje validitu inference skóru odlišných typů motivace získaného pomocí SMS 

u vysokoškolských studentů v ČR.  

Vzhledem k potvrzení hypotéz je tedy možné výsledky bezpečně prezentovat 

pro celý soubor – odhady parametrů (faktorových zátěží) postulovaného 

sedmifaktorového modelu, korelace sub-škál a odhady reliability sub-škál SMS 

jsou uvedeny v Tabulce 8.  
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Tabulka 8 

Odhady parametrů (faktorových zátěží) postulovaného sedmifaktorového modelu, 

korelace sub-škál a odhady reliability sub-škál české verze dotazníku SMS 

Položka VMV VMD VMP IDE INT EXT AMO 

Položka 2 0,56 
     

  

Položka 4 0,75 
     

  

Položka 23 0,73 
     

  

Položka 27 0,71 
     

  

Položka 8 
 

0,71 
    

  

Položka 12 
 

0,75 
    

  

Položka 15 
 

0,79 
    

  

Položka 20 
 

0,82 
    

  

Položka 1 
  

0,66 
   

  

Položka 13 
  

0,85 
   

  

Položka 18 
  

0,83 
   

  

Položka 25 
  

0,82 
   

  

Položka 7 
   

0,49 
  

  

Položka 11 
   

0,67 
  

  

Položka 17 
   

0,65 
  

  

Položka 24 
   

0,42 
  

  

Položka 9 
    

0,51 
 

  

Položka 14 
    

0,82 
 

  

Položka 21 
    

0,68 
 

  

Položka 26 
    

0,59 
 

  

Položka 6 
     

0,67   

Položka 10 
     

0,74   

Položka 16 
     

0,60   

Položka 22 
     

0,71   

Položka 3 
      

0,69 

Položka 5 
      

0,77 

Položka 19 
      

0,50 

Položka 28 
      

0,76 

Korelace 
      

  

VMV 
 

0,59* 0,46* 0,48*   0,26* 0,31* -0,07 

VMD    0,77* 
 

0,61* 0,40*   0,37* 0,19*   -0,22* 

VMP    0,55* 0,75* 
 

0,38*   0,26* 0,16*   -0,26* 

IDE    0,69* 0,59* 0,54* 
 

  0,32* 0,36* -0,03 

INT    0,33* 0,52* 0,39* 0,44* 
 

0,29* -0,03 

EXT    0,37* 0,23* 0,19* 0,44*   0,32* 
 

   0,26* 

AMO -0,09 -0,30* -0,33* -0,11 -0,09 0,36*   

Reliabilita subškál 
      

  

Aktuální Studie 4° 0,78 0,85 0,87 0,65 0,75 0,78 0,78 

Pelletier et al. (1995)
†
 0,80 0,80 0,74 0,63 0,74 0,77 0,75 

Vysvětlivky: VMV – vnitřní motivace vědět, VMD – vnitřní motivace něčeho dosáhnout, VMP – vnitřní 

motivace prožít, IDE – identifikace, INT – introjekce, EXT – externí regulace, AMO – amotivace. 

V korelační matici jsou pod diagonálou korelace faktorů, nad diagonálou korelace pozorovaných skórů 

°McDonaldovo ω; 
† 
Cronbachovo alfa; * p < 0,05 
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Na základě prozkoumání korelační matice faktorů bychom mohli tvrdit, že vzor 

korelací mezi sedmi teoretickými konstrukty (měřenými pomocí SMS) se přibližoval 

tzv. simplexní struktuře, tj. korelace byly tím vyšší, čím blíže jsou k sobě dané 

konstrukty na teoretickém kontinuu sebedeterminace. Tento výsledek je dalším 

důkazem validity postulované sedmifaktorové struktury dotazníku SMS v námi 

zkoumané populaci. Drobné pozorované odchylky mohly být způsobeny několika 

rozdíly mezi podobou dotazníku SMS a postulovanou teorií sebedeterminace. 

Až na jednu výjimku (identifikace) dosáhly odhady McDonaldova ω 

jednotlivých sub-škál SMS minimální doporučované hranice 0,75 (viz. Tabulka 8) 

a můžeme tedy tyto škály považovat za dostatečně reliabilní pro praktické účely. 

V případě sub-škály identifikace je dosažená hodnota reliability (0,65) neakceptovatelná 

pro rigorózní měření tohoto konstruktu. Podobně nízký koeficient reliability byl 

však pro tuto škálu reportován i v původní validizační studii (Pelletier et al., 1995) – 

viz. Tabulka 8. 

 

3.5.6  DISKUZE, ZÁVĚRY 

V předkládané studii jsme ověřovali postulovanou sedmifaktorovou strukturu 

české verze dotazníku SMS. Pomocí strukturálního modelování (konfirmativní 

faktorové analýzy) jsme dospěli k závěru, že hypotetický sedmifaktorový model 

je vhodným popisem struktury dotazníku v námi zkoumané populaci. 

Více-skupinovou konfirmativní analýzu jsme použili pro otestování 

sedmifaktorové struktury dotazníku SMS v předem definovaných podskupinách (muži, 

ženy, individuální sporty, kolektivní sporty) za účelem účelem cross-validizace (cross-

validity; viz. MacCallum et al., 1994). Výsledky víceskupinové analýzy potvrdily shodu 

faktorové struktury, faktorových zátěží a jedinečností indikátorů jak vzhledem k pohlaví 

(muži, ženy), tak vzhledem k druhu provozovaného sportu (individuální sporty, 

kolektivní sporty). Tyto výsledky poukazují na validitu skóru získaného pomocí české 

verze dotazníku SMS. 

Vzor korelací mezi sedmi teoretickými konstrukty měřenými pomocí SMS 

se přibližoval tzv. simplexní struktuře, tj. korelace byly tím vyšší, čím blíže jsou k sobě 

dané konstrukty na teoretickém kontinuu sebedeterminace. Tento výsledek je dalším 

důkazem validity postulované sedmifaktorové struktury dotazníku SMS v námi 
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zkoumané populaci. Drobné pozorované odchylky mohly být způsobeny několika 

rozdíly mezi podobou dotazníku SMS a postulovanou teorií sebedeterminace. 

Tento dotazník, na rozdíl od hypotetického generálního faktoru vnitřní motivace, 

totiž měří tři specifické subkonstrukty vnitřní motivace (vnitřní motivace vědět, něčeho 

dosáhnout a něco prožít) a navíc tento dotazník, ve své původní verzi, nezahrnuje 

položky pro měření integrované regulace. 

Reliabilita jednotlivých sub-škál, odhadnutá na základě faktorového modelu, 

by se dala hodnotit jako uspokojivá. Pouze v případě jedné sub-škály měřící identifikaci 

poukazuje hodnota reliability na možnosti zlepšení případným navýšením indikátorů 

nebo změnou formulace indikátorů aktuálních. Podobně nízký koeficient reliability byl 

však pro tuto škálu reportován i v původní validizační studii (Pelletier et al., 1995). 

Výsledky této studie tedy podporují validitu inference skóru odlišných typů 

motivace získaného pomocí české verze dotazníku SMS u vysokoškolských studentů 

v ČR. Poukazují také na možnost vytváření validního kompozitního skóru pro sub-škály 

SMS a smysluplnost využití tohoto skóru při analýze generových rozdílů v motivaci 

ve sportu či rozdílů mezi jedinci z individuálních a kolektivních sportů. 

Jelikož v České republice dosud neexistuje diagnostický prostředek, který by 

adekvátně měřil vnitřní a vnější motivaci a amotivaci ve sportu, lze českou verzi 

dotazníku SMS doporučit jako užitečný diagnostický nástroj pro měření těchto 

důležitých teoretických konstruktů. Jeho využití může být přínosné jak pro výzkumné 

účely v oblasti sportovní motivace, tak i v praktické činnosti trenérů či sportovních 

psychologů v ČR. 
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3.6  STUDIE 5 

MOTIVACE U SOUTĚŽNĚ A REKREAČNĚ SPORTUJÍCÍCH STUDENTŮ 

 

3.6.1  ÚVOD 

Teorie sebedeterminace se mimo jiné zabývá vlivem sociálních faktorů 

na vnitřní motivaci. Experimenty zaměřené na vztah vnitřní a vnější motivace ukázaly, 

že za určitých podmínek může vnější motivace snižovat motivaci vnitřní. 

Postupně vznikala celá řada studií, které se zabývaly negativními efekty různých 

situačních proměnných (odměny, šibeniční termíny, dozor, výhrůžky, tresty) na vnitřní 

motivaci (např. Amabile, DeJong, Lepper, 1976; Harackiewicz, 1979; Reader, 

Dollinger; 1982).  

Konkrétně jedním z faktorů, který má dle autorů (např. Deci et al., 1981) 

za následek pokles ve vnitřní motivaci jednajícího subjektu, je soutěžení. Soutěžení, 

zaměřeno výhradně na vítězství či poražení někoho jiného, může totiž, dle teorie 

kognitivního hodnocení, vést u jedince původně vysoce vnitřně motivovaného ke změně 

vnímání ohniska kauzality (locus of causality; Heider, 1958, in Deci, Ryan, 1985, s. 30) 

vlastního chování, tj. atribuci místa příčinnosti vlastního chování ne sobě samému 

(interně vnímané ohnisko kauzality), ale svému okolí (externě vnímané ohnisko 

kauzality) a tím pádem ke snížení pocitu sebedeterminace a následně vnitřní motivace 

(Deci, Ryan, 1985). Původní experimenty (např. Deci et al., 1981), na základě kterých 

byly tyto teze formulovány, však neměly příliš společného s reálnými podmínkami 

v oblasti sportu. Nicméně následné terénní výzkumy poukázaly na snížení flow prožitku 

(Kleiber, Larson, Csikszentmihalyi, 1986), vzestup ego orientace (Chaumeton, Duda, 

1988) či preferenci externích odměn u soutěžně sportujících osob (Greenforder, Blinde, 

1980 in Fortier et al., 1995). I když tyto studie obecně potvrdily negativní důsledky 

soutěžení na vnitřní motivaci je nutné dodat, že pouze v jedné z nich byl konstrukt 

vnitřní motivace reálně měřen (v ostatních výzkumech se jednalo o teoretické 

konstrukty související s vnitřní motivací – flow, ego orientace,…). Fortierová et al. 

(1995) zkoumali rozdíly v motivačních konstruktech postulovaných teorií 

sebedeterminace u rekreačně a soutěžně sportujících. I tito autoři dospěli k závěru, 

že soutěžní sport může mít za následek pokles vnitřní motivace a vzestup 

motivace vnější. 
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Pohlaví představovalo další proměnnou, jež byla ve vztahu ke sportovní 

motivaci rozsáhle studována. Ve většině výzkumů, zabývajících se tímto vztahem 

u mladých kanadských sportovců (Brière et al., 1995; Fortier et al., 1995; Pelletier et al., 

1995), dospěli autoři k závěrům, že ženy dosahují vyšší úrovně vnitřní motivace a nižší 

úrovně vnější motivace než muži. 

Výsledky novějších studií však poukazují na problematičnost generalizace 

těchto závěrů na jiná kulturní prostředí nebo jiné věkové skupiny sportovců (Amorose, 

Horn, 2000; Burtscher et al., 2011; De Pero et al., 2009). 

 

3.6.2  CÍL STUDIE 

Cílem této studie je srovnání vnitřní motivace, vnější motivace a amotivace 

ve sportu, ve vzorku českých vysokoškolských studentů, s ohledem na úroveň 

sportování (soutěžně/rekreačně) a pohlaví (muži/ženy).  

 

3.6.3  HYPOTÉZY 

Na základě teorie sebedeterminace a výsledků předešlých empirických výzkumů 

(Brière et al., 1995; Cremades, Flournoy, Gomez, 2012; Fortier et al., 1995; Pelletier 

et al., 1995; Vallerand et al., 1992) předpokládáme: 

H5.1: Efekt pohlaví na různé typy motivace bude signifikantní. 

H5.2: Efekt úrovně sportování na různé typy motivace bude signifikantní. 

 

3.6.4  METODIKA 

3.6.4.1  Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor, N = 244 studentů FTVS UK v Praze (143 mužů, 101 žen), 

byl pořízen na základě dostupnosti (viz. Hendl, 2012, s. 59). Průměrný věk výzkumného 

souboru byl 21,43 let (SD = 2,17). U testovaných osob jsme pomocí otázky v dotazníku 

(self-report), zjišťovali úroveň sportování (soutěžně/rekreačně) a druh provozovaného 

sportu (počet sportovních odvětví, kterým se testované osoby věnovaly N = 25). 

Do skupiny soutěžně sportujících (59%) byla testovaná osoba zařazena pod podmínkou, 

že se účastnila organizovaných soutěží na mezinárodní úrovni (účast na OH, MS, ME), 
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případně na nejvyšší národní úrovni (např. nejvyšší liga v daném sportu, účast 

na MČR). Všechny testované osoby se dotazníkového šetření účastnily dobrovolně 

a souhlasily se zpracováním dat pro výzkumné účely. 

 

3.6.4.2  Diagnostický prostředek 

Testované osoby vyplnily českou verzi Sport motivation scale (SMS) 

(viz. Studie 4; Příloha 3), která nepřímo, asociativně měří tři druhy vnitřní motivace 

(vnitřní motivace vědět, prožít, něčeho dosáhnout), tři druhy vnější motivace (externí 

regulace, introjekce, identifikace) a amotivaci. Dotazník byl doplněn o další otázky 

zjišťující základní demografické údaje, formu a frekvenci pohybových aktivit 

respondentů (viz. Příloha 6). 

 

3.6.4.3  Analýza dat 

Rozdíly v sedmi subškálách SMS jsme hodnotili pomocí mnohorozměrné 

analýzy rozptylu s dvojným tříděním (2 x 2 MANOVA), kdy závislé proměnné 

představovaly položkové průměry všech motivačních konstruktů a jako nezávislé 

(třídící) proměnné vystupovaly úroveň sportování (rekreačně/soutěžně) a pohlaví 

(muž/žena). Normalita dat byla hodnocena na základě grafického prozkoumání 

distibuce položek a pomocí deskriptivních charakteristik šikmosti (průměrná šikmost 

pro závislé proměnné byla -0,07; SE = 0,16) a špičatosti (průměrná špičatost pro závislé 

proměnné byla 0,19; SE = 0,31). Lévenův test indikoval shodu rozptylů u srovnávaných 

skupin ve všech sub-škálách SMS (p > 0,182). Jednorozměrné analýzy rozptylu 

(samostatně pro obě nezávislé proměnné) byly využity v případě, že interakční efekt 

nezávislých proměnných nebyl statisticky signifikantní. Testy statistické významnosti 

jsme prováděli na hladině významnosti α = 0 05. 
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3.6.5  VÝSLEDKY 

Výsledky mnohorozměrné analýzy rozptylu poukázaly na signifikantní rozdíl 

v odpovědích na položky SMS mezi muži a ženami (Wilks’ λ = 0,93; F(7,233) = 2,68; p = 

0,011; ηp
2
 = 0,07) i mezi rekreačně a soutěžně sportujícími jedinci (Wilks’ λ = 0,92; F(7, 

233) = 2,73; p = 0,009; ηp
2
 = 0,08). Hypotézy H5.1 a H5.2 byly tedy potvrzeny. 

Interakční efekt obou třídících proměnných nebyl statisticky významný 

(viz. Tabulka 9). 

 

Tabulka 9  

Výsledky MANOVA pro hlavní a interakční efekt pohlaví a úrovně sportování 

Efekt Wilks’ λ F(7,233) p ηp
2
 

Pohlaví 0,93 2,68 0,011 0,07 

Úroveň sportování 0,92 2,73 0,009 0,07 

Pohlaví x Úroveň sportování 0,97 0,92 0,494 0,02 

 

Následné jednorozměrné analýzy rozptylu (viz. Tabulka 10) odhalily statisticky 

významné rozdíly mezi pohlavím pouze v externí regulaci (F(1,239) = 6,54; p = 0,011) 

a amotivaci (F(1,239) = 6,68; p = 0,010). Muži (M = 3,37 resp. M = 1,95) dosahovali 

v těchto typech motivace průměrně vyšších hodnot než ženy (M = 3,00 resp. M = 1,65) 

– viz. Graf 1. 

 

Tabulka 10 

Jednorozměrné výsledky ANOVA pro hlavní efekty pohlaví a úrovně sportování 

  Pohlaví   Úroveň sportování 

Typ motivace Muži Ženy Test rozdílů 
 

Rekreačně Soutěžně Test rozdílů 

  M (SD) M (SD) F(1,239) p 
 

M (SD) M (SD) F(1,239) p 

VM° – vědět 4,43 (1,23) 4,35 (1,28) 0,403 0,526 
 

4,39 (1,12) 4,40 (1,34) 0,091 0,763 

VM° – dosáhnout 5,50 (0,99) 5,36 (1,08) 1,501 0,222 
 

5,38 (1,04) 5,48 (1,02) 1,295 0,256 

VM° – prožít 5,76 (0,97) 5,65 (1,14) 0,478 0,490 
 

5,79 (1,01) 5,66 (1,07) 0,785 0,376 

Identifikace 4,50 (1,01) 4,66 (1,13) 0,910 0,341 
 

4,51 (1,01) 4,61 (1,1) 0,927 0,337 

Introjekce 4,91 (1,20) 4,93 (1,37) 0,020 0,886 
 

4,99 (1,27) 4,87 (1,28) 0,320 0,572 

Externí regulace 3,37 (1,23) 3,00 (1,39) 6,542 0,011 
 

2,95 (1,16) 3,41 (1,38) 10,124 0,002 

Amotivace 1,95 (0,96) 1,65 (0,73) 6,687 0,010   1,76 (0,84) 1,87 (0,91) 1,121 0,291 

°vnitřní motivace 

 

Rekreační a soutěžně sportující jedinci se signifikantně lišili pouze v externí 

regulaci (F(1,239) = 10,12; p = 0,002) s tím, že rekreačně sportující dosahovali průměrně 

nižších hodnot (M = 2,95 resp. M = 3,41) – viz. Graf 2. 
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Graf 1  
Průměry v jednotlivých subškálách motivace jako funkce pohlaví 

 

Graf 2  
Průměry v jednotlivých subškálách motivace jako funkce úrovně sportování 
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3.6.6  DISKUZE, ZÁVĚRY 

Cílem této studie, vzhledem k nejasnému vlivu pohlaví a značně odlišnému 

významu soutěžení v rekreačním a soutěžním sportu (kde jsme například přepokládali 

častější přítomnost tlaků na výkon, externích odměn, nutnosti podání výkonu v daném 

termínu, dozoru v podobě diváků, atd.), byla analýza vnitřní motivace, vnější motivace 

a amotivace ve sportu, u českých vysokoškolských studentů, s ohledem na úroveň 

sportování (rekreačně/soutěžně) a pohlaví.  

Fortierová et al. (1995) se na základě výsledků laboratorních experimentů, 

zabývajících se vztahem soutěžení a vnitřní motivace (např. Deci et al., 1981), rozhodli 

prozkoumat tento vztah v terénních podmínkách v oblasti sportu. Autoři (Brière et al., 

1995; Pelletier et al., 1995) vysvětlovali pozorované rozdíly u rekreačních a soutěžních 

kanadských sportovců na základě častější přítomnosti tlaků na výkon, externích odměn 

a tp. u jedinců participujících v soutěžním sportu, následkem čehož u nich dochází 

k poklesu vnitřní motivace a nárůstu forem motivace vnější. V našem vzorku jsme 

však nezaznamenali významné rozdíly mezi rekreačními a soutěžními sportovci v žádné 

ze subškál vnitřní motivace. Výsledky naší studie tedy nepotvrdily předchozí empirická 

zjištění, že studenti provozující soutěžní sport vykazují nižší úroveň vnitřní motivace 

(Fortier et al., 1995). K podobným závěrům dospěl ve vzorku starších (45 – 80 let) 

italských sportovců De Pero et al. (2009), kteří pozorovali u závodně sportujících 

dokonce vyšší hodnoty sebedeterminovaných typů motivace. Na druhé straně, námi 

pozorovaná vyšší úroveň externí regulace u organizovaně soutěžících sportovců 

je v souladu s teoretickými předpoklady teorie sebedeterminace i výsledky empirických 

výzkumů (Fortier et al., 1995). 

Jedním z možných vysvětlení nekonzistence našich výsledků s původními 

výzkumy v oblasti motivace je rozdílnost výzkumných souborů, s ohledem na konkrétní 

druh sportu, které testované osoby provozovaly. V původní studii (Fortier et al., 1995) 

byly testované osoby vybrány pouze ze čtyř relativně konzervativních sportovních 

odvětví (fotbal, volejbal, basketbal, badminton), kdežto náš soubor byl v tomto ohledu 

podstatně variabilnější (viz. 3.6.4 Metodika). Domníváme se, že tlaky či odměny 

spojené se soutěžením výrazně variují v rámci odlišných sportovních odvětví. 

Je například možné, že soutěžení v některých sportech nabízí prostor pro uplatnění 

vnitřních motivů a nedochází tak ke změně vnímání místa příčinnosti (locus 

of causality) vlastního jednání. Efekt externích podnětů na vnější typy motivace se však 
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jeví, alespoň u populace univerzitních sportovců, jako stabilní (Brière et al., 1995; 

Cremades, Flournoy, Gomez, 2012; Pelletier et al., 1995). Opět je ale na místě zmínit 

odchylky, které byly v tomto ohledu zjištěny v seniorské populaci (De Pero et al., 

2009). 

Ukazuje se tedy, že i když faktory spojené se soutěžním sportem hrají 

důležitou roli v ovlivňování vnější motivace, jejich vztah k motivaci vnitřní bude zřejmě 

komplexnější, než předpokládá teorie sebedeterminace. Rozporuplnost výsledků 

různých studií poukazuje na potřebu detailnější analýzy vztahu soutěžení a vnitřní 

motivace ve sportu, zejména pak mediátorů a moderátorů tohoto vztahu (např. typ, 

frekvence odměn a tlaků asociovaných s konkrétním druhem sportu a pod.). 

Naším cílem bylo rovněž srovnání úrovně motivačních konstruktů ve sportu 

u mužů a žen. Předpoklad, že ženy mají vyšší úroveň sebedeterminace (vyšší hodnoty 

vnitřní motivace a nižší hodnoty vnější motivace, případně amotivace), byl původně 

postulován na základě výsledků výzkumů v oblasti vzdělávání (Vallerand et al., 1989; 

Vallerand et al., 1992) a v oblasti sportu byl empiricky testován ve zmiňované studii 

Fortierové et al. (1995). I v naší práci jsme v souladu s tímto předpokladem pozorovali 

vyšší hodnoty vnějších druhů motivace (konkrétně externí regulace) a amotivace 

v mužské části výzkumného souboru. Nesignifikantní rozdíly v subškálách vnitřní 

motivace v našem vzorku, stejně jako výsledky dalších výzkumů (např. Burtscher et al., 

2011; De Pero et al., 2009) však poukazují na nutnou opatrnost při pokusech 

o generalizaci vztahu motivace a pohlaví. I když například Cremades, Flournoy 

a Gomez (2012) replikovali původní výsledky Fortierové et al. (1995) ve vzorku 

amerických vysokoškolských studentů, autoři zkoumající vztah pohlaví a motivace 

v jiných kulturních podmínkách či v jiných věkových kategoriích sportovců dospěli 

k mírně odlišným (Burtscher et al., 2011; Chantal et al., 1996) až kontrastním závěrům 

(De Pero et al., 2009). 
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3.7  STUDIE 6 

VZTAH MOTIVACE VE SPORTU A GLOBÁLNÍ SEBEÚCTY A MOŽNÉ 

MEDIAČNÍ EFEKTY TĚLESNÝCH SEBEPERCEPCÍ TOHOTO VZTAHU 

 

3.7.1  ÚVOD 

V dnešní době existuje mnoho přístupů a teorií, které se snaží popsat a vysvětlit 

variabilitu psychologických příčin lidského chování z různých pohledů. Ke studiu 

motivace ve specifickém kontextu pohybových aktivit a sportu bylo navrženo a využito 

několik konceptuálních rámců (Roberts, 1992). Jedním z teoretických systémů, který se 

ukázal jako užitečný při zkoumání motivace ve sportu, je teorie sebedeterminace (Self-

determination theory; Deci, Ryan, 1985). Základním kamenem teorie sebedeterminace 

je koncept vnitřní motivace (intrinsic motivation), kterým se vysvětluje přirozeně 

aktivní povaha člověka. Dle této teorie však existují faktory, jež mohou tuto tendenci 

člověka podporovat, nebo ji naopak mařit. Jak upozorňuje Blatný et al. (2010, s. 161): 

„v tomto smyslu existuje široký rejstřík osobního vývoje – od relativně aktivního 

a integrovaného (sebedeterminovaného) self po self fragmentované, pasivní, reaktivní 

a odcizené“.  

V rámci teorie sebedeterminace je popsána tzv. motivační sekvence (Vallerand, 

1997), jejíž součástí je předpoklad, že různé druhy motivace (které variují v relativní 

míře autonomie jednajícího subjektu) mohou mít různé důsledky, ať už kognitivní, 

emocionální či behaviorální. Sebedeterminovaná (autonomní) motivace je v dnešní 

době spojována s celou řadou pozitivních kvalit jako například: well-being (Wilson, 

Rodgers, 2007), tělesná sebeúcta (Thogersen-Ntoumani, Ntoumani, 2006) otevřenost 

vůči zkušenostem a extraverze (Ingledew et al., 2004), pozitivní postoje k pohybovým 

aktivitám (Standage, Gillison, Treasue, 2007), sportovní výkon, persistence 

(Vansteenkiste, Soenes, Lens, 2007) či adherence ke cvičení (Chatzisaratis et al., 2003). 

Na druhé straně vnější (kontrolovaná) motivace například souvisí s maladaptivním 

perfekcionismem (Longbotton, Grove, Dimmock, 2012), neuroticismem (Ingledew 

et al., 2004) a podobně. Navíc vnější motivace i amotivace mají pozitivní souvislost se 

znuděností a pocity neštěší (Standage, Gillison, Treasue, 2007). Amotivace ve školní 

TV dle autorů úzce koresponduje s trávením volného času studentů, přičemž 



104 

 

amotivovaní jedinci se dle nich často neúčasní pohybových aktivit ani mimo školní 

prostředí. 

Je však nutné upozornit na hierarchickou konceptualizaci motivace (Vallerand, 

1997), která zohledňuje různé úrovně obecnosti jednotlivých motivačních konstruktů, 

stejně jako různou úroveň jejich determinant a výstupních proměnných, na které má 

motivace vliv. Hierarchický model v tomto smyslu předpokládá, že jednotlivé typy 

motivace je možné vnímat ve třech úrovních obecnosti: globální, kontextuální 

a situační. Motivace na globální úrovni představuje obecnou tendenci být autonomní; 

ovlivňuje výsledné chování jedince napříč nejrůznějšími aktivitami. Motivace 

na kontextuální úrovni představuje tendenci účastnit se určitých kontextuálně 

specifických aktivit, například nejrůznějších aktivit spojených s pohybovou činností 

(participace na mimoškolní TV, provádění pohybových aktivit ve svém volném čase). 

Vzhledem k tomu, že na situační úrovni je motivace ovlivněna velkým množstvím 

situačně specifických faktorů, nelze dle autorů (Hagger, Chatzisaratis, 2007) motivaci 

na této úrovni vztahovat k chování napříč různými kontexty. Předpokladem 

tohoto hierarchického modelu je, že motivace na určité úrovni obecnosti ovlivňuje 

kognitivní, emocionální i behaviorální důsledky zejména na stejné úrovni obecnosti 

(Vallerand, 1997). 

Na základě výše zmíněného jsme se v této studii zaměřili na vztah kontextuálně 

specifické motivace ve sportu ke globální sebeúctě a možné mediační efekty tělesných 

sebepercepcí tohoto vztahu. Sebeúcta, jakožto teoretický konstrukt na globální úrovni, 

byla a je předmětem zájmu psychologického výzkumu dodnes. Autoři ji v mnoha 

případech považují za souhrnný indikátor psychologického well-beingu a spokojenosti 

s kvalitou života. Navíc sebeúcta je spojována s celou řadou projevů chování 

podporujících zdravý životní styl (např. specifické stravovací návyky, účast ve sportu 

a pravidelné cvičení či nekuřáctví u adolescentů – Fox, 1997). 

Součástí sebepercepční hierarchie je rovněž tělesná doména, která je však 

kontextuálně specifická. Velký důraz na tuto doménu je kladen zejména v oblasti 

sportu, kde je prezentaci vlastního těla, stejně jako tělu samotnému připisován mnohem 

větší význam než v jiných oblastech. Není tedy divu, že kontextuálně specifická 

motivace ve sportu se ukázala jako významný prediktor teoretických konstruktů 

vztahujících se k tělesné doméně. Rovněž např. Thogersen-Ntoumani, Ntoumani (2006) 

poukázali na negativní vztah sebedeterminované motivace ve sportu a obav z prezentace 
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vlastního těla a pozitivní vztah sebedeterminované motivace a tělesné sebeúcty. 

Longbotton, Grove a Dimmock (2012) poukázali na významný vztah motivace 

ve sportu a sebeprezentace ve sportovním prostředí. 

Otázkou však zůstává, zda je kontextuálně specifická motivace ve sportu rovněž 

významným prediktorem sebeúcty na globální úrovni. Tímto vztahem se doposud 

zabývali pouze Zamboni, Crawford, Carrico (2008) a navíc ve vzorku homosexuálních 

a bisexuálních mužů. 

Vzhledem k charakteru výzkumného souboru použitého v této práci (aktivně 

sportující jedinci) očekáváme, že kontextuálně specifická motivace ve sportu 

bude významným prediktorem sebeúcty na globální úrovni. Domníváme se však, 

že tento vztah může být mediován tělesnými sebepercepcemi jedince, vzhledem k jejich 

významu ve specifické oblasti sportu. 

 

3.7.2  CÍL STUDIE 

Cílem této studie je ověření vztahu kontextuálně specifické motivace ve sportu 

ke globální sebeúctě a možných mediačních efektů tělesných sebepercepcí 

tohoto vztahu. 

 

3.7.3  HYPOTÉZY 

Vzhledem ke komplexnosti vztahů mezi měřenými proměnnými uvádíme 

hypotetické vazby v grafické podobě (viz. Obrázek 12). Na základě navržené motivační 

sekvence (Vallerand, 1997) a hierarchického modelu motivace (viz. 3.7.1 Úvod) je však 

je možné shrnout základní hypotézy této studie následovně: 

H6.1: Kontextuálně specifická motivace ve sportu bude mít významný efekt 

na sebeúctu na globální úrovni.  

H6.2: Vztah motivace ve sportu a globální sebeúcty bude mediován kontextuálně 

specifickými teoretickými konstrukty tělesné sebepercepce. 
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Obrázek 12 – Výchozí strukturální model vztahu motivace ve sportu, tělesných sebepercepcí a globální sebeúcty 

 
Vysvětlivky: VM – vnitřní motivace, EM – externí motivace, AMO – amotivace. Jednosměrné šipky představují regresní vztahy, obousměrné šipky představují korelační vztahy. 

Poznámka: Na obrázku nejsou znázorněny jedinečnosti položek.
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3.7.4  METODIKA 

3.7.4.1  Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor, N = 457 studentů FTVS UK v Praze, využitý v této studii byl 

blíže popsán ve Studii 4 (viz. Metodika). Průměrný věk výzkumného souboru byl 21,56 

let (SD = 2,11) a obsahoval 290 mužů a 167 žen. Všechny testované osoby 

se dotazníkového šetření účastnily dobrovolně a souhlasily se zpracováním dat 

pro výzkumné účely. 

 

3.7.4.2  Diagnostické prostředky 

Dotazník sportovní motivace 

Různé druhy motivace, které variují v relativní míře autonomie, byly měřeny 

pomocí české verze SMS (pro detailní informace viz. Studie 4; Příloha 3). Dotazník 

obsahuje 28 položek, u kterých je možné vyjádřit míru souhlasu na škále od 1 do 7. 

Validizační studie v zahraničí, stejně jako výsledky Studie 4 této disertační práce 

poukazují na přijatelnou generickou reliabilitu skóru získaného pomocí tohoto 

diagnostického prostředku. 

Dotazník sociální tělesné úzkosti 

Česká verze Social physique anxiety scale (SPAS – viz. Studie 2; Příloha 2) 

byla využita pro měření sociální tělesné úzkosti. V tomto případě se jednalo 

již o vylepšenou 8 položkovou verzi, která vznikla na základě Studie 2 této disertační 

práce. Předchozí výzkum (Hagger et al., 2007; Motl, Conroy, 2000; Studie 2 této 

disertační práce) demonstroval adekvátní interní konzistenci této škály. V aktuální studii 

by se reliabilita SPAS dala hodnotit jako velice dobrá (α = 0,91). 

Profil tělesného sebepojetí 

6 položek z české verze Physical self perception profile (PSPP; Fox, Corbin, 

1989 – Příloha 4) bylo využito pro měření tělesné sebeúcty. PSPP byl validizován 

na vzorku českých vysokoškolských studentů Tomešovou (2005). U každé položky 

jsou dva výroky (např.: „Někteří lidé jsou hrdí na to, jací jsou a co dokážou po fyzické 

stránce.  Jiní na to, jací jsou a co po fyzické stránce dokážou, tak docela hrdí nejsou.“), 

mezi kterými si musí respondent vybrat a posléze vyjádřit míru souhlasu s daným 

výrokem (zcela pravda, částečně pravda). Odpovědi jsou tedy kvantifikovány pomocí 
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Likerotvy 4 stupňové škály. PSPP je široce využívaným výzkumným nástrojem a autoři 

poukazují na jeho dostatečnou validitu a reliabilitu (Byrne, 1996; Tomešová, Štochl, 

2006). Interní konzistence hodnocená pomocí Cronbachova alfa byla v našem souboru 

rovněž přijatelná (α = 0,81).  

Rosenbergova škála sebehodnocení 

Česká verze Rosenberg self-esteem scale (RSES; Rosenberg, 1965 – Příloha 5) 

byla využita pro měření globální sebeúcty. Validitu v českém prostředí ověřovali Blatný 

a Osecká (Blatný, Osecká, 1994; Osecká, Blatný, 1997). RSES obsahuje 10 položek, 

které jsou formulovány jako výroky (např.: „Myslím si, že mám řadu dobrých 

vlastností.“), se kterými respondenti na Likertově 4 stupňové škále vyjadřují míru 

souhlasu (1 – zcela neplatí, …, 4 – zcela platí). I v tomto případě byla generická 

reliabilita v aktuální studii dostatečná (α = 0,81). 

Dotazníky byly doplněny o další otázky zjišťující základní demografické údaje 

(pohlaví, věk). Všechny testované osoby se dotazníkového šetření účastnily dobrovolně 

a souhlasily se zpracováním dat pro výzkumné účely. 

 

3.7.4.3  Analýza dat 

K ověření komplexních hypotetických vztahů mezi měřenými proměnnými 

(navržený model – viz. Obrázek 12) bylo, podobně jako v předchozích studiích 

(viz. Studie 2 a 4), využito strukturální modelování. 

Kompozitní skóry vnitřní motivace (kombinace tří subškál vnitřní motivace), 

vnější motivace (kombinace tří subškál vnější motivace) a amotivace, získané pomocí 

české verze SMS, spolu s pohlavím, vystupovaly v testovaném strukturálním modelu 

jako exogenní proměnné. Globální sebeúcta, měřená pomocí RSES, vystupovala 

v modelu jako latentní endogenní (závislá) proměnná. Latentní proměnné představující 

tělesné sebepojetí a sociální tělesnou úzkost měly charakter jak endogenních, 

tak exogenních proměnných a bylo tedy možné ověřit jejich případný mediační efekt 

ve vztahu sebedeterminované motivace ve sportu a globální sebeúcty.  

Pro odhad parametrů modelu byla využita metoda maximální věrohodnosti. 

Několik doporučovaných indexů fitu bylo využito pro hodnocení shody modelu s daty: 

CFI, NNFI (kritická hodnota akceptovatelnosti modelu ≥ 0,95); RMSEA a SRMR 
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(kritická hodnota akceptovatelnosti modelu ≤ 0,08). Vzhledem k velikosti souboru byla 

chi-kvadrát statistika využita rovněž pouze jako index shody modelu s daty (vzhledem 

k relativně velkému počtu testovaných osob může chi-kvadrát test zachytit statisticky 

signifikantní rozdíly, které však nejsou signifikantní z praktického hlediska). 

Signifikanci strukturálních parametrů jsme testovali na hladině významnosti α = 0,05. 

Pro detailnější pochopení vzájemného fungování vztahů uvažovaných proměnných jsme 

využili rovněž testy celkových a nepřímých efektů. 

 

3.7.5  VÝSLEDKY 

Strukturální model, specifikovaný na Obrázku 12, dosáhl celkem dobrou shodu 

s daty: χ
2

(336) = 1426,63 (p < 0,001); RMSEA = 0,086; CFI = 0,94; NNFI = 0,94; SRMR 

= 0,058. Vysoká hodnota indexu RMSEA, stejně jako modifikační indexy modelu 

související s kovariancí jedinečností manifestních indikátorů sociální tělesné úzkosti 

a globální sebeúcty však naznačily možnosti jeho zlepšení.  

Dva nejvyšší modifikační indexy souvisely s jedinečnostmi manifestních 

indikátorů globální sebeúcty (položky 3 a 4) a sociální tělesné úzkosti (položky 7 a 8). 

V případě sociální tělesné úzkosti (SPAS – viz. Příloha 2) se jednalo o položky, 

které mohli jedinci vnímat podobně z důvodu jejich zaměření na situace charakteristické 

velkým tlakem (hodnocení postavy ostatními, odhalování se v plavkách). V případě 

globální sebeúcty (RSES – viz. Příloha 5) to byly položky, které již Blatný a Osecká 

(1994) i Osecká a Blatný (1997) označili za nejsilnější indikátory tzv. „sociálního 

srovnávání“ – teoretického sub-konstruktu globální sebeúcty identifikovaného v české 

populaci. Je možné, že jednofaktorový model globální sebeúcty měřené pomocí RSES 

(i když fit jednofaktorového modelu v našem vzorku byl přijatelný) nedokáže zachytit 

tyto jemné odlišnosti charakteristické pro české prostředí (Macek, 1997; Macek, 

Osecká, 1994 in Urbánek 2000). Rozhodli jsme se tedy tyto dvě logicky i teoreticky 

opodstatněné změny zakomponovat do modelu. Odhad dalších dvou parametrů 

(kovariancí mezi jedinečnostmi avizovaných položek) vedl k rapidnímu poklesu chi-

kvadrát statistiky (χ
2

(2) = 220,01; p < 0,001), stejně jako k vylepšení všech indexů 

hodnotících shodu modelu s daty: RMSEA = 0,077; CFI = 0,96; NNFI = 0,95; SRMR = 

0,056. Tento model byl tedy přijat jako finální. Odhady parametrů jsou znázorněny 

na Obrázku 13.  
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Obrázek 13 – Odhady parametrů finálního strukturálního modelu vztahu motivace ve sportu, tělesných sebepercepcí a globální sebeúcty 

 
Fit modelu: χ2

(334) = 1206,61 (p < 0,001); RMSEA = 0,077; CFI = 0,96; NNFI = 0,95; SRMR = 0,056 

Vysvětlivky: VM – vnitřní motivace, EM – externí motivace, AMO – amotivace. Jednosměrné šipky představují regresní vztahy, obousměrné šipky představují korelační vztahy. 

Poznámka: Na obrázku nejsou znázorněny jedinečnosti položek; všechny faktorové zátěže byly signifikantní na hladině α = 0,05 
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Všechny parametry modelu měření (faktorové zátěže) byly statisticky 

signifikantní (jejich významnost tudíž v Obrázku 13 není znázorněna). Očekávaný 

pozitivní přímý efekt vnitřní motivace ve sportu na tělesné sebepojetí byl statisticky 

významný (přímý efekt = 0,16; p < 0,05). Na druhou stranu, i když je regresní 

koeficient mezi vnitřní motivací a sociální tělesnou úzkostí v předpokládaném směru, 

nebyl statisticky významný (přímý efekt = -0,04; p = 0,81). Překvapivě, vnější motivace 

ve sportu neměla významný přímý vztah s žádným dalším teoretickým konstruktem 

(viz. Obrázek 13). Amotivace měla signifikantní negativní vztah k tělesnému sebepojetí 

(přímý efekt = -0,29; p < 0,05) a signifikantní pozitivní vztah k sociální tělesné úzkosti 

(přímý efekt = 0,18; p < 0,05). Ženy v našem souboru měly významně nižší úroveň 

tělesného sebepojetí (přímý efekt pohlaví = -0,29; p < 0,05) a vyšší úroveň sociální 

tělesné úzkosti (přímý efekt pohlaví = 0,49; p < 0,05). 

Při predikci globální sebeúcty byl zaznamenán významný pozitivní celkový 

efekt vnitřní motivace (celkový efekt = 0,10; p < 0,05), přičemž podstatnou část (86%) 

tohoto efektu tvořil nepřímý efekt (0,86; p < 0,05) zprostředkovaný zejména tělesným 

sebepojetím (přímý efekt tělesného sebepojetí na globální sebeúctu = 0,52; p < 0,05) – 

Tabulka 11. Negativní signifikantní přímý efekt amotivace na globální sebeúctu (přímý 

efekt = -0,14; p < 0,05) poukazuje na parciální mediaci celkového efektu amotivace 

na globální sebeúctu (celkový efekt = -0,31; p < 0,05) prostřednictvím tělesného 

sebepojetí a sociální tělesné úzkosti (nepřímý efekt = -0,17; p < 0,05). Vzhledem 

k nevýznamnému přímému efektu pohlaví na globální sebeúctu můžeme tvrdit, 

že významný celkový efekt (celkový efekt = -0,252; p < 0,05; což při daném kódování 

naznačuje nižší úroveň globální sebeúcty u žen) je v tomto případě plně mediován 

tělesným sebepojetím a sociální tělesnou úzkostí (nepřímý efekt = -0,219; p < 0,05). 

Tři druhy motivace společně s pohlavím vysvětlily 20% rozptylu tělesného 

sebepojetí a 28% rozptylu sociální tělesné úzkosti. Celkově potom strukturální model 

vysvětlil 49% rozptylu globální sebeúcty. 

 

Tabulka 11 

Standardizované přímé a nepřímé efekty motivace a pohlaví na globální sebeúctu 

  Celkový efekt Nepřímý efekt Přímý efekt 

Vnitřní motivace  Globální sebeúcta    0,100*   0,086*  0,014 

Vnější motivace  Globální sebeúcta -0,025 0,051 -0,076 

Amotivace  Globální sebeúcta  -0,313* -0,174*  -0,139* 

Pohlaví  Globální sebeúcta  -0,252* -0,219* -0,033 

* p < 0,05 
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3.7.6  DISKUZE, ZÁVĚRY 

Výsledky této studie podpořily navržený strukturální model, ve kterém různé 

druhy motivace ve sportu, které variují v relativní míře autonomie jednajícího subjektu, 

ovlivňují jak specifické sebehodnocení spojené s tělem, tak hodnocení sebe sama 

na globální úrovni. Ve shodě s Thogersen-Ntoumaniovou a Ntoumanim (2006) 

tak můžeme tvrdit, že motivace ve sportu je významným prediktorem jak pozitivních 

(tělesné sebepojetí), tak negativních (sociální tělesná úzkost) tělesných sebepercepcí. 

Ve shodě s principy teorie sebedeterminace jsme pozorovali pozitivní důsledky 

sebedeterminované (vnitřní) motivace ve sportu v podobě významné pozitivní vazby 

na tělesné sebepojetí. Toto zjištění podporuje představu, že zvyšováním vnitřní 

motivace ve sportu je možné zdokonalit rovněž tělesné sebevnímání (Fox, 1997; 

Thogersen-Ntoumani, Ntoumani, 2006). Na druhou stranu amotivace, která je obecně 

spojována s negativními důsledky, jako je třeba znuděnost, pocity neštěstí, pohybová 

inaktivita, vedla v našem souboru sportujících vysokoškoláků k významně nižšímu 

tělesnému sebepojetí a vyšší sociální tělesné úzkosti. Podobné vzory vztahů mezi 

amotivací, tělesným sebepojetím a sociální tělesnou úzkostí byly pozorovány 

u anglických návštěvníků fitness-center (Thogersen-Ntoumani, Ntoumani, 2006).  

Výsledky této studie však rovněž poukazují na možné využití kontextově 

specifické motivace ve sportu jakožto významného prediktoru globální sebeúcty. 

Globální sebeúcta byla v tomto smyslu pozitivně predikována vnitřní motivací, 

přičemž dle našich očekávání byl vztah vnitřní motivace a globální sebeúcty plně 

mediován kontextuálně specifickým teoretickým konstruktem tělesného sebepojetí. 

Tento fakt tedy podporuje hypotetický hierarchický model motivace (Vallerand, 1997), 

který předpokládá, že kontextuálně specifický typ motivace bude predikovat zejména 

kontextuálně specifické výstupní proměnné. Na druhou stranu, pouze parciální mediace 

vztahu amotivace ve sportu a globální sebeúcty, pomocí pozitivních (tělesné sebepojetí) 

i negativních (sociální tělesná úzkost) tělesných sebepercepcí, poukazuje na přesahy 

kontextuálně specifického typu motivace ve sportu při predikci výstupních proměnných 

na vyšší úrovni obecnosti. Můžeme tedy říct, že motivace ve sportu je u sportujících 

vysokoškolských studentů významným antecedentem globální sebeúcty i v případě, 

že je kontrolován mediační efekt tělesných sebepercepcí jakožto konstruktů, které jsou 

sportovnímu kontextu blízké. 
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V souladu s předchozími empirickými výzkumy (Hagger, Stevenson, 2010; 

Martin, Mack, 1996; Motl, Conroy, 2001; Thogersen-Ntoumani, Ntoumani, 2006; 

Tomešová, 2005) byly v této studii pozorovány významné rozdíly v konstruktech 

tělesné sebepercepce mezi muži a ženami. Muži v našem vzorku zažívali nižší sociální 

tělesnou úzkost a měli vyšší tělesné sebepojetí než ženy. Zajímavé však je, že vztah 

pohlaví a globální sebeúcty byl plně mediován právě tělesnou sebepercepcí. Tento fakt 

poukazuje na významné postavení, které tělesné sebepercepce zaujímají v globální 

sebeúctě u aktivně sportujících vysokoškoláků. Podstatné však je, že i v případě 

kontroly efektu pohlaví byl příspěvek motivace ve sportu významný pro predikci 

globální sebeúcty.  

V souvislosti s interpretací výsledků této studie je nutné uvést několik limitací. 

I když navržený strukturální model byl pro popis našich dat přijatelný, průřezový 

charakter studie nedovoluje vyvozovat kauzální směr v pozorovaných vztazích. 

Nemůžeme tedy vyloučit, že tělesné sebepercepce či globální sebeúcta predikují 

motivaci ve sportu. Zajímavých úkolem dalšího vědeckého snažení by mohlo být 

nalezení pravděpodobného směru vztahu mezi avizovanými teoretickými konstrukty, 

například využitím longitudinálních typů studií či intervenčních programů. Dále, v této 

studii nebyly měřeny mechanismy, pomocí kterých jedinci nabývali autonomních, 

nebo neautonomních forem motivace (případně amotivace). Teorie sebedeterminace 

totiž přepokládá, že naplnění tří základních psychologických potřeb (potřeba autonomie, 

kompetence a vztahů) podporuje sebedeterminované formy motivace (vnitřní motivaci). 

Naopak, nenaplnění těchto potřeb je spojováno s neautonomními formami motivace 

a amotivací. Pro hlubší pochopení by bylo vhodné v budoucnu prozkoumat, 

které sociální faktory (např. styl vedení trenéra, motivační styl instruktora fitnes, 

atmosféra ve sportovním kolektivu) jsou pro naplnění základních psychologických 

potřeb ve sportu zásadní a vedou tak k potenciálně k pozitivním důsledkům, jako je 

například vysoká sebeúcta. Jako další omezení by bylo možné vnímat použití jednoho 

kompozitního skóru vnější motivace spojením subškál vnějších typů motivací různého 

stupně autonomie. I když má tento přístup určité výhody (řeší případnou nízkou 

reliabilitu některé ze spojovaných škál, snižuje počet odhadovaných parametrů 

ve strukturálním modelu, čímž zjednodušuje model), současný výzkum (Gaudreau, 

Antl, 2008; Longbotton, Grove, Dimmock, 2012) naznačuje, že využití kompozitních 

skórů v podobných situacích (např. využití sebedeterminačního indexu – tedy spojení 
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všech typů motivace do jednoho indexu) omezuje dosažená zjištění. V případě 

dostatečné velikosti vzorku tedy doporučujeme, při predikci tělesných sebepercepcí 

či globální sebeúcty, prozkoumat efekt všech typů vnější motivace, diskutovaných 

v rámci teorie sebedeterminace. 

Závěrem lze říci, že tato studie nabídla vhled do komplexních vztahů motivace 

ve sportu, tělesných sebepercepcí a globální sebeúcty u sportujících vysokoškolských 

studentů. Konkrétně bylo poukázáno, že kontextuálně specifická motivace ve sportu 

je asociována s globální sebeúctou, přičemž tento vztah je z části mediován tělesnými 

sebepercepcemi jedince. Toto zjištění může být zajímavé a přínosně zejména 

pro odborníky z oblasti tělesné výchovy a sportu. Vzhledem k tomu, že globální 

sebeúcta je jedním z nejsilnějších indikátorů psychologického well-beingu 

a spokojenosti s kvalitou života, může uspokojení základních psychologických potřeb 

(autonomie, kompetence a potřeba vztahů) a zvyšování sebedeterminovaného chování 

právě ve specifickém prostředí sportu vést k žádoucím psychologickým důsledkům 

i na globální úrovni. 
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4  ZÁVĚR 

Hlavním cílem této disertační práce bylo ověření vztahu kontextuálně specifické 

motivace ve sportu ke globální sebeúctě a možných mediačních efektů tělesných 

sebepercepcí tohoto vztahu. K naplnění tohoto cíle směřovalo šest dílčích studií, 

přičemž každá ze studií sledovala specifický cíl. Zejména vzhledem k nedostatku 

informací v České republice o psychometrických vlastnostech diagnostických 

prostředků měřících teoretické konstrukty, které byly předmětem této práce, bylo nutné 

se nejprve věnovat specifičtějším problémům. Těmto problémům bylo věnováno pět 

samostatných studií, jejichž společným znakem byla snaha o vytvoření (převod) 

potřebných diagnostických prostředků aplikovatelných v českých podmínkách, 

stejně jako ověření fungování měřených teoretických konstruktů (sebedeterminovaná 

motivace ve sportu, sociální tělesná úzkost) v širší nomologické síti vztahů. 

Cílem Studie 1 bylo zajištění tzv. překladové ekvivalence při překladu dotazníků 

Sport motivation scale (SMS) a Social physique anxiety scale (SPAS) do českého 

jazyka. České verze dotazníků SMS a SPAS vznikly na základě přímého 

modifikovaného překladu v kombinaci s analýzou protokolu a považujeme 

je za dostatečně ekvivalentní verzím původním. 

Cílem Studie 2 bylo srovnání faktorové struktury (testování invariance faktorové 

struktury) sociální tělesné úzkosti měřené dotazníkem SPAS u dvou skupin studentů 

s různou frekvencí vykonávání pohybových aktivit. Na základě výsledků můžeme 

tvrdit, že modifikovaná unidimenzionální 8 položková česká verze SPAS, bez pozitivně 

formulovaných položek, poskytuje smysluplné srovnání průměrných skórů u různých 

skupin. Naše výsledky taktéž poukázaly na vyšší průměrný skór sociální tělesné úzkosti 

u ženské části populace. Tento fakt opět podporuje validitu inference skóru získaného 

pomocí této verze SPAS. Rovněž reliabilita tohoto diagnostického prostředku by se dala 

hodnotit jako uspokojivá (Cronbachovo α = 0,88) a můžeme tedy 8 položkovou českou 

verzi SPAS doporučit jako vhodný nástroj pro potřeby měření sociální tělesné úzkosti 

v českých podmínkách.  

Ve 3 studii jsme se zaměřili na validitu skóru sociální tělesné úzkosti, získaného 

pomocí české verze SPAS, s využitím tzv. „known difference“ přístupu, ve kterém se 

předpokládá, že dvě či více populací se liší s ohledem na měřený konstrukt. V tomto 

smyslu jsme pozorovali, podobně jako v předchozí studii (Studie 2), významné rozdíly 
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v sociální tělesné úzkosti mezi muži a ženami i v odlišném výzkumném souboru. 

Zaznamenány byly rovněž rozdíly mezi ženami, které držely, nebo naopak nedržely 

redukční diety. Ženy, které držely redukční dietu, zažívaly sociální tělesnou úzkost 

v podstatně větší míře než ženy, které se svou tělesnou hmotnost nesnažily snižovat 

pomocí redukčních diet. Tyto výsledky opět podporují validitu použití testového skóru, 

získaného pomocí 8 položkové verze SPAS u českých vysokoškolských studentů. 

Cílem Studie 4 bylo ověření faktorové validity a reliability skóru získaného 

českou verzí dotazníku Sport motivation scale (SMS) ve vzorku českých sportujících 

vysokoškoláků. Pomocí strukturálního modelování (konfirmativní faktorové analýzy) 

jsme dospěli k závěru, že hypotetický sedmifaktorový model je vhodným popisem 

struktury dotazníku v námi zkoumané populaci. Více-skupinovou konfirmativní analýzu 

jsme použili pro otestování sedmifaktorové struktury dotazníku SMS v předem 

definovaných podskupinách (muži, ženy, individuální sporty, kolektivní sporty) 

za účelem cross-validizace. Výsledky víceskupinové analýzy potvrdily shodu faktorové 

struktury, faktorových zátěží a jedinečností indikátorů jak vzhledem k pohlaví (muži, 

ženy), tak vzhledem k druhu provozovaného sportu (individuální sporty, kolektivní 

sporty). Tyto výsledky poukazují na validitu skóru získaného pomocí české verze 

dotazníku SMS. Reliabilita jednotlivých sub-škál, odhadnutá na základě faktorového 

modelu, byla přijatelná (McDonaldovo ω = 0,75-0,87). Pouze v případě jedné sub-

škály, měřící identifikovanou regulaci, poukazuje hodnota reliability (ω = 0,65) 

na možnosti zlepšení případným navýšením indikátorů nebo změnou formulace 

indikátorů aktuálních. Jelikož v České republice dosud neexistuje diagnostický 

prostředek, který by adekvátně měřil vnitřní a vnější motivaci a amotivaci ve sportu, 

lze českou verzi dotazníku SMS doporučit jako užitečný diagnostický nástroj 

pro měření těchto důležitých teoretických konstruktů v českém prostředí. 

Cílem Studie 5 byla analýza vnitřní motivace, vnější motivace a amotivace 

ve sportu, u českých vysokoškolských studentů s ohledem na úroveň sportování 

(rekreačně/soutěžně) a pohlaví. Dle očekávání byla pozorovaná vyšší úroveň externí 

regulace u soutěžně sportujících jedinců, což podporuje obecné přesvědčení, že dnešní 

soutěžní sport je s externími tlaky a odměnami neoddělitelně spojen. Vyšší úroveň 

externí regulace a amotivace v mužské části našeho souboru je rovněž v souladu 

s předešlými empirickými výzkumy. Tyto pozorované rozdíly poskytují další důkaz 

validity měření různých druhů motivace ve sportu pomocí české verze SMS (known-
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difference přístup). Je však také nutné zmínit, že v našem souboru nebyly nalezeny 

rozdíly ve vnitřní motivaci s ohledem na pohlaví, ani s ohledem na úroveň sportování. 

Tyto odchylky od původních validizačních studií si vysvětlujeme zejména odlišností 

výzkumného souboru vzhledem k druhu vykonávaného sportu. Vzhledem k tomu, 

že toto je první studie v ČR, která explicitně měří různé druhy motivace ve sportu 

postulované na základě teorie sebedeterminace bude však toto vysvětlení nutné 

detailněji prozkoumat. 

Ve Studii 6 jsme se zaměřili na hlavní cíl této disertační práce a zodpovězení 

vědeckých otázek: „Jaký je vztah kontextuálně specifické motivace ve sportu 

ke globální sebeúctě? Jaké jsou možné mediační efekty tělesných sebepercepcí 

tohoto vztahu?“. Výsledky této studie podpořily navržený strukturální model, 

ve kterém různé druhy motivace ve sportu (které variují v míře relativní autonomie 

jednajícího subjektu) ovlivňují jak specifické sebehodnocení spojené s tělem, 

tak hodnocení sebe sama na globální úrovni. Dle předpokladu, motivace ve sportu byla 

významným prediktorem jak pozitivních (tělesné sebepojetí), tak negativních (sociální 

tělesná úzkost) tělesných sebepercepcí. Vztah motivace a globální sebeúcty byl z velké 

části mediován právě tělesnými sebepercepcemi jedince. Podstatné však je, 

že při kontrole efektů pohlaví a mediačních efektů tělesných sebepercepcí byl nalezen 

přímý negativní vztah amotivace a globální sebeúcty. Tento fakt poukazuje na možné 

přesahy kontextuálně specifického typu motivace ve sportu při predikci výstupních 

proměnných na vyšší úrovni obecnosti. Toto zjištění může být zajímavé a přínosné 

zejména pro odborníky z oblasti tělesné výchovy a sportu. Vzhledem k tomu, 

že globální sebeúcta je jedním z nejsilnějších indikátorů psychologického well-beingu 

a spokojenosti s kvalitou života, může uspokojení základních psychologických potřeb 

(autonomie, kompetence a potřeba vztahů) a zvyšování sebedeterminovaného chování 

právě ve specifickém prostředí sportu vést k žádoucím psychologickým důsledkům 

i na globální úrovni. 
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Příloha 1 

Česká verze dotazníku Social physique anxiety scale (SPAS – Hart, Leary, Rejeski, 

1989) – 12 položek 

 

Přečtěte si pozorně jednotlivá tvrzení a na škále 1 až 5 označte, jak přesně Vás vystihují.  

 

       vůbec ne      trochu      středně     spíše ano    absolutně 

      1                2                3                4                5 

 

 

1. Jsem spokojený se vzhledem své postavy.  1                2                3                4                5 

 

2. Vadí mi vzít si na sebe oblečení,   1                2                3                4                5 

ve kterém bych mohl vypadat 

příliš tlustý nebo hubený. 

 

3. Přál bych si, abych se tolik   1                2                3                4                5 

nezabýval svou postavou. 

 

4. Někdy se trápím tím,    1                2                3                4                5 

že ostatní hodnotí negativně  

moji váhu nebo to, jaké mám svaly. 

 

5. Když se podívám do zrcadla,   1                2                3                4                5 

jsem se svou postavou spokojený. 

 

6. V určitých situacích se cítím   1                2                3                4                5 

kvůli své postavě nervózní. 

 

7. V přítomnosti ostatních   1                2                3                4                5 

mě moje postava deprivuje. 

 

8. Jsem spokojený s tím,  

jak se mé tělo jeví ostatním.   1                2                3                4                5. 

 

9. Cítil bych se nepříjemně,   1                2                3                4                5 

kdybych věděl, že ostatní  

hodnotí mou postavu. 

 

10. Když mám ukázat svoji   1                2                3                4                5 

postavu před ostatními, stydím se. 

 

11. Většinou zůstávám klidný,   1                2                3                4                5 

když se ostatní dívají na mou postavu. 

 

12. V plavkách se často cítím   1                2                3                4                5 

nejistý kvůli stavbě svého těla. 
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Příloha 2 

Modifikovaná 8 položková česká verze dotazníku Social physique anxiety scale 

(SPAS – Hart, Leary, Rejeski, 1989) 

 

Přečtěte si pozorně jednotlivá tvrzení a na škále 1 až 5 označte, jak přesně Vás vystihují.  

 

                                                          vůbec ne      trochu      středně     spíše ano    absolutně 

     1                2                3                4                5 

 

 

1. Když mám ukázat svoji   1                2                3                4                5 

postavu před ostatními, stydím se. 

 

2. Někdy se trápím tím,   1                2                3                4                5 

že ostatní hodnotí negativně  

moji váhu nebo to, jaké mám svaly. 

 

3. V určitých situacích se cítím  1                2                3                4                5 

kvůli své postavě nervózní. 

 

4. Přál bych si, abych se tolik  1                2                3                4                5 

nezabýval svou postavou. 

 

5. Vadí mi vzít si na sebe oblečení,  1                2                3                4                5 

ve kterém bych mohl vypadat 

příliš tlustý nebo hubený. 

 

6. V přítomnosti ostatních  1                2                3                4                5 

mě moje postava deprivuje. 

 

7. Cítil bych se nepříjemně,  1                2                3                4                5 

kdybych věděl, že ostatní  

hodnotí mou postavu. 

 

8. V plavkách se často cítím  1                2                3                4                5 

nejistý kvůli stavbě svého těla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 

 

Příloha 3 

Česká verze dotazníku Sport motivation scale (SMS – Pelletier et al., 1995) 

 

Na škále 1 – 7 označte, jak moc se ztotožňujete s odpovědí na otázku: „Proč sportuješ?“ 

 

vůbec ne  trochu  středně  hodně   absolutně 

1  2  3  4  5  6         7 

 

 

Proč sportuješ? 

 
1. Pro potěšení, cítím vzrušující zážitky. 1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Pro potěšení z toho, že vím víc o sportu, 1 2 3 4 5 6 7 

který provozuji. 

 

3. Kdysi jsem sportoval z dobrých důvodů,  1 2 3 4 5 6 7 

ale nyní se ptám sám sebe, jestli  

v tom mám dále pokračovat. 

 

4. Pro potěšení z objevování nových   1 2 3 4 5 6 7 

tréninkových technik. 

 

5. Už ani nevím, mám pocit,    1 2 3 4 5 6 7 

že ve sportu už nejsem schopný uspět. 

 

6. Protože mě kvůli tomu kladně   1 2 3 4 5 6 7 

hodnotí lidé, které znám. 

 

7. Protože je to podle mého názoru  1 2 3 4 5 6 7 

jeden z nejlepších způsobů, 

jak potkávat nové lidi. 

 

8. Protože cítím uspokojení při   1 2 3 4 5 6 7 

zvládání obtížných tréninkových úkolů. 

 

9. Protože je to absolutně nezbytné,   1 2 3 4 5 6 7 

když chce být člověk fit. 

 

10. Pro prestiž být sportovcem.    1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Protože je to jedna z nejlepších cest,  1 2 3 4 5 6 7 

kterou jsem si vybral, abych rozvíjel 

i další stránky své osobnosti. 

 

12. Protože cítím potěšení,    1 2 3 4 5 6 7 

když zlepšuji svá slabá místa. 

 

13. Pro ten skvělý pocit, který zažívám,  1 2 3 4 5 6 7 

když jsem zcela pohlcen danou aktivitou. 
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Na škále 1 – 7 označte, jak moc se ztotožňujete s odpovědí na otázku: „Proč sportuješ?“ 

 

vůbec ne  trochu  středně  hodně   absolutně 

1  2  3  4  5  6         7 

 

 

Proč sportuješ? 

 

14. Protože musím sportovat,    1 2 3 4 5 6 7 

abych se cítil dobře. 

 

15. Protože cítím uspokojení, když  1 2 3 4 5 6 7 

se v mém sportu zdokonaluji. 

 

16. Protože lidé kolem mě si myslí,   1 2 3 4 5 6 7 

že je důležité sportovat, 

aby byl člověk ve formě. 

 

17. Protože je to dobrý způsob,    1 2 3 4 5 6 7 

jak se naučit spoustu věcí, které mohou 

být užitečné i v jiných oblastech. 

 

18. Pro intenzivní pocity a vzrušení,   1 2 3 4 5 6 7 

které mi sport přináší. 

 

19. Nejsem si jistý, nemyslím si,   1 2 3 4 5 6 7 

že sport je pro mě to pravé. 

 

20. Protože cítím potěšení při provádění  1 2 3 4 5 6 7 

těžkých pohybových úkonů. 

 

21. Protože vím, že bych se cítil špatně,  1 2 3 4 5 6 7 

kdybych si na sport neudělal čas. 

 

22. Abych ukázal ostatním,    1 2 3 4 5 6 7 

jak dobrý jsem ve svém sportu. 

 

23. Protože mám radost z toho,    1 2 3 4 5 6 7 

když se učím nové techniky či pohyby, 

které jsem nikdy předtím nezkoušel. 

 

24. Protože je to jeden z nejlepších způsobů,  1 2 3 4 5 6 7 

jak si udržet dobré vztahy s mými kamarády. 

 

25. Protože mám rád pocit, kdy jsem  1 2 3 4 5 6 7 

zcela ponořen do dané aktivity. 

 

26. Protože já musím sportovat pravidelně.  1 2 3 4 5 6 7 

 

27. Pro potěšení z objevování nových  1 2 3 4 5 6 7 

soutěžních strategií a taktiky. 

 

28. Ani nevím, často mi připadá,   1 2 3 4 5 6 7 

že nedosahuji cílů, které jsem si stanovil. 
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Příloha 4 

Profil tělesného sebepojetí (PSPP – Fox, Corbin, 1989; Tomešová, 2005) 
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Příloha 5 

Rosenbergova škála sebehodnocení (RSES – Rosenberg, 1965; Blatný, Osecká, 1994) 

 
Pozorně si přečtěte následujících 10 výroků. U každého zvažte, do jaké míry vystihuje právě Vás, 

tj. do jaké míry uvedené tvrzení pro Vás platí či neplatí. 

Vaši volbu vyznačte kroužkem na škále:        

1 = zcela neplatí, 2 = spíše neplatí, 3 = spíše platí, 4 = zcela platí. 

 zcela 

neplatí 

spíše 

neplatí 

spíše 

platí 

zcela 

platí 

1. Mám pocit, že si uchovávám svoji osobní důstojnost 

nejméně v takové míře, jako většina ostatních lidí. 
1 2 3 4 

2. Jsem vždy náchylný považovat se za neúspěšného člověka. 1 2 3 4 

3. Myslím si, že mám řadu dobrých vlastností.  1 2 3 4 

4. Jsem schopný dělat mnoho věcí stejně dobře jako ostatní.  1 2 3 4 

5. Zdá se mi, že nemohu být u sebe na nic zvláštního hrdý. 1 2 3 4 

6. Mám k sobě dobrý vztah.              1 2 3 4 

7. Chtěl bych si sám sebe víc vážit. 1 2 3 4 

8. Jsem se sebou vcelku spokojený.                  1 2 3 4 

9. Občas jasně pociťuji svou neužitečnost.  1 2 3 4 

10. Někdy si myslím, že jsem naprosto neschopný.       1 2 3 4 
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Příloha 6 

Dotazník základních údajů 

 
Pohlaví: _______ 

 

Věk: _______ 

 

Jaký sport provozujete:  __________________________________________________ 

 

Jak často trénujete/kolikrát v týdnu: ________ 

 

Jak dlouho provozujete svůj sport (roky): _______ 

 

Na jaké úrovni provozujete svůj sport (zaškrtněte jednu možnost):  

 rekreačně, neúčastním se formálně organizovaných soutěží 

 soutěžně, účastním se formálně organizovaných soutěží (okresní soutěže, VŠ liga a podobně) 

 soutěžně na vrcholové úrovni (účast na mezinárodních soutěžích ME, MS OH, případně 

mistrovství ČR, nejvyšší liga v daném sportu a podobně) 

 

Držíte v současné době redukční dietu? 

 ano 

 ne 

 

Drželi jste někdy v životě redukční dietu? 

 ano, mnohokrát 

 ano, občas 

 ne 
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Příloha 7 

Polychorická korelační matice a thresholdy položek SPAS: Studie 2, Soubor FF UK (n = 96) 

  SPA1 SPA2 SPA3 SPA4 SPA5 SPA6 SPA7 SPA8 SPA9 SPA10 SPA11 SPA12 

SPA1 1,00 

          

  

SPA2 0,27 1,00 

         

  

SPA3 0,50 0,49 1,00 

        

  

SPA4 0,23 0,19 0,42 1,00 

       

  

SPA5 0,76 0,24 0,43 0,26 1,00 

      

  

SPA6 0,47 0,54 0,45 0,49 0,41 1,00 

     

  

SPA7 0,53 0,45 0,58 0,56 0,44 0,74 1,00 

    

  

SPA8 0,63 0,14 0,29 0,22 0,56 0,35 0,45 1,00 

   

  

SPA9 0,30 0,42 0,27 0,29 0,13 0,52 0,52 0,17 1,00 

  

  

SPA10 0,40 0,50 0,28 0,29 0,43 0,47 0,48 0,28 0,55 1,00 

 

  

SPA11 0,40 0,36 0,28 0,33 0,31 0,70 0,59 0,40 0,58 0,47 1,00   

SPA12 0,42 0,64 0,44 0,45 0,36 0,65 0,61 0,23 0,47 0,67 0,57 1,00 

Thresholdy SPA1 SPA2 SPA3 SPA4 SPA5 SPA6 SPA7 SPA8 SPA9 SPA10 SPA11 SPA12 

1 -1,48 -0,85 -0,09 0,09 -1,48 -0,45 0,18 -1,14 -0,85 -0,49 -0,85 -0,52 

2 0,15 -0,21 0,49 1,26 0,06 0,15 1,08 0,27 -0,06 0,45 0,18 0,27 

3 1,08 0,09 0,85 1,48 0,81 0,77 1,99 1,08 0,36 0,85 0,55 0,59 

4 1,81 1,08 1,99 1,99 1,68 1,81   1,81 1,48 1,81 1,68 1,57 
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Příloha 8 

Polychorická korelační matice a thresholdy položek SPAS: Studie 2, Soubor FTVS UK (n = 110) 

  SPA1 SPA2 SPA3 SPA4 SPA5 SPA6 SPA7 SPA8 SPA9 SPA10 SPA11 SPA12 

SPA1 1,00 

          

  

SPA2 0,21 1,00 

         

  

SPA3 0,34 0,45 1,00 

        

  

SPA4 0,53 0,36 0,48 1,00 

       

  

SPA5 0,96 0,29 0,40 0,51 1,00 

      

  

SPA6 0,69 0,40 0,47 0,62 0,67 1,00 

     

  

SPA7 0,67 0,40 0,59 0,68 0,65 0,70 1,00 

    

  

SPA8 0,56 0,19 0,25 0,42 0,49 0,37 0,57 1,00 

   

  

SPA9 0,53 0,52 0,55 0,48 0,56 0,53 0,61 0,45 1,00 

  

  

SPA10 0,64 0,45 0,44 0,54 0,65 0,58 0,63 0,42 0,78 1,00 

 

  

SPA11 0,58 0,34 0,51 0,51 0,61 0,68 0,65 0,41 0,67 0,71 1,00   

SPA12 0,84 0,33 0,44 0,52 0,80 0,65 0,72 0,50 0,66 0,74 0,55 1,00 

Thresholdy SPA1 SPA2 SPA3 SPA4 SPA5 SPA6 SPA7 SPA8 SPA9 SPA10 SPA11 SPA12 

1 -1,60 -0,69 -0,11 0,05 -1,53 -0,28 0,61 -1,18 -0,45 0,02 -0,63 0,07 

2 0,45 0,21 0,45 1,02 0,23 0,63 1,60 0,11 0,45 1,02 0,47 0,94 

3 1,10 0,75 1,14 1,39 1,10 1,39 

 

1,14 0,81 1,46 1,02 1,18 

4 1,69 1,53 1,60 1,92 1,69     1,92 1,69 1,92 1,80 1,92 
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Příloha 9 

Polychorická korelační matice a thresholdy položek SMS: Studie 4, Soubor všichni (n = 457) 
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Příloha 10 

Korelační matice, průměry (M) a směrodatné odchylky (SD) proměnných zahrnutých ve strukturálním modelu Studie 6 (n = 457) 
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