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Dizertační práce Mgr. Ivany Harbichové je zpracována na 147 stranách, obsahuje 13 

stran seznamu citované odborné literatury a 10 příloh. Teoretická část je členěna na 

dvě hlavní kapitoly zabývající se motivací a sebepojetím, praktická část je tvořena 6 

dílčími studiemi, z nichž značná část má psychometrický charakter. 

 

Formální hledisko 

Z formálního pohledu je práce v naprostém pořádku a není mnoho co vytknout. 

Přesto se drobné přohřešky najdou – v obsahu chybí kapitola 1 (Úvod), občas se 

některé věty objevují v totožném znění v textu několikrát, v několika případech 

dokonce celé odstavce i pasáže. Seznam tabulek a obrázků by mohl (měl) obsahovat 

čísla stránek, jinak působí samoúčelně. V textu lze také nalézt několik málo překlepů. 

Formálně by čísla a popisky obrázků měly být pod obrázkem, nikoliv nad (narozdíl od 

tabulek, kde je tomu obráceně). Celkově lze však práci po formální stránce hodnotit 

velmi pozitivně, je čtenářsky přívětivá a přehledná. 

 

Obsahové hledisko 

Přibližně první polovina práce je věnována teoretickým kapitolám přinášejícím různé 

pohledy a teorie motivace a sebepojetí.  Přehled se zdá být velmi ucelený (i když 

recenzent je v této oblasti maximálně poučeným laikem). Oceňuji přehledné a logické 

řazení kapitol, minimální výskyt obsahové vaty a informační výživnost textu. Jediná 

poznámka směřuje možná až k přílišnému použití anglikanizmů – text sice poté 

působí vědečtěji, nicméně mnoho použitých termínů má krásné české ekvivalenty a 

jejich použití by přispělo k jednoduššímu pochopení textu. V závěru teoretické části 

mi taktéž chybí kapitola integrující a sumarizující vztah obou zásadních pojmů 



(motivace, sebepojetí) a vyústění teoretické části v potřebu provedení studií 

uvedených v části empirické (tj. proč je nutné udělat tyto empirické studie a jak 

přispějí k vědeckému poznání).   

 

Nepříliš přesvědčivě působí kapitola „Vědecké otázky, cíle a hypotézy“. V ní by bylo 

vhodnější v několika odstavcích představit cíle a hypotézy v celkovém kontextu práce 

a jak na sebe logicky navazují. V prezentované formě je informační hodnota této 

kapitoly minimální, navíc cíle práce i hypotézy jsou poté znovu doslovně opakovány 

v jednotlivých empirických studiích.  

Hypotéza H2.2 je shodná s H3.1, proč? 

 

Studie 1: 

Cílem této studie je zajištění tzv. překladové ekvivalence při překladu dotazníků Sport 

motivation scale (SMS) a Social physique anxiety scale (SPAS) do českého jazyka. 

Studie je povahou spíše kvalitativního charakteru a slouží jako nezbytný první krok 

pro přesvědčivost výsledků prezentovaných ve  studiích následujících. Autorka 

používá standardní set metodik od sémantické ekvivalence, analýzy protokolu a 

konceptuální ekvivalence. Studie je z metodologického hlediska v zásadě v pořádku. 

Nicméně hodnocení konceptuální ekvivalence se mi zdá vágní a příliš stručné (např. 

zcela chybí popis použitých logických testů). 

 

Studie 2: 

Cílem této studie bylo srovnání faktorové struktury sociální tělesné úzkosti měřené 

dotazníkem SPAS a testování její invariance u dvou skupin studentů s různou 

frekvencí vykonávání pohybových aktivit. 

Jako primární metodiku autorka použila konfirmativní faktorovou analýzu, kde 

testovala šest teoreticky přijatelných modelů na dvou vzorcích studentů (FTVS UK a 

FF UK). Jako nejvhodnější z hlediska fitu je autorkou hodnocen model, ve kterém 

jsou vyřazeny pozitivně formulované položky. Hodnoty v přehledové tabulce fitu 

všech modelů však naznačují, že na data lépe sedí model číslo 5 (unidimenzionální 

s metodologickým faktorem pro pozitivní položky). Dalším problémem modelu 

preferovaného autorkou je fakt, že vyřazení pozitivních položek vede ke snížení 



reliability skóru škály SPAS. Z čistě kvantitativního metodologického pohledu by tedy 

bylo vhodnější volit model 5. Nicméně autorka uvádí další důležitý a silný obsahový 

argument - nevhodnost pozitivních položek k měření sociální tělesné úzkosti. Volba 

finálního modelu je tedy zřejmě v pořádku, nicméně lze polemizovat s formou 

interpretace a argumentace této volby (zejména na základě výsledků z tabulky 3). 

Samotná invariance je potom testována zřejmě ne zcela správně (nebo jsou hodnoty 

v tabulce 4 nesprávné). Restrikce na parametrech modelu by totiž měly být 

kumulativní (tj. například M3 by měl být invariantní faktorové zátěže + invariantní 

jedinečnosti, atp.). Přestože autorka popisuje provedené analýzy a restrikce jako 

kumulativní, tak matematicky není možné, aby se fit modelu po přidání restrikcí 

zlepšil. Navíc mi není jasné, proč jsou testovány invariantní jedinečnosti (které se 

vyskytují při analýze intervalového typu dat) a ne „thresholdy“ nebo ekvivalentně 

„intercepty“. Takto je testována pouze takzvaná metrická ekvivalence a nikoliv 

skalární ekvivalence.  

Vzhledem k zamýšlené analýze vztahu pohlaví a sociální tělesné úzkosti mi není 

jasné, proč se testovala invariance mezi FF a FTVS. Neměla by být spíše testována 

invariance mezi pohlavími? Takto bohužel není zřejmé, jestli nalezený rozdíl mezi 

pohlavími za použití MIMIC modelu je „skutečný“ rozdíl nebo jen důsledek tzv. DIF 

(differential item functioning) mezi muži a ženami.  

Přes tyto nejasnosti je ovšem nutné vyzdvihnout sofistikovaný analytický přístup a 

použití pokročilých statistických modelů.  

 

Studie 3: 

Cílem této studie bylo 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). Autorka redukuje srovnání skupin 

(pohlaví, …) na srovnání průměrů pomocí analýzy rozptylu a nachází rozdíly v sociální 

tělesné úzkosti mezi pohlavími (ženy vyšší) a mezi ženami držícími a nedržícími dietu 

(vyšší u žen držící dietu). Z tohoto pohledu není studii co vytknout, je provedena 

standardně. Je ale škoda, že i v této studii nejsou použity metody jako strukturální 

modelování (například Latent means model), které berou v potaz chybu měření 



(ANOVA nikoliv). Autorka by měla lepší podklad pro stanovení „věcně“ významného 

rozdílu, který mimochodem není v této studii dostatečně popsán. Navíc by se 

unifikoval statistický přístup s ostatními studiemi a celá práce by tak byla 

kompaktnější. Takto je tato studie (společně se studií 5, viz níže) z pohledu 

analytického, ač provedena správně, o stupeň níže než většina zbývajících.     

  

Studie 4: 

Cílem této studie bylo ověření faktorové validity a reliability skóru získaného českou 

verzí dotazníku Sport motivation scale (SMS) ve vzorku českých sportujících 

vysokoškoláků. 

Autorka ověřuje invarianci 7-faktorové struktury u podskupin dle pohlaví a typu 

sportu (kolektivní/individuální), dále postuluje simplexovou strukturu a ověřuje 

reliabilitu subškál pomocí moderních metodik (McDonaldovo omega). Závěr o 

invarianci částečně limituje použití podobného analytického principu jako ve studii 

číslo 2; i zde je testována pouze metrická invariance a nikoliv skalární. Na druhou 

stranu je třeba ocenit použití McDonaldova omega oproti standardnímu a ne zcela 

vhodnému Cronbachovu alpha.  

 

Studie 5: 

Cílem této studie bylo 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).  

Autorka použila mnohorozměrnou analýzu rozptylu a nalezla rozdíly ve škále externí 

regulace (pohlaví i úroveň sportování) a ve škále amotivace (pouze pohlaví). V této 

studii vyzdvihuji kvalitu diskuze, která je o třídu výše než ve studiích 1-4 (viz závěr). 

Platí však podobná poznámka jako ke studii 3: Je škoda, že byla použita MANOVA (ač 

je tento přístup bezesporu v pořádku) a nikoliv modely s latentními proměnnými.  

 

Studie 6: 

Cílem této studie bylo ověření vztahu kontextuálně specifické motivace ve sportu ke 

globální sebeúctě a možných mediačních efektů tělesných sebepercepcí tohoto 

vztahu.  



Tato poslední a zároveň hlavní studie celé práce komplexně modeluje vztah 

motivace, globální sebeúcty a případných mediačních efektů sociální tělesné úzkosti a 

tělesného sebepojetí. Autorka nachází signifikantní vztah mezi vnitřní motivací a 

sebeúctou (mediovaný zejména tělesným sebepojetím) a amotivací a sebeúctou. 

Výsledný strukturální model naznačuje autorčin vhled do problematiky jak 

z psychologického, tak z analytického pohledu, a zakomponování výsledků 

předchozích studií této dizertační práce (oceňuji především použití pohlaví jako 

kovarianční proměnné na základě předchozích poznatků). Výsledné kvantitativní 

hodnocení modelu a mediačních efektů je přesvědčivé (ačkoliv čtenář je ponechán 

v nejistotě o způsobu výpočtu přímých, nepřímých a celkových efektů – v případné 

budoucí publikaci bude nutno uvést algoritmus, i když je poměrně triviální). 

Související poznámka - hodnocení mediačních efektů bývá tradičně děláno v několika 

krocích (viz Baron and Kenny (1986) nebo Frazier, Tix, and Barron (2004)). Tyto 

kroky ve studii popsány nejsou, není tedy jasné, jakým způsobem autorka 

postupovala. Drobná výtka je i k obrázku 12 a 13 – vysvětlivky neobsahují veškeré 

zkratky použité v obrázku, což jej činí pro čtenáře značně nepřehledným. I v této 

studii je diskuze na vysoké úrovni.   

 

Závěr: 

Přestože výše uvedené poznámky mohou budit negativní dojem, můj pocit z práce 

Mgr. Harbichové je veskrze pozitivní. Práce sice vykazuje některé drobné formální 

nedostatky, ne všechny analýzy byly provedeny zcela správně, a diskuze u některých 

studií nejsou z mého pohledu plnohodnotné (často se omezují spíše na shrnutí 

výsledků, ale diskuze o implikacích či limitacích většinou chybí). Na druhou stranu 

autorka použila velmi sofistikované analytické postupy, prokázala vysoce 

nadprůměrný vhled do problematiky motivace a sebepojetí, jakožto i excelentní 

schopnosti statistického zpracování dat daleko přesahující nároky k získání 

doktorského titulu. Z tohoto důvodu lze výše uvedené nedostatky považovat za 

marginální a spíše je brát jako doporučení pro budoucí analýzy. Jakákoliv vážněji 

míněná kritika by totiž byla podobná kritice šestiletého dítěte zvládajícího řešení 

diferenciálních rovnic za to, že v nich občas udělá numerickou chybu. A tomu jsem 

dalek. 



Celkově považuji spis Mgr. Ivany Harbichové za kvalitní podklad pro doktorské řízení 

a doporučuji ho přijmout jako argument pro udělení titulu Ph.D. v oboru 

Kinantropologie. 
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