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Předložená disertační práce má 131 stran a 15 stran příloh (přílohy jsou funkční a 

přehledně uspořádány). Po formální stránce má práce všechny náležitosti: čestné prohlášení, 

strukturovaný obsah, český i anglický abstrakt, logicky uspořádanou teoretickou i výzkumnou 

část, diskusi závěrů a bohatý seznam literatury (především zahraniční). 

Volba tématu a cíl práce.Autorka se zaměřila na problematiku lidské motivace, která 

je považována za jednu z nejsložitějších oblastí psychologie. Konkrétně se soustřeďuje na 

motivaci ve sportu a vazby mezi motivační strukturou sportovců a jejich sebehodnocením 

(sebeúctou). Jde o inspirující téma, které je poměrně neprobádané i mimo oblast sportu. 

Nezanedbatelnou část práce tvoří psychometrické ověření a standardizace použitých metod. 

Obě tyto polohy práce vítám. 

Práce si klade celou řadu cílů, skládá se z několika výzkumných šetření a bylo tedy 

značně náročné udržet tuto rozklenutost pod patřičnou kontrolou a dobrat se nějaké 

zřetelné, smysluplné pointy. Z tohoto hlediska bylo rozumné rozhodnutí autorky rozdělit 

prezentaci cílů, postupů a výsledků do šesti dílčích studií. Pravděpodobně šest dílčích 

výzkumů kopíruje také logiku výzkumné práce autorky v čase a dává čtenáři vhled do 

badatelského uvažování autorky. Jednotlivé cíle a výzkumné otázky (hypotézy) v dílčích 

studiích jsou jasně a splnitelně formulovány a dostáváme na ně odpovědi. Ve výzkumech 

autorka volí kvantitativní metodologii. 

Obsahové zpracování (otázky, připomínky, náměty pro diskusi). Práce je rozdělena 

na část teoretickou (41 stran) a část empirickou (60 stran). Autorka v teoretické i empirické 

části dokazuje, že umí dobře pracovat s odbornou literaturou. Především prokazuje, že umí 

pracovat se zahraniční (původní) literaturou. Citace a parafráze správně obsahují odkazy, 



které jsou uvedeny v souhrnu literatury. Souhrn literatury obsahuje přibližně 150 odkazů, a 

to převážně zahraničních (121 odkazů), 67 literárních zdrojů má vročení po roce 2000 

(autorka neopomíjí starší i nejnovější literaturu). I když orientace v zahraniční literatuře je 

jednoznačně hodna pochvaly a umožňuje autorce jednodušší sladění textu s publikačními 

požadavky v zahraničí, podrobnější proniknutí do toho, co bylo především v motivační oblasti 

uděláno v domácích výzkumech, by pravděpodobně přineslo autorce určité 

inspirace.Namátkou je možné uvést následující příklady: Hrabalovy výzkumy generalizace 

respektive specifičnosti výkonových potřeb z vývojového hlediska či výzkumy motivační 

struktury u českých studentů, ale i výzkumy žákovské nemotivovanosti a nudy ve škole. 

Většinou sice jde o pedagogicko-psychologickou problematiku, ale velmi pravděpodobně se 

promítající i do motivačních otázek kolem sportu. 

V teoretické části autorka vymezuje hlavní pojmy, se kterými v práci pracuje. Vytváří 

tak funkční předpolí pro výzkumnou část. Prezentuje vybrané motivační teorie, ale 

především se věnuje teorii sebedeterminace, která tvoří základ teoretického zázemí autorky. 

Hlavní poznatky k dané problematice jsou logicky uspořádány, autorka se opírá o relativně 

hotové teoretické uchopení, které je dotaženo i do operacionalizované podoby. I když 

autodeterminační teorie je nutné považovat za velice inspirativní a jde o nosný konstrukt, 

který je v současnosti mnohými autory dále rozpracováván, je škoda, že se autorka více 

nevěnuje souvisejícím teoretickým konstruktům. Autorka a každý, kdo v dané problematice 

pracuje, je postavena do velmi nelehké situace především proto, že dochází k překrývání či 

nejasné návaznosti jednotlivých teoretických modelů (lépe řečeno konstruktů) a bez 

přesného vysvětlení dochází k nedorozuměním. Autorka například správně píše, že existuje 

různé uchopení tzv. „vnitřní motivace“ – širší (novější) vymezení v rámci autodeterminační 

teorie („vědět“, „dosáhnout“, „prožívat“) a užší (starší), kdy se vnitřní motivace v podstatě 

překrývala jen s poznávací motivací. Když pomineme, co s těmito termíny udělala odborná a 

neodborná veřejnost včetně masmédiív podobě vyhrocených proklamativních postojů: 

vnitřní motivace ano (nebylo již řečeno, co vnitřní motivací myslí), vnější motivace – špatné, 

doprovázené proklamacemi typu: postavme školu na vnitřní motivaci (žáci se ve škole nudí), 

nechceme výkonovou školu, škola je jen o neužitečných věcech a podobně, otevírají se nám 

vážné teoretické problémy konceptualizace vnější a vnitřní motivace. Za vnitřní motivací 

v širším uchopení stojí rozsáhlé koncepty poznávací, výkonové a flow-motivace – 



autodeterminační charakteristiky jsou většinou jednoznačné. Jednotlivé druhy vnější 

motivace (vnější regulace, introjekce, identifikace, integrovaná regulace) sice také drží 

liniinarůstání autodeterminačních tendencí, ale nemají za sebou tak propracované koncepční 

zázemí jako například výkonová motivace, i když i za ní stojí celá řada konceptualizací (teorie 

odměn a trestůči sociální motivace a podobně). Jak u vnitřní, ale především u vnější 

motivace nabývají na důležitosti motivační a motivačně volní proměnné jako jsou návyky, 

hodnotové orientace, vnímaná instrumentalita učení (subjektivní smysl), časové orientace 

jedince, atribuční tendence a další a další. Bez analýzy těchto souvislostí je velice těžké 

hodnotit efektivitu vnitřní a vnější motivace. V pozadí zůstala i otázka rozvojová a vývojová, 

jak se jedinec dobere vnitřní motivace (z autodeterminačních teorií vyplývá dvojí cesta: 

přímá rozvojem vnitřní motivace a nepřímá přes trajektorie jednotlivých druhů vnější 

motivace). Za podrobnější elaboraci by stála i úvaha o „situačních vlivech“ a charakteru cílů 

(úkolu) – některé cíle jsou pro nás v životě důležité, ale neprobouzejí náš zájem ve smyslu 

poznávací motivace, když je nesplníme tak se třeba nedostaneme k cílům, které jsou pro nás 

zajímavé a podobně. 

V druhé kapitole první části se autorka věnuje motivačnímu významu sebepojetí, 

poměrně rozsáhle se věnuje historickému pohledu. V jedné subkapitole se věnuje sociální 

úzkosti respektive tělesné sociální úzkosti, na kterou je zaměřena i jedna z metod, které 

autorka použila v empirické části (SPAS). Z výzkumné zkušenosti a především od klinických 

psychologů víme, že psychologie umí poměrně dobře diagnostikovat úzkost jedince, větší 

problémy nastávají, když se snažíme zjistit její původ (odlišení sociální či výkonové úzkosti a 

podobně). Snahu specifikovat sociální úzkost v oblasti sportu tedy chválím. 

Empirická část je, jak již bylo řečeno, rozdělena do šesti studií. Design jednotlivých 

studii je promyšlený s jasnými cíli. Velmi oceňuji, že autorka k oběma oblastem (motivační 

struktura, sociální tělesná úzkost), které zpracovává, provádí psychometrické ověření 

použitých metod a přispívá k jejich standardizaci v české republice. Validizace metod sama o 

sobě tvoří podstatnou část výsledků výzkumné práce autorky a je provedena velmi poctivě, 

je jednoznačným přínosem pro další diagnostické využití metod. Analýza je popsána krok po 

kroku a může napomoci zájemcům o metodu v další práci. Autorka při validizaci metod 

postupuje v jasných krocích a se závěry validizace je nutné souhlasit. Autorka se opírá o 



pečlivé statistické zpracování, které používá v současnosti doporučované postupy. Ocenění 

úrovně statistického zpracování včetně modelovacích postupů je nutné ocenit v celé práci. 

Výzkumné vzorky jednotlivých studií jsou tvořeny na základě dostupnosti, převážně 

z řad studentů psychologie FTVS (výjimku tvoří druhá studie, na které participovali i studenti 

FF UK). Vzorek, který se rekrutuje skoro výhradně ze studentů FTVS (všichni nějakým 

způsobem žijí v atmosféře sportu), je potřeba respektovat při interpretaci.Autorka je v tomto 

ohledu korektní, neoprávněně nezobecňuje. 

Při interpretaci výsledků vztahujících se k motivační struktuře sportovců a vztahům 

mezi sledovanými proměnnými mohla jít autorka více do hloubky. Především ve smyslu 

otevření dalších výzkumných otázek. Hlubší analýzu by si například zasloužila identifikovaná 

regulace, kde jsou splněny předpoklady pro aktualizaci výkonové motivace respektive flow 

motivace: Je odlišnost od vnitřní motivace pouze v poznávací motivaci? Zjednodušeně 

můžeme říci, že jedinec ví, proč něco dělá, že je to pro něj důležité, je to v souladu s jeho 

hodnotovou orientací a cíli, cítí se pro práci kompetentní, prožívá uspokojení při práci na 

plnění úkolu, jen ho to nezajímá. Otevírá se tedy otázky hranic jednotlivých typů motivace, 

ale i otázky paralelního působení jednotlivých druhů motivace současně v různých situacích, 

případně otázky zaujetí činností a udržení zájmu a podobně. Pro obhajobu práce prosím 

autorku o nastolení některých otázek pro další výzkum, které z její výzkumné práce vyplývají. 

Autorka na konci práce správně uvádí, že neznáme směr kauzálního vztahu. Ovlivňuje 

sebeúcta motivační strukturu či motivační struktura sebeúctu? V abstraktu je poněkud 

nešťastná formulace, která toto nerespektuje. 

Formální úprava. Práce je psána výstižným (stručným), kultivovaným způsobem 

s minimem překlepů. Grafická úprava je promyšlená. 

Doporučení pro další práci. Autorce doporučuji ve výzkumné činnosti v dané 

problematice pokračovat. Některé výsledky realizovaných výzkumů přesahují sportovní 

kontext a jsou podnětné pro řešení obecnějších, například výchovně vzdělávací otázek. Pro 

další práci doporučuji zvážit kombinaci kvantitativních a kvalitativních metodologií. Na závěr 

si dovolím mírně moralizující poznámku, která není výtkou autorce, ale výzvou pro nás 

všechny výzkumníky. V oblasti vzdělávání, ale i sportu mohou velmi silně ovlivňovat 



interpretaci výsledků obecně postulované předpoklady, většinou jde o určitou noxu 

(tloustneme, lidé jsou líní, málo sportujeme a podobně). Pomocí výzkumů bychom neměli 

hledat potvrzení toho, čemu věříme. Při interpretaci dat je velmi důležitá jejich analýza – 

reflexe východisek a postupů získávání dat, tzv. nutnost „jít za data“. 

ZÁVĚR 

 Celkově hodnotím disertační práci Mgr. Ivany Harbichové velmi kladně. 
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rozsahem, obsahem i způsobem zpracování.Doporučuji, aby po zdárném zvládnutí 

obhajoby před stanovenou komisí byl její autorce, Mgr. Ivaně Harbichové, udělen vědecký 

titul PhD. 
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