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Abstrakt 

 

Název:     Tělesné sebepojetí florbalových hráčů  

 

Cíle:  Hlavním cílem této bakalářské práce bylo získání teoretických poznatků o 

tělesném sebepojetí a na základě dotazníku Profil tělesného sebehodnocení 

(PTS) zhodnotit, zda se liší tělesné sebepojetí florbalových hráčů na různých 

výkonnostních úrovních.  

  

Metody:  Za zdroje dat byla zvolena primární kvantitativní data, která byla sbírána 

pomocí písemného dotazování. Základním souborem jsou florbaloví hráči 

nastupující v soutěžích pořádaných Českou florbalovou unií. Výběrovým 

souborem je 71 florbalistů, z toho 35 hraje tři nejvyšší soutěže a 35 ostatní 

ligy.  

Výsledky: Jednotlivé otázky z písemného dotazníku byly zpracovány a získané 

výsledky použity pro vyhodnocení zkoumané hypotézy. Hypotéza byla 

potvrzena. Byly také zjištěny rozdíly ve všech subškálách tělesného 

sebepojetí florbalových hráčů různých výkonnostních úrovní. 

 

Klíčová slova: Sebepojetí, tělesné sebepojetí, tělesné sebehodnocení, muži, florbal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Title:  Physical self-concept of floorball players 

 

 

Objectives:  The aim of this thesis was to gain theoretical knowledge about body image 

and based on the information gained in the Physical Self-Perception Profile 

(PSPP) questionnaire evaluate if there is any difference between body image 

in floorball players at different performance levels. 

 

Methods:   Quantitative data that was collected by a written questionnaire were 

chosen as the primary data source. The basic file is floorball player 

competing under Czech floorbal union. The selection sample consists of 71 

floorball players, 35 playing 3 highest leagues, 36 playing other leagues.       

 

Results:       Individual questions from the written questionnaire were processed and the 

results were used for evaluating the hypothesis.  

 

Keywords:    self-concept, body image, men, floorball 
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1 ÚVOD 

Jako téma bakalářské práce jsem zvolil Tělesné sebepojetí florbalových hráčů. Z 

florbalu se za posledních dvacet let stal druhý nejhranější sport v České republice za 

nedostižitelným fotbalem. Je docela možné, že je to způsobeno jeho podobou s hokejem 

při daleko menších nákladech za aktivní sportování. V současné době je registrovaných 

více než šedesát tisíc členů a stále jich přibývá. K tomu se přidává odhadovaných dvě 

stě tisíc rekreačních hráčů. Celosvětově se také jedná o nejrychleji rostoucí sport.  Dle 

mezinárodní florbalové federace je na světě registrováno přes 300 000 hráčů a přes dva 

miliony rekreačních hráčů. Počet rekreačních hráčů však nikdy nebyl přesně spočítán.   

 Spojení s tématem tělesného sebepojetí jsem si vybral proto, že to je téma 

aktuální a velmi závažné. Tělo je v současné době fenomén a nespokojenost s tělem je 

přetrvávající problém, který se dnes objevuje téměř na celém světě, ve většině 

společností napříč různými kulturami i společenskými třídami.  A právě daná kultura se 

významně podílí na vytvoření ideálu krásy, který se v různých společnostech liší.  

 Na tělesné sebepojetí působí už od narození celá řada vlivů. Zejména se dnes 

mluví o společenském ideálu krásy, tedy štíhlého těla s výraznou muskulaturou a 

minimem tuku.   

 Atraktivita těla tak úzce souvisí se sociálním uznáním a hraje významnou roli při 

navazování vztahů - přátelských, partnerských i sexuálních. Crooková (1995) uvádí, že 

považujeme-li své tělo za normální či atraktivní, máme obvykle jistotu, že budeme 

vypadat normálně či dobře i ve společnosti. Na druhou stranu je zřejmé, že je-li naše 

nahlížení na vlastní tělo a vztah k němu problematický, může to mít za následek 

vyhýbání se společnosti. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

Přehled literatury je zaměřen zejména na definování a pochopení pojmu 

sebepojetí a následně tělesné sebepojetí.  

2.1  SEBEPOJETÍ 

 Termín sebepojetí (self-concept) souvisí velmi úzce s kognitivní psychologií. 

Kromě složky kognitivní jsou jeho součástí i prvky emocionální i regulativní 

(sebekontrola). Jedním z nejdůležitějších směrů, který významně přispěl k jeho 

hlubšímu poznání, je sociálně-kognitivní psychologie. Rozhodně se však nejedná o 

jediný psychologický směr zabývající se touto problematikou, ale hlubší zkoumání je 

nad rámec této bakalářské práce.  Obecnou definicí určuje Blatný sebepojetí jako: 

„souhrn představ a hodnotících soudů, které člověk o sobě chová“ (Blatný, 2003 s. 92). 

 Van der Werff (in Blatný, 2003) vidí sebepojetí jako reprezentaci sebe sama. 

Oproti tomu Shavelson, Hubner a Stanton (in blatný, 2003) vidí sebepojetí spíše jako 

percepci, která je ovlivňována zkušeností s prostředím (in Blatný, 2003).  

 Velmi obecnou definici pak přináší také Plháková „Sebepojetím rozumí souhrn 

veškerých představ a hodnotících soudů týkajících se vlastní osoby“ (Plháková, 2007 s. 

31). 

2.1.1 Historie sebepojetí 

 Jak uvádí Vágnerová (2010), počátek zkoumání sebepojetí je nejčastěji spojován 

s významným psychologem Williamem Jamesem (1842-1910). Ten je považován za 

zakladatele psychologie Já a rozlišil Já do dvou složek:  

 Já jako subjekt, aktivní činitel uplatňující s ve zpracování informací, v 

rozhodování a regulaci vlastního jednání. Je zde určitá míra vlastního 

rozhodování a naplňování vlastních potřeb.  

 Já jako objekt, receptivní složka já, která se představuje jako obraz sebe 

sama.   

 William James také pracoval s multidimenzionalitou sebepojetí a rozlišil v 

obraze vlastního Já tři základní složky. Ty seřadil podle jejich osobního významu a 

závažnosti. Jako nejdůležitější určil materiální, resp. fyzické, tělesné Já. To zahrnuje 
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představu vlastního těla (obraz vlastního vzezření, vnímání vlastního těla) a osobní 

vlastnictví. Druhou složkou je pak sociální Já. Tedy to, jak se člověk tvoří o své 

společenské pozici, o svém postavení ve společnosti. Důležitá je zde zejména zpětná 

vazba od druhých osob. To jak je hodnocen a uznáván. Poslední a zároveň nejméně 

důležitou částí je podle Jamese duchovní Já. Nazývané niterné Já, které zahrnuje 

nejtrvalejší aspekty sama sebe (Harbichová, 2014). 

 Význam sebepojetí podává Balcar jako obraz Já (Balcar, 1991):  

 zobrazení: „jsem“ – jak se vnímám jako individualita 

 hodnocení: „mám být“ – rozpor jací jsme a jací bychom chtěli být  

 směřování: „chci být“ – motivace, cíl  

 moc: „mohu učinit“ – obraz o sobě může být ovlivněn druhými lidmi  

 role: „mám učinit“ – očekávání společnosti 

 

2.1.2 Současný pohled na sebepojetí 

 Současný pohled na sebepojetí klade důraz na jednotlivé aspekty, mezi které 

patří: „multifacetovost, hierarchické uspořádání, dynamika a provázanost procesuální 

a strukturální stránky Já„ (Blatný, 2003, s. 97).  

 Aspekt multifacetový, respektive multifacetové sebepojetí zahrnuje řadu 

mentálních reprezentací Já, které určitý systém a jsou označovány jako percepce, 

schémata nebo prototypy (Blatný, 2003).  

 S multifacetovou strukturou sebepojetí souvisí hierarchické uspořádání. 

Sebepojetí si lidé vytváří pozorováním vlastní činnosti, sociálním srovnáváním a 

interakcí s prostředím. Zkušenosti z těchto situací se generalizují do sebepojetí. A 

protože jsou podle míry abstrakce od konkrétních prvků až po obecné kategorie, 

hovoříme o hierarchickém sebepojetí (Blatný, 2003).  

 Markus a Wurf (1987) přišli s koncepcí aktivovaného sebepojetí, které udává, že 

v různých situacích je dána do popředí některá z reprezentací Já, která se tak stane řídící 

strukturou sebepojetí. Je to důležité zejména z pohledu metodologie (Blatný, 2003). 

 Posledním aspektem je podle Blatného (2003) sebepojetí jako Jáský systém. 
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Sem spadá již výše zmíněné rozdělení na Já jako objekt a Já jako subjekt. Sociálně 

kognitivní teorie však předpokládá propojenost obou aspektů Já. Blatný udává, že: " 

„Pojetí Já jako systému je zřejmé zvláště v oblasti seberegulace, kde se obsahy 

sebepojetí ve formě standardů, norem či aspirací stávají součástí procesu řízení 

vlastního chování a jsou tímto procesem zpětně ovlivňovány (korekce, přeformulování 

či vytváření nových standardů)“ (Blatný, 2003, s. 98).  

 Při zkoumání sebepojetí se často užívá pojmu ego, který označuje vyvinuté 

sebepojetí a tvoří jádro osobnosti. Nakonečný dělí ego do dvou rovin, pomocí kterých si 

člověk vytváří představu o sobě samém. 

 Reálné ego - představa každého jedince o tom jaký je. Hodnotí sebe sama, 

vlastní já. 

 Ideální ego - představa každého jedince o tom jaký by chtěl být.  

 Dle Fialové má sebepojetí dvě základní úlohy: je nástrojem komunikace v 

osobním životě a stabilizátorem činnosti. Pomocí něj řídíme svá očekávání i chování a 

pomáhá orientovat se ve vztazích. Stabilizátorem činnosti se myslí relativní stálost 

představ vztažených k sobě (Fialová, 2001).  

 Marsh a Hattie (1996) definují sebepojetí těmito znaky: 

 Sebepojetí je buď organizované nebo strukturované (každý člověk kategorizuje 

velké množství informací o sobě a spojuje k sobě navzájem tyto kategorie). 

 Sebepojetí je multifacetové (jednotlivé facety odrážejí systém kategorií přijatých 

jedincem, případně sdílených skupinou).  

 Sebepojetí je hierarchické v tom smyslu, že percepce chování ve specifických 

situacích jsou na spodu hierarchie, následují úsudky o sobě v různých 

podoblastech sebepojetí a vrchol hierarchie tvoří celkové (generalizované) 

sebepojetí.  

 Celkové sebepojetí je stabilní (v nižších oblastech hierarchie se stává sebepojetí 

více situačně specifickým a následně i méně stabilním).  

 Multifacetovost sebepojetí vzrůstá v průběhu ontogenetického vývoje jedince 

(od dětství do dospělosti).  
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 Sebepojetí má nejen popisný, ale i hodnotící aspekt, (každý člověk se může 

popisovat i hodnotit). 

 Sebepojetí je možné odlišit od jiných konstruktů, ke kterým se teoreticky 

vztahuje. 

Vývoj sebepojetí  

 Významným znakem sebepojetí je jeho dynamické fungování. Vývoj sebepojetí 

je možné pozorovat již od narození. Nejdříve se dítě považuje za součást matky, později 

vnímaní sebe sama mění v důsledku dosažení schopnosti lezení, chůze apod. Dalším 

důležitým mezníkem je věk okolo druhého až třetího roku. Dítě si začne opravdu 

uvědomovat sebe sama a dokáže identifikovat samo sebe vůči okolnímu světu. Dalšími 

zásadními obdobími jsou věk adolescence a ukončení pracovního života.  

 Člověk si vytváří určité sebeschéma na základě sebepercepce. Souvislost je 

možné nalézt i s interpretací sebe sama. Sebepojetí člověku ukazuje jeho možnosti a 

limity, ale zároveň umožňuje lépe porozumět chování jiných lidí a snadněji chápat 

sociokulturní souvislosti. Také na to jak se projevujeme vůči ostatním lidem a okolnímu 

světu má vliv to jak vnímáme sami sebe. Sebepojetí člověka definuje a je jeho stabilním 

rysem. Sebepojetí tvoří tři základní složky:   

 Kognitivní složka (sebepoznání a sebereflexe na podkladě podnětů 

přicházejících z vnějšku i nitra, z minula, současnosti i budoucnosti)  

 Emocionální složka (představuje ji zejména sebehodnocení, které je zaměřeno 

buď konkrétně jako self-evaluation nebo může mít celkový charakter ve smyslu 

sebeúcty, selfesteem)  

 Konativní složka (důležitou roli hraje hlavně seberealizace, která vyjadřuje míru 

ovlivnění našeho chování pomocí sebepojetí, sebehodnocení) 

 (Adler, 1994; Balcar, 1991; Blatný et al., 2003; Fialová, 2001; Krch, 2012; 

Krueger, 2002) 
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2.2 TĚLESNÉ SEBEPOJETÍ 

2.2.1 Tělo jako kulturní a společenský fenomén 

 Tělo je neoddiskutovatelnou podmínkou bytí, je považováno za základ existence 

a za prostředníka mezi fyzickou a duševní existencí jedince (Fialová, 2001; 

Hrachovinová, Chudobová, 2004). 

 „Tělo je objektem sociálního a kulturního vývoje. Měnící se normy a hodnoty v 

různých kulturách, epochách nebo prostředích ovlivňují naše sebepojetí. V současné 

době se dokonce začíná pěstovat kult, který na naše tělo klade náročné požadavky. Tělo 

je považováno za jednu z nejdůležitějších komponent celkového sebepojetí.“ (Fialová, 

2001 s. 36) 

 Současná společnost prosazuje, že zásadní je image jedince. Obzvlášť vysoké 

vysoké požadavky klade na fyzický vzhled. V průběhu historického vývoje se však 

ideál krásy výrazně měnil a i v současné době se jeho podoba vyvíjí. Vždy jsou ale lidé, 

kteří jsou od tohoto ideálu vzdáleni, odsuzováni, v některých obdobích až izolováni na 

kraj společnosti. Ve dvacátém století vzrůstá vliv médií, která určují aktuální trendy a 

tlačí člověka již od dětství k porovnávání s druhými. Výraznější odchylky od uznávané 

normy přináší podezření z nedostatku zodpovědnosti za své tělo. Ukazují na slabost a 

neúspěšnost. Pokud je tělo naplňující aktuální představou o kráse, vzbuzuje sympatie. 

Na důležitost vzhledu ukazuje také stále rostoucí počet fitness center. Podle Stackeové 

je nejčastějším důvodem pro navštěvování takových nebo jiných sportovních center 

zejména snaha dosáhnout vizuálních změn. Jelikož variabilita fyzického vzhledu 

lidského těla je obrovská a požadovaný ideál je pouze úzce vymezen, přináší to s sebou 

problémy s přijetím určitých odlišností, které jsou vnímány jako nedokonalosti. Každá 

vážnější odchylka od uznávané normy s sebou přináší podezření z nedostatku 

zodpovědnosti za své tělo, a tedy slabosti a neúspěšnosti. Naopak tělo, jež je v souladu s 

vládnoucí představou o kráse, vzbuzuje sympatie, neboť potvrzuje tuto představu samu 

(Fialová, 2006; Stackeová, 2009). 

2.2.2 Historický pohled na vnímání těla 

  Dodds (1997) uvádí, že vnímání těla je výrazně spojeno s kulturní tradicí každé 

společnosti. Už v době antického Řecka a Říma upřednostňovali krásu a harmonii těla.  
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Důležitou roli však hrálo zejména propojení nejen tělesné, ale i duševní stránky 

osobnosti, které tvoří obdivovanou kvalitu. Pohled na tělo se výrazně změnil až v době 

úpadku římského impéria. Nejen křesťané, ale i pohané odsuzovali jeho vyzdvihování. 

Obdivování tělesné krásy se stalo nevhodným. Jak se společnost proměňovala od 

feudální k industriální, měnil se i význam a hodnota těla. Souviselo to zejména 

s osvobozením člověka během 18. a 19. století, kdy se výrazně zvýšila hodnota 

jednotlivce jako takového. V industriální společnosti druhé poloviny 19. století byla 

hodnota těla spojována zejména se schopností pracovat. Od poloviny 20. století 

zaznamenáváme patrný posun od společnosti industriální ke konzumní společnosti. Tělo 

se stává vyjádřením toho, jací bychom chtěli být, ale již tolik neukazuje na to, kde jsme 

ve společenském uspořádání. Na zvýraznění zájmu o tělo měl velký vliv rozvoj vědění 

v oblasti medicíny. Na úkor věku se postupně stává podstatným pro hodnocení člověka 

a do popředí se dostává vzhled. Tedy to, jak vypadá navenek, ne jaký je uvnitř. Ve 

druhé polovině 20. století se objevuje tzv. filosofické pojetí těla. Tělesnost podle něj 

představuje vnímání vlastního těla spolu s vnímáním světa. To je možné 

prostřednictvím druhého člověka. Naše vnímání světa je pak určeno vnímáním našeho 

těla i ostatních lidí (Davis, 1997; Dodds, 1997).   

2.2.3 Definice tělesného sebepojetí 

 U pojmu tělesné sebepojetí existuje jistá terminologická nejednotnost. Stackeová 

(2004) hovoří o tělesném sebepojetí jako o tělesném schématu. Tento pojem vychází z 

často používaného anglického termínu pro tělesné sebepojetí - body image (Fialová, 

2001; Grogan, 2000; Cash, Pruzinsky, 2002).  

 Tělesné sebepojetí se ale také objevuje pod pojmem physical self-concept a 

physical self-perception  (Fox, Corbin, 1989; Bowker, 2006). Zahrnuje to veškeré 

představy jedince, které mají vztah k jeho vlastnímu tělu. Má tři komponenty - 

kognitivní, afektivní i behaviorální. (Mrázek in Fialová, 2001). 

 Tělesné sebepojetí je zahrnuto do celkového sebepojetí jedince a tělesná 

sebeúcta je součástí celkové sebeúcty. Je také základní součástí sebepojetí, protože tělo 

je prezentováno jako symbol úspěchu. Hovoří se až o kultu těla, který bývá spojován 

zejména s idealizací štíhlosti, a ta bývá dále spojována s takovými charakteristikami 
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jako je štěstí, úspěch, mladistvost nebo společenská přijatelnost (Fox, 2000; Fialová, 

2001; Grogan, 2000; Tomešová, 2003). 

 Obecnou definici tělesného sebepojetí pak přináší Fialová (2006, s. 51): 

„vytváření vlastního obrazu o svém těle a postoje k němu. Zahrnuje v sobě postoj okolí 

i vlastní uvědomění si těla a jeho hodnocení".  

 Jak uvádí Cash a Pruzinsky (2002), tělesné sebepojetí jedince, má velmi silný 

vliv na kvalitu života. 

2.2.4  Složky tělesného sebepojetí 

 Podle některých autorů (Hrachovinová, Chudobová, 2004) se tělesné sebepojetí 

skládá ze dvou komponent: 

 a) smyslová, (percepční), která vypovídá o tom, do jaké míry je jedinec schopen 

přesně vnímat rozměry a tvar svého těla. 

 b) subjektivní (emocionální), která souvisí se stupněm spokojenosti nebo 

nespokojenosti s tělem a zahrnuje aspekty emocionální a kognitivní.   

 Jiní autoři považují za základní složky tělesného sebepojetí zdatnost, zdraví a 

vzhled (Mrazek, Fialová Bychovskaja, 1995). Zdatnost je v tomto pojetí chápána jako 

funkčnost, zdraví se týká fyzické i psychické pohody a vzhled je spojován s vnímáním, 

hodnocením vlastní atraktivity i s určitou péčí.   

 Významným prvkem tělesného sebepojetí je i sebehodnocení, kde se silně 

projevuje vliv rodiny a dalších blízkých osob. V případě hodnocení těla hraje vliv jak 

společensky nastavený ideál krásy tak subjektivní hodnocení charakteristik vlastního 

těla. Z toho si pak vytváříme představu o vlastním těle i těle ideálním. Pokud je mezi 

nimi rozdíl příliš velký, hovoříme o narušení body image (Blatný, Plháková, 2003; 

Veale et al., 2009).  

 Podrobnější rozdělení vytvořili Fox s Corbinem, kteří identifikovali pět 

subdomén tělesného sebepojetí. Těchto pět složek zkoumá dotazník PTS - Profil 

tělesného sebepojetí (Fox, Corbin, 1989), jehož transkulturní převod provedla 

Tomešová (2005). Je tedy možné ho považovat za validní a reliabilní nástroj pro měření 

tělesného sebepojetí. PTS obsahuje 30 výroků umožňujících popsat sebe sama. Pro 

každou ze subdomén tělesného sebepojetí (sportovní kompetence, tělesná atraktivita, 



 

19 

 

fyzická kondice, fyzická síla, tělesná sebeúcta) je obsaženo vždy šest položek. 

Subdomény tělesného sebepojetí dle Foxe a Corbina (1989): 

 Sportovní kompetence – vnímání sportovních schopností (učení se sportovním 

dovednostem a percepce jistoty ve sportovním prostředí). 

 Tělesný vzhled, atraktivita – vnímaná atraktivita postavy nebo tělesné stavby, 

schopnost udržet si atraktivní tělo a jistota týkající se vzhledu.  

 Fyzická kondice – vnímání úrovně fyzické kondice, vytrvalosti a zdatnosti, 

schopnost vydržet cvičit a percepce jistoty v posilovně a sportovním prostředí. 

 Fyzická síla – vnímaná síla, rozvoj svalstva a jistota v situacích vyžadujících 

sílu. 

 Fyzická sebeúcta – reprezentuje obecnou tělesnou sebeúctu (reflektuje obecné 

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

2.2.5  Vývoj tělesného sebepojetí 

 Fialová (2001) uvádí, že se tělesné sebepojetí utváří zejména v období 

socializace. Zásadním pro jeho utváření je interakce mezi získávanou vlastní zkušeností 

a působením sociálních faktorů (kulturní požadavky na vzhled lidského těla). V rámci 

vývoje celkového sebepojetí se tělové já vytváří jako první.  Dítě vnímá pomocí 

vlastních smyslů (zrakem, sluchem, čichem, hmatem) a vnitřními receptory fyzickou 

odlišnost od okolního světa.  Do této doby je řazen vznik tělového schématu, později i 

již širší obraz vlastního těla. Ten zahrnuje nejen představy o vlastním těle, ale i pocity 

spojené s hodnocením fyzické síly, zdraví a tělesné přitažlivosti. Tělesné sebepojetí se 

tvoří z obrazu vlastního já a vědomí tělového já.  Tělesné sebepojetí pak působí jako 

jeden z původců sebeakceptace (Nakonečný, 2009).  

2.2.6 Vlivy působící na utváření tělesného sebepojetí 

Biologické faktory 

 Dalšími faktory ovlivňujícími tělesné sebepojetí jsou genetické predispozice 

(nadváha), neurobiologické faktory a začátek dospívání, který s sebou přináší změny 

proporce postavy, tělesné hmotnosti nebo BMI (Body Mass Index). Ačkoliv je 

nespokojenost s vlastním tělem daleko častější u dívek s vyšším BMI, není vždy 
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výsadou pouze dětí či dívek, které jsou obézní nebo trpí nadváhou. Je však třeba zmínit, 

že některé výzkumy souvislost mezi sebevědomí a hodnotou BMI nepotvrdily 

(Rašticová, 2009; Rolland et al., 1997; Sands, Wardle, 2003, Tiggemann, 1992).  

Osobnostní rysy 

 Dalším důležitým faktorem pro utváření tělesného sebepojetí je charakter 

osobnosti. Pozorován byl také vliv depresivní nálady, která tělesné sebepojetí snižuje. 

Existuje předpoklad korelace tělesné nespokojenosti s pedanterií, depresivitou, 

úzkostností a s kvalitou tělesného zdraví. Potvrzen byl také vztah mezi dietním 

chováním, postoji k tělu a neuroticismem. U jedinců s vysokou mírou neuroticismu se 

setkáváme s vyšší mírou nespokojenosti s vlastním tělem. Stejně tak byly zkoumány i 

narcistické charakteristiky osobnosti ve vztahu k tělesnému sebepojetí. Lidé s vysokou 

mírou narcismu a nízkou mírou neuroticismu vykazují dobrou fyzickou sebeúctu. Pokud 

je míra neuroticismu vysoká, tělesná sebeúcta bude nízká nezávisle na míře narcisismu 

(Davisová 1997; Krch 2000; Rašticová, 2009). 

Sociální prostředí 

 Sociální prostředí (rodina, partner, vrstevníci) působí na každého člověka 

velmi výrazně během celého života. To se týká i vnímání vzhledu, který významně 

ovlivňuje pohled nám blízkých lidí. Zcela zásadní pro tvorbu tělesného sebepojetí hraje 

rodina. Pokud člověk (zejména ženy) dostává převážně pozitivní podněty týkající se 

svého vzhledu, bývá i tělesné sebepojetí pozitivnější. Později získávají stále důležitější 

roli vrstevníci. V období adolescence dokonce existuje značné riziko rozvoje 

nespokojenosti s vlastním tělem a poruch osobnosti z důvodu negativního hodnocení 

druhými. V dospělosti hrají největší roli partneři/partnerky (Fialová, 2001; Janyšková, 

2011; Rašticová, 2009). 

Média 

 Významnou měrou se na utváření tělesného sebepojetí podílí také média. Je 

dokázáno, že muži i ženy berou vzory, které nám předkládají media, jako normu. Ženy 

by měly být velmi štíhlé až vyhublé, muži štíhlí a svalnatí. Na základě této normy pak 

hodnotí svoji vlastní postavu. Rozdíl mezi ideálem prezentovaným v mediích a tím jak 

se člověk vnímá, tvoří nespokojenost s obrazem vlastního těla. Pokud není člověk 

schopen se těmto vzorům vyrovnat, vede to k sebekritice a snížení sebevědomí. Lidé se 
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srovnávají zejména s jedinci s podobným věkem, vhledem , rasou apod (Ferguson et al., 

2011; Grogan, 2000; Major et al., 1991). 

Další faktory 

 Na utváření tělesného sebepojetí se podílí také věk, etnický původu, sexuální 

orientace nebo pohlaví (Davis, 1997; Grogan, 2000). 

 Zjistilo se, že vysoký stupeň nespokojenosti s vlastním tělem udávají děti již 

od 9 let věku. Dívky v tomto věku udávají nespokojenost s vlastním tělem a jako ideální 

postavu označují tu, která je vždy štíhlejší než je jejich skutečná postava. Opět zde hrají 

svou roli média a představa ideálu krásy s dominancí štíhlosti. Děti také přejímají za své 

vlastní názory, předsudky a hodnoty dospělých týkající se proporcí postavy. V období 

mezi třinácti a šestnácti lety je nespokojena se svými tělesnými proporcemi a tvarem 

své postavy a většina dívek. Obě pohlaví se v dospívání obávají tloušťky a mají 

podobný ideál krásy jako dospělí lidé. Adolescentní dívky považují za ideál štíhlou 

postavu, dospívající chlapci vidí ideál ve štíhlé a svalnaté postavě. Obecně pro každý 

věk platí, že ženy udávají větší nespokojenost se svým tělem než muži. Na rozdíl od 

žen, u kterých se s věkem nespokojenost s vlastním tělem příliš nemění, u mužů je tomu 

naopak. Starší muži jsou v porovnání s mladšími spokojeni se svým tělem méně. Podle 

některých výzkumů se zdá, že ženy pouze se vzrůstajícím věkem snižují svou kritičnost 

ke svému tělu (Davis, 1997, Grogan 2000; Tiggemann, Pennington, 1990). 

 Vliv společenské třídy na utváření tělesného sebepojetí není jasně prokázán. V 

některých studiích se hovoří o vyšší výkonnostní úrovni obav o svoji postavu u dívek, 

které jsou z vyšších společenských vrstev. Další studie však neprokázaly vliv 

společenských tříd na tělesné sebepojetí. Jedním z důvodů může být i to, že v dnešní 

době již lidé, kteří patří do různých sociálních vrstev, uvádí téměř stejné ideály (Wardle, 

Maryland, 1990; Toro et al., 1989 in Grogan, 2000). 

 Významné rozdíly nalezneme také z pohledu etnického původu. Například při 

srovnání bílých britských a amerických žen s Afroameričankami a britskými Asiatkami 

a Hispánkami se ukazuje, že u bílých žen se vyskytuje nespokojenost s vlastním tělem 

daleko více.  Při porovnávání skupin asijských a britských žen bylo zjištěno, že ačkoliv 

byly postavy dívek obou skupin přibližně stejné (těla asijských i britských žen byla  
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podobných proporcí), bílé ženy hodnotily svá břicha, hýždě a stehna jako výrazně větší 

(Abrahams et al., 1993 in Grogan, 2000; Grogan, 2000; Wardle et al., 1993 in Grogan, 

2000). 

 Etnických rozdílů je možné si všimnout i u dětí ve věku zhruba 9 let. Děti s 

černou barvou pleti si jako ideální vybíraly silnější postavy v porovnání s bílými dětmi 

(Thomson et al., 1997 in Grogan, 2000).  

2.2.7 Tělesné sebepojetí muže 

 Tělesné sebepojetí mužů začalo být více zkoumáno až v posledních desetiletích, 

což souvisí s růstem popularity mužského těla v současné kultuře. Muži upřednostňují 

většinou mezomorfní postavu, u které jsou dobře vyvinuté svaly zejména na pažích, 

rameno a hrudi spolu se štíhlým pasem a boky. Významnou roli hraje obzvláště v 

poslední době také procento tuku. Zmiňována je také úměrná přítomnost svalového 

tonu. Jak uvádí Grogan, (2000) ideální postava je štíhlá a svalnatá. Nespokojenost s 

vlastním tělem se utváří na základě odlišnosti od tohoto ideálu (Fialová; Grogan, 2000). 

 Chlapci preferují mezomorfní postavu zhruba od 5 let, kdy si začínají 

uvědomovat rozdíly ve tvaru postavy. Ačkoliv panuje u dospívajících mužů menší 

nespokojenost s vlastním tělem než u dívek a nevzniká tak velká potřeba dodržovat 

diety, i chlapci prochází duševními a fyzickými změnami, které způsobují menší 

spokojenost se svým tělem. Na rozdíl od žen, které chtějí většinou zhubnout, muži 

chtějí být i silnější. A to přibližně ve stejné míře. O změnu se snaží pomocí cvičení, ne 

tolik držením diet (Fialová, 2001, Grogan, 2000, Olivardia et al., 2004, Thompson, 

2011). 

2.2.8 Tělesné sebepojetí a sport  

 Tělesná sebeúcta, jakožto součást celkové sebeúcty, může pozitivně ovlivňována 

pravidelnou účastí ve sportovních aktivitách (Fox, 1999; Bowker, 2006).  

 Sport tedy může působit pozitivně na tělesné sebepojetí, respektive celkové 

sebepojetí. Bylo zjištěno, že naše fyzická identita (vzhled a tělesné schopnosti jsou 

podstatnou součástí naší identity) je spojena i s naším výběrem pohybové aktivity a 

zdravotně orientovaným chováním. Pokud je účast ve sportovních aktivitách pravidelná, 

zvyšuje tělesné sebepojetí zejména v oblasti spokojenosti s tělesným vzhledem a 
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sportovní kompetenci. Zřejmě souvisí zvýšená fyzická sebeúcta i se změnami celkové 

sebeúcty a je možné, že i sama způsobuje zkvalitnění mentálního well-beingu 

(Alfermann, 2000; Fox, Corbin, 1989; Harter, 1999; Tomešová, 2003).  

 

3 FLORBAL 

 Florbal j současné době pátým nejrozšířenějším sportem v České Republice a je 

velice pravděpodobné, že se dostane až na druhé místo. Soutěží pod florbalovou unií se 

každoročně zúčastňuje přes 60 000 hráčů. Pryč jsou doby, kdy bylo potřeba vysvětlovat, 

co že to ten florbal (anglicky floorball) vlastně je. Hraje se na všech kontinentech vyjma 

Antarktidy a registrováno je přes 300 000 hráčů a hráček. (Skružný, 2005). 

3.1 HISTORIE FLORBALU 

 První plastové hokejky byly vyrobeny v továrně na plasty Cosom v Lakeville, v 

USA. Zejména studenti s nimi hráli hru zvanou floorhockey, předchůdce dnešního 

florbalu. Odehráno bylo několik turnajů, ale pravý rozkvět nastal až o deset let později, 

v roce 1968, kdy byly plastové hokejky přivezeny do Skandinávie. Zejména ve Švédsku 

dosahovala hra, zde pojmenovaná innebandy, raketového vzestupu. V roce 1981 vznikl 

Švédský florbalový svaz.  Florbal se záhy rozšířil do sousedního Finska, kde je známý 

pod názvem salibandy. V roce 1984 se v rámci výměnného pobytu s finskými studenty 

dostalo do České Republiky několik florbalových hokejek. To je považováno za 

počátek florbalu u nás. Po počátečních obtížích, mezi něž patřil zejména nedostatek 

florbalového vybavení, byla v roce 1992 pod vedením Martina Vaculíka založena Česká 

florbalová unie (ČFbU). Ve stejném roce vstupuje do ČFbU do Mezinárodní florbalové 

unie (IFF). V současnosti má IFF 57 členů, mistrovství světa je organizováno 

každoročně, v lichých letech o medaile bojují ženy a junioři, v sudách muži a juniorky 

(Kysel, 2010). 

 Florbalové soutěže jsou v České republice rozděleny do 9 úrovní. ČFbU přímo 

dohlíží na soutěže celostátní, které jsou čtyři. Regionální unie se pak starají o soutěže 

spojených dvojkrajů a soutěže krajské. Podle Mezinárodní florbalové federace se těchto 

soutěží účastní 38 000 florbalistu ve více než 460 oddílech.  
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 Pro potřeby této bakalářské práce rozdělíme hráče do 2 úrovní. V první jsou 

hráči ve třech nejvyšších ligách, tedy v Superlize, 1. lize a Národní lize. Ve druhé jsou 

florbalisté z ostatních soutěží.  

4 CÍLE PRÁCE, PŘESNÉ URČENÍ ŘEŠENÉ VÝZKUMNÉ OTÁZKY A 

HYPOTÉZY 

4.1 PROBLÉM  

Oblast tělesného sebepojetí je velmi aktuální. Kult těla nedílnou součástí 

společnosti. Většina výzkumů týkajících se tělesného sebepojetí, tedy toho jak na sebe 

lidé pohlížejí z pohledu zdraví, zdatnosti a vzhledu, je však prováděna u žen, popřípadě 

u obézních osob. Proto je potřeba se zaměřit také na muže, kteří sportují. Florbalisté jsou 

vybráni, protože se jedná o dynamicky se rozvíjející sport nabízející široké spektrum 

hráčů z různých věkových skupin. Jak tedy vypadá vnímání vlastního těla u 

florbalových hráčů? 

4.2 CÍL VÝZKUMU 

Hlavním cílem výzkumu je zjistit, zda se florbaloví hráči liší ve svém tělesném 

sebepojetí (při využití Profilu tělesného sebehodnocení) v souvislosti s tím, na jaké 

výkonnostní úrovni florbal hrají.  

4.3 VÝZKUMNÁ OTÁZKA 

Existují nějaké rozdíly v oblasti tělesného sebepojetí u florbalových hráčů na 

různých výkonnostních úrovních? 

4.4 HYPOTÉZA  

H1: Florbaloví hráči, kteří hrají na vyšší výkonnostní úrovni, mají vyšší tělesné 

sebehodnocení (hrubé skóre v Profilu tělesného sebehodnocení PTS) než florbalisté 

hrající na nižší úrovni.  

H0: Mezi florbalovými hráči hrajícími na vyšší výkonnostní úrovni a těmi, kteří 

hrají na nižší není statisticky významný rozdíl v tělesném sebehodnocení. 
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4.5 VYSVĚTLENÍ PROMĚNNÝCH 

Tělesné sebepojetí je dosažené celkové hrubé skóre v Profilu tělesného sebehodnocení 

(PTS) 

BMI znamená Body Mas Index, skóre vypočtené z tělesné výšky a hmotnosti osoby dle 

vzorce: tělesná hmotnost v kg / tělesná výška v metrech na druhou. Rozděluje osoby do 

třech kategorií - podváha, norma a nadváha (obezita).    

5 POSTUP ŘEŠENÍ 

5.1 VÝZKUMNÝ SOUBOR 

Cílová skupinou tohoto výzkumu byli muži ve věku nad 18 let, občané České 

republiky. Důvodem je specifičnost problému tělesného sebepojetí u dětí a 

dospívajících (Bowker, 2006). Tito občané musí být členy České florbalové unie. Zvolil 

jsem si dvě základní skupiny - hráče hrající 3 nejvyšší soutěže a ostatní florbalisty 

hrající ostatní soutěže pod hlavičkou České florbalové unie.  

5.1.1 Složení souboru dle úrovně soutěže ve které hrají  

 Na nejvyšší výkonnostní úrovni (první 3 ligy v rámci České florbalové unie) 

hrálo 35 účastníků tohoto výzkumu. V ostatních ligách pak 36 florbalových hráčů. Pro 

názornost znázorněno v grafu č.1. 

 

 

Graf č. 1 Složení souboru dle úrovně soutěže ve které hrají. Zdroj: vlastní tvorba 
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5.1.2 Struktura souboru dle věku  

Věkové rozmezí respondentů bylo 18 - 57 let, věkový průměr: 25,4 let. 

Rozložení souboru florbalových hráčů dle věku ukazuje graf č. 2. 

 

Graf č. 2 Rozdělení souboru dle věku. Zdroj: Vlastní tvorba. 

5.1.3 Složení souboru dle BMI  

Z údajů o výšce a tělesné hmotnosti jsem vypočítal index tělesné hmotnosti BMI 

(Body Mass Index). Je nejužitečnější pro statistické průzkumy mezi rozsáhlejšími 

vzorky populace, nejčastěji pro zkoumání korelace mezi obezitou a jinými faktory. 

Tento údaj nás zajímal z hlediska ověření výsledků provedených výzkumů (Fox, 2000), 

které prokázaly, že nespokojenost s tělem, respektive tělesná sebeúcta, nesouvisí se 

skutečnou velikostí těla vyjádřenou BMI (Body Mass Index). Minimální BMI bylo 

20,0, maximální pak 29,6. Průměr je 23,8 a medián 23,5. Složení zkoumaného souboru 

dle BMI je v grafu č. 3. 
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Graf č. 3 Struktura souboru dle BMI. Zdroj: Vlastní tvorba. 

BMI se ve vyspělých státech stále zvyšuje a v populaci přibývá obézních jedinců. 

Křivka normálního rozdělení je tedy v současné populaci zešikmena zleva (Janečková, 

Hnilicová, 2009). V našem souboru však vidíme i zešikmení zprava (graf č. 3) které si 

vysvětluji tím, že se jedná o soubor sportovců, kteří mají nižší pravděpodobnost nadváhy a 

obezity než muži, kteří pravidelně necvičí. 

5.2 METODY ZÍSKÁNÍ DAT 

Výzkumná data jsem získal pomocí dotazníku. Gavora (2000) vymezuje 

dotazník jako způsob písemného kladení otázek a získávání písemných odpovědí. Zvolil 

jsem multidimenzionální dotazník Profilu tělesného sebehodnocení - PTS (Příloha č. 1) 

vytvořený autory Foxem a Corbinnem (1989), PTS přeložila, upravila, doplnila a 

validizovala v České Republice PhDr. Eva Tomešová, Ph.D. na souboru 112 žen a 82 

mužů. Potvrdila se rozlišovací schopnost dotazníku mezi sportovci a nesportovci, tedy 

jeho vnější validita. Dále se potvrdila i jeho vnitřní validita. Subškály PTS měří 

nezávislé, ale související konstrukty uvnitř tělesného sebehodnocení. Dotazník pomocí 

30 otázek zjišťuje, jak se lidé hodnotí v oblastech pěti faktorů: sportovní kompetence 

(výroky č. 1, 6, 11, 16. 21, 26), fyzická kondice (výroky č. 2, 7, 12, 17, 22, 27), tělesná 

atraktivita (výroky č. 3. 8, 13, 18, 23, 28), fyzická síla (výroky č. 4, 9, 14, 19, 24, 29) a 

všeobecná tělesná sebeúcta (výroky č. 5, 10, 15, 20, 25, 30). V rámci každé subdomény 

je možné získat 6-24 bodů. Ze získaných skórů jsem spočetl hrubý skór PTS.  
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Jednotlivá odpověď má rozsah 1-4 body.  (Tomešová, 2003).  

Dotazník základních informací (Příloha č. 2) zjišťoval základní data (věk, výška, 

tělesná hmotnost) a zároveň informace týkající se pohybových aktivit (úroveň soutěže, 

ve které nastupoval v ročníku 2015/2016 - tři nejvyšší soutěže x ostatní soutěže. K 

dotazníku byl také připojen informační dopis o záměru výzkumu, anonymitě dat a 

výzkumníkovi. 

Dotazníky jsem předával osobně v papírové podobě. 

Administrace dotazníků 1 mužům byla poměrně časově náročná. Nejprve jsem 

rozdělil respondenty na základě dotazníku základních informací podle typu 

prováděných pohybových aktivit do dvou skupin: 1. Superliga, 1.liga a Národní liga, 2. 

Ostatní soutěže.  

5.3 ANALÝZA DAT 

Získaná data z Profilu tělesného sebehodnocení (PTS), BMI, věk a rozdělení do 

dvou skupin dle úrovně soutěže, kterou hrají, jsem zanesl do programu Microsoft Excel, 

který jsem použil pro výpočet četností hrubého skóre PTS i jeho jednotlivých subškál u 

obou výkonnostních úrovní. Skóre jsem rozdělil do 6 úrovní po třech bodech z důvodu 

názornosti. Pro vyhodnocení hypotézy jsem použil jsem t-test pro dva nezávislé výběry. 

6 VÝSLEDKY VÝZKUMU  

 Rozložení výzkumného souboru dle věku, BMI a úrovně, na které hrají probandi 

florbal, je uvedeno v kapitole Výzkumný soubor. V této kapitole je nejprve souhrn 

rozložení kvantitativních proměnných v tab. č. 1. Dále jsem zařadil rozložení hrubých skóre 

v Profilu tělesného sebehodnocení v závislosti na úrovni, na které hrají florbal.  
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6.1 DESKRIPTIVNÍ STATISTIKA 

6.1.1 Základní data 

 N Minimum Maximum Průměr Medián Směrod. odchylka 

věk 71 18 57 25,4 24 7,0 

BMI 71 20 29,6 23,5 23,5 1,9 

PTS (HS) 71 49 108 87,2 89 13,5 

Sport 71 7 24 18,5 19 4,1 

Kondice 71 6 24 17,3 18 4,5 

Tělo 71 9 23 19,2 19 4.3 

Síla 71 8 24 18,7 18 4,0 

TS 71 7 24 16,9 16 4,7 

 

Tab. č. 1 Hodnoty proměnných ve výzkumném souboru. Zdroj: Vlastní tvorba 

Pozn.: PTS(HS) = hrubé skóre v Profilu tělesného sebehodnocení; Sport = 

subdoména PTS Sportovní kompetence; Kondice = subdoména PTS Fyzická kondice; 

Tělo = subdoména PTS Tělesná atraktivita; Síla = subdoména PTS Fyzická síla; TS = 

subdoména PTS Tělesná sebeúcta 

6.1.2 Hrubé skóre PTS 

Rozložení hrubého skóre v Profilu tělesného sebehodnocení PTS v závislosti na 

výkonnostní úrovni v našem souboru 71 mužů zobrazuje graf č. 4.  

 

Graf č. 4 Rozložení hodnot PTS (HS) v závislosti na výkonnostní úrovni. Zdroj: Vlastní 

tvorba  
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Rozložení skóre v PTS vykazuje mírné zešikmení zleva (graf č. 7), což si 

vysvětlujeme na základě teorie (Bowker, 2006; Fox, 2000; Fialová, 2001) tím, že všichni 

muži našem souboru pravidelně sportují, tudíž se u nich dá předpokládat vyšší tělesné 

sebehodnocení v porovnání s normální populací, jež zahrnuje i muže, kteří nesportují. 

6.1.3 Subdoména Sportovní kompetence 

Rozložení skóre v subdoméně Sportovní kompetence v rámci Profilu tělesného 

sebehodnocení PTS v závislosti na výkonnostní úrovni v našem souboru 71 mužů 

zobrazuje graf č. 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5 Rozložení hodnot skóre v subdoméně Sportovní kompetence v závislosti na 

výkonostní úrovni. Zdroj: Vlastní tvorba  

 I v případě Sportovní kompetence pozorujeme zešikmení zleva. Rozdíl mezi 

nižší a vyšší výkonnostní úrovní se projevuje zejména v oblasti maximálního a 

minimálního skóre. Mezi florbalisty hrajícími nižší soutěže se nachází výrazný počet 

těch, kteří se necítí být sportovně kompetentní.  

6.1.4 Subdoména Fyzická kondice 

Rozložení skóre v subdoméně Fyzická kondice v rámci Profilu tělesného 

sebehodnocení PTS v závislosti na výkonnostní úrovni v našem souboru 71 mužů 

zobrazuje graf č. 6.  
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Graf č. 6 Rozložení hodnot skóre v subdoméně Fyzická kondice v závislosti na 

výkonostní úrovni. Zdroj: Vlastní tvorba  

 Výrazný rozdíl pozorujeme v oblasti vnímání vlastní fyzické kondice. U nižší 

výkonnostní úrovně převládá nižší bodové skóre, u vyšší úrovně je tomu přesně naopak. 

Důvodem pro tak výrazný rozdíl je snadnější objektivní hodnocení fyzické kondice.  

6.1.5 Subdoména Tělesná atraktivita 

Rozložení skóre v subdoméně Tělesná atraktivita v rámci Profilu tělesného 

sebehodnocení PTS v závislosti na výkonnostní úrovni v našem souboru 71 mužů 

zobrazuje graf č. 7.  

 

Graf č. 7 Rozložení hodnot skóre v subdoméně Tělesná atraktivita v závislosti na 

výkonostní úrovni. Zdroj: Vlastní tvorba  
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 Tělesná atraktivita ukazuje nejmenší rozdíly mezi floralisty hrajícími na nižší a 

vyšší výkonnostní úrovní. Stále je však zřejmé, že florbalisté hrající vyšší soutěže mají i 

vyšší skóre vnímání vlastní tělěsné atraktivity.  

6.1.6 Subdoména Fyzická síla 

Rozložení skóre v subdoméně Fyzická síla v rámci Profilu tělesného 

sebehodnocení PTS v závislosti na výkonnostní úrovni v našem souboru 71 mužů 

zobrazuje graf č. 8.  

 

 

Graf č. 8 Rozložení hodnot skóre v subdoméně Fyzická síla v závislosti na výkonostní 

úrovni. Zdroj: Vlastní tvorba  

 Oblast fyzické síly vyšla v dotazníku velice podobně jako u fyzické kondice. To 

znamená, že u nižší výkonnostní úrovně převládá nižší bodové skóre, u vyšší úrovně je 

tomu přesně naopak. Důvodem pro tak výrazný rozdíl je snadnější objektivní hodnocení 

fyzické kondice. 

6.1.7 Subdoména Tělesná sebeúcta 

Rozložení skóre v subdoméně Tělesná sebeúcta v rámci Profilu tělesného 

sebehodnocení PTS v závislosti na výkonnostní úrovni v našem souboru 71 mužů 

zobrazuje graf č. 9.  
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Graf č. 9 Rozložení hodnot skóre v subdoméně Tělesná sebeúcta v závislosti na 

výkonostní úrovni. Zdroj: Vlastní tvorba  

 Z grafu je zřejmé, že u výkonnově orientovaných florbalových hráčů je 

výraznější zastoupění těch, kteří dosáhli vyššího skóre v subdoméně tělesná sebeúcta. U 

florbalistů hrajících nižší soutěže je tomu pčesně naopak. Je tomu tak pravděpodobně 

proto, že tréninku svého těla musí věnovat daleko více času a i mu více rozumějí.  

6.1.8 Rozložení BMI  

Rozložení BMI v závislosti na výkonnostní úrovni v našem souboru 71 mužů 

zobrazuje graf č. 10. Na vodorovné ose vyznačeny hodnoty BMI. 
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Graf č. 10 Počet florbalových hráču na jednotlivých úrovních v závislosti na výši 

indexu BMI. Zdroj: Vlastní tvorba  

Zde je patrný objektivní ukazatel odlišnosti hráčů z vyšších a nižších lig. Většina 

florbalistů z první skupiny dosahuje hodnot výrazně nižších než ostatní florbalisté. Je to 

dáno přísnějším tréninkovým i stravovacím plánem a vyššími nároky na soutěž, kterou 

hrají.  

6.1.9 Rozložení Hrubých skóre PTS v závislosti na BMI  

Rozložení Hrubých skóre PTS v závislosti na BMI v našem souboru 71 mužů 

zobrazuje graf č. 11. Na vodorovné ose vyznačeny hodnoty BMI, na svislé dosažené 

hrubé skóre. 

 

 

Graf č. 11 Rozložení Hrubých skóre PTS v závislosti na BMI. Zdroj: Vlastní 

tvorba  

Graf neozřejmuje jasnou závislost mezi dosaženým hrubým skóre a hodnotou 

indexu BMI.  
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6.2 SOUVISLOST MEZI TĚLESNÝM SEBEHODNOCENÍM A ÚROVNÍ 

PROVOZOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT 

 Předpokladem bylo, že muži hrající florbal na vyšší výkonnostní úrovni budou 

dosahovat vyšších hodnot tělesného sebehodnocení než ti, kteří hrají florbal na nižší 

úrovni.  

Testoval jsem nulovou hypotézu na hladině významnosti α = 0,05: 

H0: Mezi florbalovými hráči hrajícími na vyšší výkonnostní úrovni a těmi, kteří 

hrají na nižší není statisticky významný rozdíl v tělesném sebehodnocení. 

Pro testování této hypotézy jsem využil t-test pro dva nezávislé výběry. Tedy 

florbalové hráče hrající na nižší a vyšší výkonnostní úrovni. Nejdříve jsem provedl F 

test, který zjišťuje shodu rozptylů. Výsledek F-testu: p= 0,216 představuje 

pravděpodobnost nulové hypotézy o shodě rozptylů obou souborů (pravděpodobnost 

chyby a). Protože je tato p>0,05, znamená to, že rozdíl mezi rozptyly je statisticky 

nevýznamný. Použil jsem tedy standardní t-test. Výsledky t-testu prokázaly statisticky 

významně vysokou závislost sledovaných proměnných (t = - 2,929; p ˂ 0,05) a vyšší 

tělesné sebehodnocení u skupiny mužů, kteří hrají florbal na vyšší výkonnostní úrovni. 

Na základě výstupu ze statické analýzy zamítáme nulovou hypotézu H0. 

Platí alternativní hypotéza H1: Florbaloví hráči, kteří hrají na vyšší výkonnostní 

úrovni, mají vyšší tělesné sebehodnocení (hrubé skóre v Profilu tělesného 

sebehodnocení PTS) než florbalisté hrající na nižší úrovni.  

 

 Úroveň N Průměr Standardní odchylka 

PTS (HS) 1 (Nižší) 36 86,51 13,373 

 2 (Vyšší) 35 92,94 10,908 

 

Tab. č. 2 Střední hodnoty PTS (HS) u dvou výběrů. Zdroj: Vlastní tvorba 
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7 DISKUZE 

 Prokázal jsem statisticky významné rozdíly tělesného sebehodnocení u florbalistů 

hrajících na různých výkonnostních úrovních. U mužů, kteří hrají florbal na vyšší 

výkonnostní úrovni, se ukazuje tělesné sebehodnocení jako výrazně vyšší oproti mužům 

hrajícím v nižších ligách. Stejně tak jsou patrné rozdíly u jednotlivých subškál tělesného 

sebepojetí, tedy sportovní kompetence, fyzické kondice, tělesné atraktivity, fyzické síly a 

tělesné sebeúcty. Možným vysvětlením je to, že muži hrající vyšší soutěže lépe znají své 

tělo, jejich pohyb bývá koordinovanější a lépe své tělo ovládají. Obvykle mají lepší kondici, 

fyzické schopnosti. Není však možné říci, který z faktorů na tom má výraznější podíl. Bližší 

zkoumání podporujících faktorů pro tělesné sebehodnocení by mohlo být součástí dalšího 

výzkumu. V závěrečné části jsem se dotkl spojitosti hrubého skóre PTS s indexem BMI. V 

tomto případě jsem závislost nezjistil. Bylo by však vhodné toto zařadit do dalšího 

výzkumu.   

7.1 METODOLOGICKÉ LIMITY VÝZKUMU 

Výzkumný soubor tvořilo 71 mužů ve věku nad 18 let, kteří hrají florbal. Nepodařilo 

se zajistit dostatečnou reprezentativnost výzkumného souboru zejména s ohledem na nižší 

ligové soutěže, protože většina florbalových hráčů účastnících se tohoto výzkumu byla z 

regionu Praha a Střední Čechy. Výzkum tedy mohla zkreslit nepřítomnost pohledu na 

tělesné sebepojetí z ostatních regionů České Republiky. 

 Pro lepší oporu ve statistických testech a snížení rizika vstupu náhody by byl 

vhodnější celkově větší vzorek, který by zajistil větší počet respondentů v každé kategorii a 

umožnil by tak důkladnější měření. 
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ZÁVĚR  

 Úkolem této práce bylo výzkumně se dotknout sebepojetí mužů v oblasti 

tělesného sebehodnocení. V teoretické části práce jsem stručně popsal historii i 

současný pohled na sebepojetí, vnímání těla současnou společností, definici tělesného 

sebepojetí, jeho složky a vývoj v rámci ontogeneze. Dále pak vlivy působící na jeho 

utváření. Specificky jsem se poté zaměřil na tělesné sebepojetí muže. V empirické části 

práce jsem zkoumal tělesné sebehodnocení mužů v souvislosti s úrovní soutěže florbalu, 

ve které nastupují. Jako výzkumnou metodu jsem použil Profil tělesného 

sebehodnocení. Podařilo se prokázat, že zde rozdíly existují. Florbalisté hrající vyšší 

soutěže dosahují vyšších hodnot tělesného sebehodnocení. A to včetně všech 

jednotlivých subdomén. Dále by bylo vhodné prozkoumat podrobněji propojení s 

indexem BMI florbalových hráčů a zda zde neexistuje přímá korelace.  

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, zda se liší tělesné 

sebehodnocení florbalových hráčů na různých výkonnostních úrovních. Tento cíl byl 

splněn. Hypotéza byla potvrzena. Výzkumné závěry mohou přispět k lepší orientaci v 

problematice tělesného sebepojetí mužů, které je oproti ženám zkoumáno výrazně 

méně. V tomto případě se však jednalo pouze o florbalové hráče, nelze tedy s jistotou 

předpokládat, že se uvedená tvrzení budou platit pro sportovce obecně. 
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