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ABSTRAKT 

 

Název: Problematika motivace a agresivity ve sportu 

 

Cíle: Hlavním cílem této diplomové práce je pomocí dotazníkové metody zjistit 

sebedeterminaci u sportovců, jejich motivační orientaci a faktory motivace související 

s agresivitou.  

 

Metody: Výzkum byl proveden metodou kvantitativního dotazníku, který byl sestaven ze 

tří již standardizovaných dotazníků, jejich českých verzí, používaných v psychologii. Na 

měření sebedeterminace sportovců byl použit dotazník Sport motivation scale-6. Motivační 

orientaci jsme měřili pomocí dotazníku Perception of Success Questionnaire a na 

problematiku agresivity jsme použili dotazník The Buss – Perry Aggression 

Questionnaire. 

 

Výsledky: Naměřené výsledky u sebedeterminace sportovců UK FTVS dokládají 

obecný předpoklad i u dalších sportujících jedinců, a to vysoký podíl vnitřní motivace a 

velmi nízký podíl amotivace. Nejvyšší naměřené hodnoty jsem zaznamenal u 

integrované regulace, což je nejvíce zvnitřněná forma vnější motivace. Výsledky 

motivační orientace respondentů jasně ilustrují převahu motivační orientace na úkol, 

než na ego. U jednotlivých forem agrese byla nejvyšší naměřenou hodnotou verbální 

agrese společně s hostilitou. Celkově byl u sebedeterminace naměřený pozitivní vztah 

mezi agresí a vnějšími formami agrese (amotivací, externí regulací a introjikovanou 

regulací). U motivačních orientací byl naměřen pozitivní vztah k orientaci na ego a 

negativní vztah s orientací na úkol. 

 

Klíčová slova: motivace, motivační orientace, agresivita, sport 



 
 

ABSTRACT 

 

Title: Problematics of motivation and aggressivity in sports 

 

Objectives: Main target of my diploma thesis is  to test selfdetermination of individuals 

participating in sports, their motivations and motivation factors which are connected to 

aggressivity, by using the questionnaire method. 

 

Methods: Datas for research were collected from quantitativ questionaire, which was a 

compilation of three standard questinnaires, their Czech version used in psychology. A 

questionnaire called Sport motivation scale – 6 was used to measure selfdetermination, 

a questionnaire called Percetion of Success Questionaire was used to measure the 

motivational orientation and a questionnaire called The Buss – Perry Aggression 

Questionaire was used to measure different dimensions of aggressivity. 

 

Results: Results  of selfdetermination  measured on sportsmen of UK FTVS prove the 

general hypothesis of high contribution of intrinsic motivation and very low 

participation of amotivation for any individuals participating in sports. Higherst values 

measured we got for integrated regulation, which is the most intrinsic form of external 

motivation.  Results of motivational orientation of respondents show clearly dominance 

of motivational orientation toward the target rather than toward ego. The highest 

measured value of different forms of agression was verbal agression together with 

hostility.  Generally, positive relation between agression and external forms of agression  

(amotivation, external regulation and inrojected regulation) was found. It was also 

found, that motivational orientation is associated with positive relation to the orientation 

toward ego and negative relation to target orientation. 

 

Keywords: motivation, motivational orientation, aggressivity, sport 
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1  Úvod 

 

Práce se zabývá problematikou agrese a motivace ve sportu. Na hlavní myšlenku 

této práce mě přivedlo několik situací spojených s agresivním chováním ve sportu a 

také otázka fair play. Téma agresivity a motivace je v dnešní době velmi aktuální a i 

diskutované v mediích. Nejedná se jen o agresivitu diváků, ale také samotných hráčů, 

kteří by měli jít ostatním příkladem v otázkách fair play. V praxi se můžeme setkat 

s různými typy motivací, které následně mohou vést k různým reakcím na konkrétní 

situace jakou je např. agresivita.  

Diplomová práce je složena ze dvou částí – teoretických východisek práce a 

z vlastního výzkumného šetření. 

V teoretické části se budu ve zkratce zabývat vývojem psychologie sportu, jelikož 

se jedná o poměrně mladou vědní disciplínu. Poté se seznámíme se sportovní motivací, 

která je pro řadu hráčů a trenérů důležitým faktorem a nezbytnou součástí v jejich 

výkonu. Motivace jako taková je důležitá nejen ve sportu, ale také v osobním životě, ve 

kterém nám pomáhá dosáhnout vytyčených cílů. I když motivace nemá přesně 

vymezenou definici, uvedeme si některé příklady, jak bychom mohli motivaci popsat. 

Dále ve své práci popíšu motivy a motivační činitele a v jednotlivých kapitolách se jim 

budu věnovat detailněji. Důležitým faktorem v motivaci je učení, kterému se budu 

věnovat v kapitole 2.3 Úloha učení v motivaci. V kapitole 2.4 Motivační struktura 

sportovce se budu zabývat rozdělením struktury sportovce z hlediska výkonnosti a 

osvojování si sportovní činnosti. V druhé části dále podrobněji popíšu některé emoční 

stavy, které se mohou vyskytnout ve sportu. Emoce ke sportu patří a ovlivňují výkon 

sportovce buď pozitivně anebo negativně. Patří sem velká škála emocí, které představím 

ve zmiňované kapitole. Hlavním tématem, kterým jsem se zabýval, byla agresivita. Ať 

se jedná o agresivitu spojenou s hráči nebo diváky, je nedílnou součástí každé 

kolektivní hry a dokáže změnit její charakter. V závěru teoretické časti se budu věnovat 

prevenci agresivity ve sportu na stadiónech. Agresivita ve sportu se vyskytuje ať před 

zápasem, během nebo po skončení utkání. Především agresivita na stadiónech vede 

k nižšímu zájmu diváků a fanoušků.  
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V praktické části práce nejdříve představím tři dotazníkové metody. Na měření 

sebedeterminace sportovců byl použit dotazník Sport motivation scale-6, který nám 

udává, zda jsou dotazovaní respondenti motivování vnitřně nebo vnějšími podněty. 

Druhý dotazník je zaměřený na motivační orientaci, kterou jsem měřil pomocí 

dotazníku Perception of Success Questionnaire. Poslední dotazník je zaměřený na 

problematiku agresivity. V tomto případě jsem použil dotazník The Buss – Perry 

Aggression Questionnaire. První část výsledků bude zaměřena na jednotlivé škály 

dotazníků. Výsledky ukážou, které škály jsou v motivaci a agresivitě nejčastější. 

Stěžejním cílem práce bude však zjistit, které škály souvisí více s agresivitou a které 

méně. V tomto případě použiji software SPSS 21.0 na jejich vyhodnocení. Všechny 

výsledky budou prezentovány v kapitole 4. Výsledky výzkumného šetření, poté se 

dostanu k diskuzi o výsledcích na toto téma a práce bude zakončena závěrem. 
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2  Teoretická východiska práce 

2.1  Vývoj psychologie sportu 

 Ve vývoji psychologie sportu bychom hledali řadu důležitých aspektů, které se 

zasloužily o její vznik. Jedním z nich je osamostatnění obecné psychologie, kde její 

základy sahají až k starořeckému ideálu harmonie těla a ducha „kalokagathie“.  

 Ve starověku se tělesné cvičení rozvíjelo jako prostředek zdraví a duševní 

pohody. Středověk naopak znamenal pro tělesnou kulturu úpadek. Činnosti spojené se 

sportem jako je lov, jízda na koni a šerm provozovali majetní lidé spíše pro zábavu. 

K dalšímu rozvoji problematiky tělesné kultury přispívá i období novověku. Descartes 

zavádí pojem reflex jako základní význam nervové soustavy pro pohyb, čímž je reflex 

chápán jako odpověď na určitý podnět (Paulík, K., 2006, Slepička, P., Hošek, V., 2006). 

 Do 1. světové války jde spíše o náhodné bádání týkající se tělesné kultury a 

sportu, ale po válce je tomu jinak. Tato etapa je spojena se vznikem prvních sportovních 

vysokých škol v Německu, USA a Sovětském svazu. V roce 1925 vzniká také první 

výzkumná sportovní laboratoř, jejímž ředitelem je Colleman Griffith, který je 

považován za zakladatele psychologie tělesné výchovy a sportu. V laboratoři probíhají 

experimentální práce, kde se vědci snaží popsat senzomotorický výkon, průběh 

senzomotorického učení, osobnosti sportovce a jejich vůle a volní regulace, ale v roce 

1932 je tato laboratoř zavřena z důvodu nedostatečné finanční podpory.  

  Při olympijských hrách v Amsterdamu roku 1928 se také uskutečnil první 

kongres týkající se sportovní psychologie (Slepička, P., Hošek, V., 2006). 

 Další významnou etapou ve vývoji psychologie sportu je etapa po 2. světové 

válce. V Evropě vznikají dva poválečné směry. Ve východním směru byl výkon aktem 

morálky a vůle, kdy výkon musí být podáván za všech podmínek. V západním směru je 

centrem pozornosti aktuální stav sportovce a jeho schopnost podávat výkon. V roce 

1952 v Helsinkách dochází k rozmachu olympijských sportů a také ke vstupu Svazu 

sovětských socialistických republik na olympijskou scénu. Objevují se zde stavy 

přetrénovanosti, psychické únavy a trénink nevede k výkonnosti. Mezinárodní 

společnost psychologie sportu (ISSP) byla založena roku 1965 v Římě a v roce 1968 

byla založena Evropská federace psychologie sportu (FEPSAC). Psychologie sportu je 
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v ČR vyučována na vysokých školách od roku 1973 zásluhou Miroslava Vaňka, který 

se stal také v letech 1973-1985 předsedou ISSP (Paulík, K., 2006). 

 Za samostatnou vědní disciplínu byla psychologie sportu uznána až v roce 1986 

Americkou psychologickou asociací. Jedná se tedy o vcelku mladou vědní disciplínu. 

2.2 Motivace a motivy 

 Motivace jako taková vychází z lat. slova moveo neboli hýbat. V odborných 

publikacích můžeme nalézt různé popisy definic motivace: 

  „Motivaci lze definovat jako souhrn všech intrapsychických dynamických sil 

neboli motivů, které zpravidla aktivizují a organizují chování i prožívání s cílem změnit 

existující neuspokojivou situaci nebo dosáhnout něčeho pozitivního“ (Blatný, M., 

Plháková, A., 2003). 

 „Motivace je něco, co nám pomáhá činit věci, dostat je do pohybu. Nedostatek 

motivace znamená naproti tomu, že něco neděláme – např. že se neučíme na zkoušku, 

ačkoli je čas s tím začít.“ A tak může být motivace definována jako „takové procesy, 

které vyvolávají zacílené chování a udržují je“. Psychologie motivace pak chce podle 

Rudolpha dát odpověď na otázku: „proč se lidé chovají tak, jak to činí“ a za úkol 

psychologie motivace tento autor považuje „nacházet důvody a příčiny lidského 

chování“ (Nakonečný, M., 2014, str.21). 

 Jedním z klíčových aspektů motivace je fakt, že se člověk chce věnovat danému 

úkolu, který pro něj představuje subjektivní hodnotu. Tato hodnota souvisí převážně 

s rozhodováním a na jaké cíle je dobré se zaměřit. Mudrák (2015) uvádí podle 

Ecclesové (2005) čtyři základní kategorie subjektivních hodnot, které se vztahují 

k výkonu pomocí volby člověka.  

a) Hodnoty spojené se sebepojetím a identitou (attainment value), jedná se o 

prováděnou činnost člověka, která vyjadřuje nebo potvrzuje aspekty sebe sama a 

je součástí jeho identity. Příkladem je člověk, který se vnímá jako sportovec a 

tomuto oboru se věnuje, aby si potvrdil, kým si myslí, že je.  

 

b) Zájem ve smyslu „zábavnosti“ dané aktivity (interest value), tato kategorie 

hodnot motivující chování jedince s cílem dosáhnout toho nejlepšího výkonu je 

spojena s jeho zájmy a zábavností prováděné činnosti. Z tohoto pohledu člověk 
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očekává nebo získává pozitivní emoce, tj. samotná činnost mu přináší radost a 

potěšení.  

c) Vnímaná užitečnost činnosti (utility value), v této kategorii prováděná činnost 

není cílem sama o sobě, ale slouží pouze jako prostředek k dosažení cíle jiného. 

d) Vnímané náklady (perceived cost), neboli vnímaná cena může být ovlivňována 

např. strachem ze selhání, obavami z odpovědnosti a očekávání v případě 

úspěchu a podobně. Vnímaná cena souvisí převážně s výchovou a vzděláváním, 

pomocí které se děti učí, jaké činnosti by měly upřednostňovat před jinými.  

 První dvě kategorie můžeme zařadit obecněji do „vnitřní motivace“ a naopak 

poslední dvě do kategorie „motivace vnější“. Vztahem a dopady mezi těmito 

kategoriemi se zabývá tzv. teorie sebedeterminace. Tato teorie popisuje několik 

poznatků týkajících se vnitřní motivace a sociálního kontextu. Vnitřní motivace může 

být narušena v případě, kdy za vykonávanou činnost jsou dostávány vnější odměny, což 

souvisí s potřebou autonomie. K vnějším faktorům narušujícím vnitřní motivaci patří 

také hrozba trestu, termíny, vnucené cíle apod.. Naopak ke zvýšení vnitřní motivace 

vede možnost volby co dělat a jak to dělat (Mudrák, J., 2015). 

 Mudrák (2015) ve své publikaci dále říká, že mezi vnější a vnitřní motivací 

existuje vzájemný vztah. Jestliže se člověk věnuje nějaké činnosti kvůli vnějším 

motivům, dochází k tzv. zvnitřňování této činnosti, což vede u člověka k větší 

autonomii a zvyšuje se tak vnitřní motivace.  

 „Nejméně sebe-determinované jsou činnosti vykonávané ve snaze získat odměnu 

či se vyhnout trestu, naopak nejvíce sebe-determinované jsou ty, které vychází z identity 

daného člověka a jsou v souladu s jeho zvnitřněnými hodnotami a cíli“ (Mudrák, J., 

2015, str. 62). 

 Motivace sportovce není stálá a prochází určitými vývojovými změnami. 

Obecně je motivace chápána jako soubor faktorů, který způsobuje pohyb jedince tj. jeho 

chování a jednání pro dosažení cíle. Základní příčinou chování jsou motivy nebo také 

pohnutky k činnosti, které vedou k uspokojování určitých potřeb. Jde o stav nedostatku 

nebo přebytku něčeho, vedoucího k chování uspokojit tyto potřeby. Pokud chceme 

někoho motivovat, musíme poznat ty motivy, které se pojí s určitou aktivitou. Motivy 

jsou subjektivní a mohou se v průběhu času měnit (Sang, K., 1999). 

 Dělení motivů můžeme rozdělit podle literatury na: 
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a) Primární a sekundární, za původní motivy jsou brány motivy primární, které 

jsou nepodmíněné s cílem uspokojení (např. hlad). Sekundární motivy jsou 

získané a vytvářejí se v průběhu vývoje jedince (např. potřeba určitého jídla) 

b) Uvědomované a neuvědomované, dělení motivů na základě uvědomění 

c) Elementarní a komplexní, dělění na základě složitosti 

d) Vnitřní a vnější, vnitřní motivy jsou jinak označovány za popudy nebo impulzy. 

Naopak vnější motivy jsou označovány jako pobídky. Tyto motivy se mohou 

podílet na chování jedince buď kladně nebo negativně. Dojde-li k rozporu mezi 

motivy, jednání člověka se bude odvíjet od silnějšího motivu (Smékal, V., 

1989). 

 Ve své prací dále představím některé z vnitřních a vnějších motivačních činitelů. 

Mezi vnitřní motivy můžeme zahrnout: potřeby, názory, zásady, ideály, postoje a 

hodnoty. Všechny tyto motivy jsou považovány za zdroje motivace. V některých 

případech je motivace spojována s instinkty, které jsou brány jako reflexy a dochází tak 

k vyvolání pudu (Smékal, V., 1989). K motivům můžeme obecně zařadit všechny jevy, 

které dokážou vzbudit a uspokojit potřeby člověka (např. snahy, zájmy a cíle). 

 

2.2.1  Potřeby 

 

 Podle Hudečka (1986) jsou potřeby společně se zájmy základními komponenty 

motivace. Hudeček i Cattell (1957) ve svých publikacích dělí potřeby na dva základní 

druhy:  

a) potřeby organismu (biologické, primární), které jsou vrozené  

b) potřeby osobnosti (sociální, sekundární), které jsou naopak získané a slouží jako 

nadstavba potřebám primárním. 

 Na následujícím obrázku vidíme proces uspokojovaní potřeb podle Hudečka 

(1986). Jde o vztah mezi stavem potřeby a činností uspokojit tuto potřebu. Cílem je poté 

obnova rovnováhy spokojenosti. Prakticky můžeme říci, že jde například o nasycení 

v případě jedení. 
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Podle Slepičky (2006) jednou z hlavních biologických potřeb je potřeba 

tělesného pohybu, založená na hromadění energie v pohybových centrech. Ke sportovní 

činnosti mají vztah i další potřeby (potřeba opakování, potřeba změny), mezi ty 

nejdůležitější patří utváření vztahů mezi lidmi (např. potřeba citových vztahů, potřeba 

zaujmout určité místo ve společnosti). Do primárních potřeb jsou řazeny hlavně 

fyziologické potřeby, např. potřeba dýchání, potravy, bezpečí, spánku apod.. 

Sekundární psychologické potřeby jsou charakteristické citovými vazbami k ostatním 

lidem (např. potřeba lásky, štěstí). 

 „Potřeby sportovce jsou uspokojovány postupně, nejprve základní fyziologické 

potřeby, dále potřeba bezpečnosti, potom potřeba sounáležitosti, potřeba uznání a 

nakonec potřeba sebeuplatnění“ (Slepička, P., 2006, str.80). 

Nejznámější pyramidou lidských potřeb je ta, kterou vytvořil Abraham Maslow. 

Jedná se o hierarchii pěti hlavních kategorií lidských potřeb od základních potřeb 

uspokojení až po potřeby vyšší (Nakonečný, M., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.2: Maslowova pyramida potřeb 

 

  

Obr. č.1: Proces uspokojování potřeb 



 
 

17 
 

 Za základní potřeby považuje Maslow fyziologické potřeby (jídla, nápojů, 

spánku, odpočinku, sexu a další). Jako další potřebu ve své pyramidě uvádí potřebu 

jistoty nebo také potřebu bezpečí a ochrany. Třetím stupněm jsou potřeby náležení a 

lásky (přijetí druhými, přátelství a být milován). Čtvrtou v pořadí je potřeba úcty a 

uznání („motivy Já“ a prestiže).  

 Vrcholem hierarchie je potřeba seberealizace. Jedná se o potřebu sebeuplatnění a 

rozvíjení potenciálu jedince. Z Maslowovy pyramidy potřeb vyplývá, že potřeby na 

vyšší úrovni mohou být uspokojovány, až když se začnou do určité míry uspokojovat 

potřeby na úrovni nižší. Existují také výjimky lidí, kteří stavějí uměleckou hodnotu nad 

základní potřeby nebo jsou ochotni upřednostnit potřebu úcty před potřebou lásky 

(Nakonečný, M., 2014). 

 

2.2.2  Postoje 

Postoje jsou utvářeny v průběhu ontogeneze převážně na základě zkušeností, ale 

i sociálním učením. Jde o stav projevů člověka určitým způsobem v dané společnosti 

(Ryba, J., 1998). 

 Podle autora Ryby (1998) postoje obsahují nejméně tři složky:  

a) Kognitivní (poznávací), základem jsou získané informace o věci 

b) Emoční (citovou), zde jde o citový vztah (kladný, záporný, neutrální) 

k předmětu postoje 

c) Motivační a konativní, týká se sklonů k chování k předmětu postoje 

 Postoje můžeme dále dělit do několika dalších kategorií např.: 

 Kladné, záporné 

 Silné, slabé 

 Vědomé, nevědomé 

 Stálé, proměnlivé. 

 Základní hodnotu postojů tvoří skupina, do které se jedinec narodil nebo v ní 

tráví více času.   

 „Z mnoha výzkumů je patrné, že pravděpodobnost vzniku kladného postoje 

k činnosti závisí na úspěšnosti v této činnosti, díky mechanismu sociálního 
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podmiňování, dále je ovlivňována příjemným prožitkem z průběhu činnosti, racionálním 

pochopením významu činnosti i mírou návyku na činnost“ (Ryba, J., 1998, str.123). 

 

2.2.3  Hodnoty 

Kromě potřeb, které jsem podrobněji popsal výše, tvoří základní složku motivace 

i hodnoty. Budeme-li se bavit o životních hodnotách, tak budeme připisovat určitou 

cenu něčemu, co jsme v životě získali zkušeností. Hodnoty jsou pro nás velice důležité 

z hlediska motivace. Říkají nám, co je pro nás opravdu důležité a podstatné. Každý 

jedinec má svůj vlastní systém hodnot, nebo můžeme také říci, že každý jedinec má 

v životě jiné priority (Homola, V., 1972). 

 „Ačkoli každý z nás má individuální systém hodnot, máme jako členové téže 

skupiny, téže společnosti a kultury jistý systém společný. Hodnotový systém společnosti 

je určen odpověďmi na základní otázky týkající se vztahů člověka k světu, jeho 

postavení ve světě, jeho vztahů k druhým lidem, základních motivů jeho činnosti apod.“ 

(Homola, V., 1972, str. 206). 

 Stejně jako Homola (1972) se i Grác (1979) ztotožňuje s tvrzením:  

 „Co člověk hodnotí, nezáleží na tom, co si přeje. Hodnota je spíše to, co by si 

měl přát“(Homola, V., 1972, s.206). 

Grác (1979) ve své publikaci říká, že hodnota je širší pojem než potřeba, protože 

ne všechny hodnoty jsou potřeby a povahou své existence jsou blíže cílům. 

  Z hlediska psychologie mají hodnoty několik úhlů pohledu (Smékal, V., 1989): 

1) Hodnoty jako obecné cíle, o které člověk usiluje. Jde o tzv. cílové hodnoty             

(rodina, štěstí, zdraví) 

2) Hodnoty jako prostředky, jejichž užíváním dosahujeme něčeho pro sebe 

významného (vzdělání, postavení v práci) 

3) Hodnoty jako to, kvůli čemu stojí za to usilovat o nějaký objekt nebo se mu 

vyhýbat (krása nebo finanční cena obrazu) 

4) Hodnoty jako kritéria, na jejichž základě oceňujeme, posuzujeme různé 

předměty a události okolního světa.  
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 Hierarchie hodnot je zčásti stálá a částečně se mění. Pořadí hodnot záleží na řadě 

činitelů (věk, inteligence, vzdělání, rodina atd.). Každý jedinec si tak podle svých 

preferencí určí svůj žebříček hodnot. Hodnoty jsou úzce spjaty s ideály, kterým se budu 

věnovat v nadcházející kapitole. 

 

2.2.4  Ideály 

Jak jsem již zmínil, ideály a hodnoty mají k sobě velmi blízko. Pojem ideál nebo 

tzv. vzor je model chování jedince nebo sociální skupiny, který je pro subjekt určitým 

způsobem zajímavý a představuje pro něj nějaký cíl. Grác (1979) popisuje ideál jako 

komplex norem, které si člověk přeje. Ideál je také chápán jako cíl, kterého bychom 

chtěli dosáhnout a žít tak. Pomáhá nám volit mezi úspěchem a porážkou v životních 

situacích. Odlišit tyto výrazy z hlediska reálnosti nelze, proto můžeme říci, že jde o 

synonyma (Grác, J., 1979). 

 

2.2.5  Cíle 

 Homola (1972) popisuje cíle jako motivační činitele, pomocí kterých se lidé 

snaží naplnit své potřeby a tužby. Vytyčení těchto cílů je závislé na minulé zkušenosti. 

Jedinec dává přednost určitým cílům, které lze lépe uspokojit než ostatní, to však záleží  

na jeho učení a zkušenostech.  

 „Cíl je to, co posuzujeme jako přiměřené, nebo nepřiměřené a co vede k jednání. 

Účelem jednání je dosáhnout cíle, tj. takového zakončení, k němuž jednání směřuje“ 

(Homola, M., 1972, str. 166). 

Cíle nebo také vize jsou na rozdíl od potřeb vesměs získané. Důležitou složkou 

cíle je jeho dosažitelnost. Cíle by neměly být příliš jednoduché ani nedosažitelné. 

V životě hrají velice důležitou roli, a proto bychom jejich stanovení neměli brát na 

lehkou váhu.  
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2.2.6  Zájmy 

Zájem je druh prožitku projevující se zvýšenou pozorností o činnosti, které se 

snažíme poznat nebo s nimi být v kontaktu. Zájmy jsou ukazatelem potřeb vztahu 

člověka s okolními předměty, ději a jevy. Psychologie chápe zájmy jako motivační 

dispozice se vztahem k potřebám, hodnotám a postojům. U zájmů lze sledovat tři 

stránky osobních reakcí: obsahovou (zájem o něco), citovou (záliba v něčem) a 

snahovou (uspokojení). Zájmy se mění v průběhu vývoje jedince ve svém obsahu, 

rozsahu zaměření i hloubce. Důležitou roli v zájmech hraje např. věk, pohlaví, 

předpoklady a další vlastnosti osobnosti. Základní dělení zájmů je na nižší a vyšší. Nižší 

zájmy jsou dočasné a vzniká u nich dočasná motivace.  Naopak vyšší zájmy jsou stálé.  

Jde o trvalejší vztah subjektu k předmětům a jevům (Hudeček, J., 1986).  

2.3 Úloha učení v motivaci 

 Změny, které provázejí chování jedince, jsou důsledkem určitých zkušeností.  

 Jde-li o motivaci lidí, nehrají hlavní roli pouze primární potřeby, které jsou 

brány za základ motivace. Větší význam je přikládán motivům získaným, kterými jsou 

lidé převážně motivováni a učení tak hraje v činnostech rozhodující úlohu (Homola, V., 

1972). 

 „Získané motivy mohou být (z hlediska teorie učení) popsány jako naučené 

odpovědi, které mají vlastnosti všech ostatních odpovědí (za odpovědi považujeme 

jakékoli pohyby nebo třídy pohybů, resp. akcí, které pozorujeme či měříme) a k tomu 

ještě schopnost vyvolávat jiné odpovědi týmž způsobem, jakým jsou vzbuzovány 

primární motivy“. „Tyto naučené odpovědi nebo připravenosti odpovídat označujeme 

za sekundární motivy, protože jejich motivační síla je odvozena od primárních motivů“ 

(Homola, V., 1972, str. 98). 

Tyto odpovědi, které jsou naučené nebo získané, mohou být otevřené i 

nevyjádřené. Stimuly vyvolávající odpovědi jsou závislé na předchozím učení. Jedním 

z významných naučených motivů je strach, který se lze naučit různými stimuly jako 

odpověď, ale do jisté míry může sloužit i jako motivátor výkonu. Dalším sekundárním 

motivem mohou být i tresty. Jedná se o výsledek určitého chování vedoucího 

k nepříjemnému stavu jedince (Homola, V., 1972). 
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 „Učení vzhledem k následkům, jaké bude mít odměna, respektive trest, 

označujeme jako incentivní učení. Následuje-li odměna, jde o pozitivní incentivní učení, 

v opačném případě jde o podmíněnou frustraci“ (Homola, V., 1972, str.102). 

Jednu z hlavních úloh v učení motivace tvoří tzv. posilovače. Jde o stimuly, 

jejichž schopnost záleží na příjemnosti nebo nepříjemnosti a vede tak k posílení 

chování. Jestliže tyto stimuly následují po určitém chování, je možnost, že se toto 

chování bude v budoucnu opakovat. Odpověď je tak závislá na míře a síle opakujícího 

se posílení. Jednou z otázek psychologie je co způsobuje, že stimuly (posilovače) 

posilují učení. Jednou z možných teorií je podle Homoly (1972) hedonistické pojetí, 

které říká, že schopnost posilovačů závisí na jejich příjemnosti nebo nepříjemnosti.   

„Teorie, které se snaží vyložit, v čem spočívá působení posilovačů, jsou dosti 

rozdílné, takže nás nepřekvapí, že žádná teorie zatím nevysvětluje posilování plně a 

beze zbytku“ (Homola, V., 1972, str. 104). 

 

2.4 Motivační struktura sportovce  

 Jedním z hlavních vlivů určující vývoj motivační struktury je výkonnost 

sportovce. Slepička (2006) popsal následující stádia: 

a) Generalizace motivační struktury 

 Jedná se o první stádiu na počátku sportovní kariéry. Je charakterizováno menší 

výběrovostí při volbě sportovní činnosti. Sportovec se řídí vnějšími podněty a prožitky 

s nimi spojenými. Převládá potřeba pohybu a pro výběr činnosti mají vliv nahodilé 

okolnosti jako např. sportoviště blízko domova, školní TV aj..  

b) Diferenciace motivační struktury 

 V tomto stadiu si sportovec stanovil svůj postoj ke sportu na základě úspěchů a 

neúspěchů. Je zde nutnost systematického tréninku, který už nemá charakter spontánní 

činnosti. Libost je spojována s úspěchem a tvoří základ motivace určitého druhu sportu, 

ve kterém se sportovec dokáže prosadit. Jedná se o postupný přechod z typu herního na 

typ pracovní. 

c) Stabilizace motivační struktury 

 Stádium stabilizace je charakterizováno silnými soutěžními motivy s prvky 

sociální odezvy, které vedou k dosažení vrcholné výkonnosti. V tomto stádiu má 
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sportovec mnoho zkušeností a je si vědom svých možností, které uplatňuje v družstvu 

jako stabilní opora. 

d) Involuce motivační struktury 

 Posledním stádiem v motivační struktuře je involuce. Sportovec nemá potřebu 

další seberealizace a činnost dělá pro ni samu. Tito sportovci dosahují poměrně 

vysokých úspěchů, protože se jim dobře závodí. Dochází u nich k vyrovnání s vlastními 

výkony i díky velkým zkušenostem, což vede ke zbavení pocitu nadměrné 

odpovědnosti. Sportovec se snaží o setrvání ve sportu i přes různé přestupy a nižší 

finanční zisky kvůli původní slávě. Následkem jsou tak různé návraty sportovců po 

ukončení své kariéry.  

2.5  Emoce ve sportu 

 Sport (společně s hazardem, sexem a uměním) je pokládán za nejvíce emoční 

zájmovou činnost člověka. Hlavním charakterem ve sportu je soutěživost, která 

vyvolává v lidech určité prožitky doprovázené emočními stavy. Homola (1972) ve své 

knize říká, že emoce jsou chápány jako motivační proměnné, pokud úzce souvisí 

s aktivací organismu, regulují a řídí chování nebo mají určitou roli v organizování 

způsobů chování. Emoce bere jako základní prvky hodnotového systému, který si každý 

jedinec vytváří. Tyto stavy mohou organizovat a řídit naše chování. Podle síly mohou 

být buď motivátory a organizátory, což nás vede k dosažení cíle. Překročí-li určitou 

hranici síly, mohou mít dopad opačný a chování tak narušit. Emoce nemusí být 

spojovány pouze s chováním, neboť mají také např. sdělovací funkci pro jiné lidi.  

Emoce se časem a věkem mění v kladném slova smyslu. To, co bylo dříve nepříjemné, 

přechází do neutrálního stavu, a to, co bylo neutrální, přechází spíše v kladně 

hodnoceno (Slepička, P., 2006). 

 „Výchovou je člověk spíše tlačen k tomu, aby své emoce „držel na uzdě“, 

kontroloval je a příliš je neprojevoval“ (Slepička, P., 2006, str. 52).  

 Slepička (2006) společně s Hoškem (1979) dělí emoce ve sportu z hlediska času 

na tři složky: 

a) Předstartovní stavy 

V tomto případě se emoce odvíjejí od důležitosti závodu a také od osobnosti 

sportovce. Ve sportu se těchto jedinců moc nevyskytuje, ale určitě každý zná 
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předstartovní příznaky trémy. Hlavním příznakem těchto stavů je napětí z očekávání, 

úzkost při startu nebo obavy o výsledek závodu. Obavy jsou často doprovázeny 

negativními hypotézami sportovce. Jde o informace o závodě, soupeřích, počasí, které 

by mohly působit negativně na jeho výkon. Se startem se dostavují také 

psychofyziologické příznaky (např. zadýchávání, pocení, sucho v ústech, žaludeční 

obtíže, nespavost atd.). Zvláštním předstartovním stavem je strach. Při tomto stavu 

dochází k vyplavování adrenalinu známého jako „hormonu strachu“ do organismu. 

Tento hormon je základní prvkem stresové reakce a připravuje tělo na zátěž. Čím větší 

je strach před závodem, tím větší je pocit štěstí z dosažení cíle. Předstartovní stavy 

vrcholí těsně před začátkem soutěže (startovní horečka). Tyto stavy můžeme tlumit 

např. rozcvičkou nebo strečinkem. 

 

b) Soutežní stavy 

Tento stav trvá po celou dobu sportovní činnosti od startu až po ukončení. 

Důsledkem provádění sportovní činnosti se dostavují emoce sportovce, který je 

maximálně soustředěn na svůj výkon. Vyznačují se střídáním aktuálních stavů v soutěži. 

Dojde-li k situacím v soutěži (např., že se nám něco daří, nedaří nebo je nějaký 

problém), mohou se emoce a chování sportovce změnit během chvíle.  

 

c) Pozávodní stavy 

Stavy po soutěži vycházejí z úspěchu či neúspěchu sportovce, tj. radost nebo 

smutek. Při úspěchu dochází k euforii, která překrývá ostatní stavy (např. vyčerpání).  

Jde-li o úspěch v kolektivním sportu, dostavují se jak citové emoce, tak prvky 

hromadného chování, které mohou tyto stavy ještě zvýšit. Naopak při neúspěchu 

přichází smutek (deprese, frustrace). Frustrace může mít za následek negativní chování 

jedince. Nejčastější reakcí je vztek, který může vést až k agresi, kterou se více budu 

zabývat v dalších kapitolách. Další reakcí může být kompenzace, tj. náhrada za 

neúspěch. Prakticky jde o dodatečné přihlášení na další disciplínu s vidinou lepšího 

výsledku. Podle mého názoru jednou z nejhorších reakcí je rezignace. Tato reakce vede 

k dočasnému nebo úplnému ukončení sportovní činnosti. Posoutěžní stavy se překrývají 

s regenerací, která je z hlediska fyziologického i psychologického velmi důležitá. 
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2.5.1  Stenické a astenické emoce ve sportu 

 Emoce ve sportu můžeme dělit také na stenické a astenické. Stenické emoce 

(např. vztek) sportovní činnost povzbuzují a posilují, naopak stavy astenické (např. 

strach) ji narušují a vedou k tzv. psychickým selháním. V dnešní době jsou emoce 

posuzovány podle zvýšené aktivační úrovně. Jde o stav připraveného organismu 

vykonat činnost v daném okamžiku. Tato aktivace by se měla pohybovat ve středních 

hodnotách, neboť vysoká a nízká aktivace narušuje celkový výkon. Vrcholný výkon je 

často doprovázen bolestmi, které vyvolávají negativní city (Slepička, P., 2006). 

 Stenickým emocím, které jsou spojeny se vztekem, se budu více věnovat 

v nadcházející kapitole násilí. V této kapitole si přiblížíme emoce astenické, které 

obsahují stavy strachu a úzkosti. Slepička (2006) ve své knize říká, že tyto pojmy jsou 

velmi podobné a většina autorů je nerozděluje. On však tvrdí, že úzkost vzniká při 

ohrožení sportovce a strach je zaměřen na konkrétní objekt. Do jisté míry se s tímto 

tvrzením ztotožňuje i Nakonečný, který říká:  

 „Na rozdíl od strachu, který má vždy konkrétní předmět (např. strach ze 

zkoušky), úzkost je obava z něčeho neurčitého, je to pocit hrozby, avšak 

nespecifikovaný“ (Nakonečný, M., 1996, str.219). 

Za větší psychologický problém je považována úzkost (tj. anxiozita). Jde o stav 

nebezpečí, který není jedinec schopen popsat, ale velmi ho prožívá. Úzkost je proto 

považována za patologický jev. Projevuje se neklidem, třesem, zadrháváním řeči, 

zúžením vědomí atd.. Ze sportovního hlediska se projevuje převážně svalovou 

ochablostí a zvýšenou tvorbou kyseliny mléčné. Výzkumy potvrzují, že na vrcholové 

úrovni je tento problém velice aktuální. Vyskytuje se spíše u starších jedinců, kteří mají 

vidinu ukončení své kariéry (Slepička, P., 2006). 

Pojem úzkost zavedl do psychologie S. Freud, který dělí úzkost na tři druhy. 

První je úzkost reálná, která je reakcí na skutečné hrozící nebezpečí, druhou je 

neurotická, která vychází z pocitů jedince, že neovládne pudové sklony a třetí je pocit 

viny, který je spojen s očekáváním trestu. Freud přesně nerozlišuje stavy úzkosti  a 

strachu, dává však důraz na spojení pocitů nebezpečí s pocitem bezmoci (Nakonečný, 

M., 1996). 

Další astenickou emocí je strach, který hraje ve sportu velmi význačnou úlohu, 

tj. oslabuje výkon člověka. Liší se od úzkosti konkrétní příčinou. Strach u každého z nás 
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je jiný, závisí na podnětech, na které člověk reaguje. Z časové stránky lze strach rozdělit 

na krátkodobý a dlouhodobý. Z hlediska intenzity ho můžeme rozdělit na slabý, střední 

a silný (Hošek, V., 1999). 

 „Hlavním znakem strachu je liknavost při rozhodování a váhání s pokusem“. 

„Obecně můžeme říci, že strach je subjektivní reakcí na subjektivní hodnocení v oblasti 

ohrožení hodnot“ (Hošek, V., 1999, str.40-41). 

Strach z očekávání, nebo můžeme také říci tréma, je zvláštní předstartovní 

problém. Při trémě dochází ke zvýšení aktivační úrovně, což má za následek negativní 

působení v první fázi výkonu. Druhým problémem je tvorba tzv. negativních hypotéz. 

Sportovec si představuje, jak nenaplní své očekávání a selže. Společně Slepička (2006) 

a Hošek (1999) popisují tento stav strachu jako vlastnost autokatalytickou, tj. sama sebe 

prohlubující. K nejznámějším patologickým jevům patří klaustrofobie, což je strach 

z těsných prostorů a hydrofobie neboli strach z vody.  

 Při sportovní aktivitě se strach projevuje např. váháním s pokusem, dáváme 

přednost jiným sportovcům, odkládáme pokusy atd..  

 Hošek (1999) dělí projevy strachu na: 

a) Biologické 

 Zvýšená tepová frekvence 

 Zvýšené svalové napětí 

 Zvýšení systolického TK 

 Zblednutí 

 Snížená mobilita žaludku 

 Rozšíření očních panenek 

b) Psychologické 

 Útlum paměti a učení 

 Zveličování nebezpečí 

 Útlum myšlení 

 Narušení volní aktivity 

 Pozornost upjatá pouze na strachový podnět. 
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Mezi nejčastější prostředky vedoucí k překonání strachu Slepička (2006) řadí: 

 Zvládnutí cviku většinou, momenty nápodoby 

 Trenažérový prvek, zlehčení pokusu, dopomoc, přiblížení odrazu 

 Podpora diváků („hecování“) 

 Sugestivní přemlouvání, které počítá s autoritou vedoucího 

 Slib odměny za provedení nebo trestu za neprovedení 

 Zavedení herního prvku (sázení). 

 Opačnou hodnotou strachu je odvaha. Projevuje se riskováním sportovce, který 

se snaží být středem pozornosti skoro za všech okolností. Riskování je podmíněno nižší 

mentální úrovní jedince či jeho citovou chladností (Slepička, P., 2006). 

2.5.2  Násilí a agresivita sportovců 

 Agrese a její projevy jsou velmi rozšířeným tématem, jak z hlediska 

společenského, tak z hlediska sportovního. Definovat toto chování je velmi složité, 

neboť neexistuje jednotný pojem, který by vše vysvětlil. Při pokusech vysvětlit agresi se 

lze setkat se třemi znaky (Slepička, P., 2006): 

a) Agrese zahrnující škodlivé chování jednoho člověka k druhému 

b) Škodlivé stimuly jsou prováděny s cílem poškodit oběť 

c) Agresor očekává, že škodlivé stimuly budou mít svůj zamýšlený efekt. 

Toto vymezení nám udává znaky záměrného chování, což je ve sportu považováno 

za důležitý moment, neboť je do určité míry vyloučeno náhodné ublížení. Slepička 

(2006) ve své knize uvádí definici podle Čermáka (1999), který definoval agresi takto: 

 „Lidskou agresi je možné definovat jako záměrné jednání, jehož cílem je ublížit 

jinému člověku“ (Slepička, P., 2006, str.156). 

 Hošek (1999) chápe agresi jako chování s jasným účelem poškodit nebo ublížit a 

získat tak výhodu. Jde především o útočné reakce podložené vztekem.  

 Projevy agresivního chování jsou ve sportu velmi sledovaným a 

diskutovatelným tématem. Nárůst tohoto chování je spojen převážně s mladou generací. 

Od poloviny 20. století dochází ve sportu k stále častějším projevům agresivity.  
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 Studie potvrzují, že jde převážně o kontaktní sporty, kde dochází ke zranění 

soupeře. Slepička (2006) popisuje osm základních druhů agrese, jejichž výskyt je i ve 

sportu: 

a) Fyzická aktivní přímá (tlučení hokejkou o led)   

b) Fyzická aktivní nepřímá (pověření někoho jiného fyzickým napadením jiné 

osoby) 

c) Fyzická pasivní přímá (fyzické bránění druhému v dosahování cíle) 

d) Fyzická pasivní nepřímá (odmítnutí splnit požadavky) 

e) Verbální aktivní přímá (slovní urážky, nadávky) 

f) Verbální aktivní nepřímá (pomluvy) 

g) Verbální pasivní přímá (odmítnutí s někým mluvit) 

h) Verbální pasivní nepřímá (nezastat se někoho).  

 K dělení agrese se používá několik kritérií, a proto je velice těžké agresi 

klasifikovat. Agresivní chování se může vyskytovat za různých příčin a okolností. 

Například Hošek (1999) ve své knize dělí agresi takto: 

a) Směr agrese (heteroagrese x autoagrese) 

b) Orgán agrese (fyzická x verbální) 

c) Poměr sil (symetrická x nesymetrická), agrese nesymetrická je považována za 

velký problém současné doby. Jedná se o napadení slabšího silnějším, např. 

šikanování 

d) Způsob provedení (přímá x nepřímá x přesunutá), přímá agrese je otevřená, jde 

proti objektu. Nepřímá agrese je projevem proti hodnotám objektu, např. msta 

žhářstvím. U agrese přesunuté jde v praxi o vylití si zlosti na něčem jiném 

e) Časové hledisko (následná x odložená), následná agrese je reflexní oplácení. 

Odložená se projevuje mstou nebo počkáním si na vhodný okamžik 

f) Míra aktivity (aktivní x pasivní), při aktivní agresi je vyvíjena aktivita agresora, 

při pasivní jde o trestání nepomocí 

g) Účast emocí (v afektu x instrumentální), agresí v afektu je většina a jsou 

zapříčiněny vztekem, u instrumentální agrese nám jde o jiný cíl než ublížit a 

svého činu litujeme. 
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 Sportovní soutěžení s sebou nese různé druhy agrese, neboť snaha vítězit a 

porazit soupeře obnáší určitou dávku agrese. Sporty lze podle Slepičky (2006) rozdělit 

do několika skupin podle pravděpodobnosti výskytu agresivity.  

 První skupinou jsou úpolové sporty, ve kterých agrese hraje podstatnou roli. 

Tyto sporty využívají ochranné pomůcky, aby nedošlo k velkým zraněním a jsou řízeny 

přísnými pravidly.  

 Druhou skupinu tvoří sporty, kde dochází k fyzickému kontaktu mezi sportovci. 

Jde např. o hokej nebo rugby, kde se agresivní chování dá předpokládat, avšak není 

hlavní podstatou. Podíváme-li se do historie, tak vidíme, že hokej, fotbal, basketbal se 

dnes hraje s projevy agrese, které byly dříve nepřijatelné. Důležitým prvkem je taktika, 

která vede k zastrašení soupeřů a k agresivitě, jejíž je součástí. U této skupiny sportů je 

důležité upravit pravidla tak, aby bylo možné tyto projevy agrese kontrolovat.   

 Další skupinu tvoří sporty jako např. cyklistika, atletika, motorismus. U těchto 

sportů se nepředpokládá zvýšená agresivita, i když jsou sportovci v přímém kontaktu. 

Jde spíše o tzv. poziční boj, kdy se sportovci snaží dosáhnout co nejlepší pozice a využít 

tak ostrých loktů k dosažení lepšího úspěchu.  

 Do čtvrté skupiny patří síťové sporty, plavání, kanoistika a veslování. U těchto 

sportů je nejčastějším projevem agrese verbální, neboť sportovci nejsou v přímém 

kontaktu. Nedochází k fyzickým střetům a agresivní chování se uplatňuje pomocí síly a 

fyzických dispozic sportovce.  

 Pátou a poslední skupinou jsou sporty výrazového charakteru. Řadíme sem 

gymnastiku, krasobruslení a synchronizované plavání. U těchto sportů se agrese vůči 

soupeři nepředpokládá, protože se závodí s časovými odstupy. Pokud se objeví 

agresivní chování, tak ve formě výčitek a obviňování rozhodčích z jejich hodnocení 

výkonu (Slepička, P., 2006). 

 Toto členění zmiňuje ve své knize i Hošek (1999), vychází ze směru  projevu 

agrese, a to vůči druhé osobě, tzv. heteroagrese. Ve sportu se setkáme i s tzv. autoagresí, 

což je agrese zaměřená vůči sobě samému. Projevuje se nespokojeností s vlastním 

výkonem ve formě hlasitých projevů, nadávek a sebeobviňování. V tenise můžeme 

pozorovat agresi přenesenou, která se projevuje vybitím si vzteku na nějakém předmětu 

(např. mlácení tenisovou raketou). Je příčinou frustrace z neúspěchu ve sportovní 

činnosti a často je doprovázená vztekem. Tento typ agresivity je velmi častý i v chování 
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sportovních fanoušků na stadiónech, ale o tom se zmíním více v nadcházející kapitole.  

S agresí přenesenou souvisí agrese odložená, která se také vyskytuje u hráčů a diváků. 

Jedná se o agresivní chování, které si agresor nechává na pozdější dobu, např. agresivita 

projevená po zápase směrem k rozhodčím (Slepička, P., 2006). 

 Na vzniku a průběhu agresivního chování se podílejí nejrůznější faktory.   

 Prvním takovým vlivem je pohlaví. K agresivnímu chování dochází častěji u 

mužů díky výskytu testosteronu. Dalším vlivem je věk, který mění formy i četnost 

agrese. Na agresivní chování má vliv také somatotyp sportovce a celkově osobnost. 

Jedinci, kteří jsou dominantnější, choleričtí a ambiciózní, mají více sklony k tomuto 

chování. Agresivní chování vůči jiným podnětům může být i symptomem nějaké 

nemoci. V neposlední řadě působí na agresi také sociální vlivy (Hošek, V., 1999). 

 Podle Slepičky (2006) lze agresivní chování ve sportu snížit např. pomocí 

pozitivního průběhu závodu, smířením se se situací, která se nedá nijak změnit nebo 

postihem ze strany rodičů, trenérů nebo rozhodčích. 

 

 

Obr. č.3: Agrese ve sportu  

 

2.5.3  Divácká agrese 

 Sportovní diváctví je staré jako sám sport. Vždyť mnohé sportovní činnosti 

sloužily k pobavení široké populace již v dávné historii. V dnešní době je sport 

považován za velký fenomén a získává stále větší popularitu. Stále ale můžeme tvrdit, 

že aktivně se sportu věnuje menší část populace. Převážná část populace, která 

nesportuje, se do dění sportu zapojuje v divácké podobě. Již těžko bychom dnes hledali 

někoho, kdo nesleduje významná sportovní utkání typu MS nebo OH. Tento sportovní 

„svátek“ je brán jako celonárodní záležitost a snad každý, kdo se někdy zajímal o 
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nějakou sportovní činnost, má zájem se takovéto akce zúčastnit buď jako sportovec 

nebo jako divák. Právě sportovní diváci tvoří při vrcholových akcích shluky lidí, bez 

kterých si vrcholový sport už nedovedeme představit. Sport slouží jako výplň volného 

času a jako takový přináší formu zábavy jak pro sportovce, tak pro pasivního diváka. 

Dnešní doba nabízí širokou škálu sportovních odvětví a každé z nich má svou diváckou 

základnu. Fanděním na stadiónech se diváci snaží ovlivnit sportovce k lepším výkonům 

nebo je chtějí naopak ovlivnit negativně. Možnost ovlivnit sportovní výkon sportovce je 

tak hlavním důvodem, proč diváci navštěvují tyto sportovní akce a fandí. Jinak se 

závodí a hraje, když na stadiónu nejsou žádní fanoušci, když dochází k provokacím a 

bitkám nebo naopak, když fanoušci povzbuzují herní akci každého účastníka utkání, 

závodu. Na stadiónech mezi diváky dochází ke střetům názorovým i postojovým, což 

má za následek bouřlivou atmosféru. Spory mezi názory a postoji mohou vést až ke 

konfliktům mezi dvěma diváky nebo mezi divákem a skupinou. Hlediště je však 

ideálním prostorem pro konflikty dvou a více skupin mezi sebou. Z psychologického 

hlediska se jedná o tzv. interpersonální konflikty.  Nejčastější příčinou konfliktu mezi 

dvěma diváky je odlišná představa nebo názor na herní situace. Na sportovních 

stadiónech můžeme slyšet řadu pokřiků. Ne každému jsou tyto pokřiky příjemné, což 

může vést k následnému agresivnímu chování. Takovým typickým prostředím jsou 

fotbalové stadióny, kde se střetávají názory rádoby „odborníků“ této hry. Každý vidí 

příčinu neúspěchu v něčem jiném, a to právě vede ke konfliktům mezi diváky (Slepička, 

P., 1990). 

 „V životě se nejčastěji setkáváme s interpersonálními konflikty v podobě 

konfliktních situací. Podstatou těchto situací je konfliktní vztah, vyvolaný 

manipulativním či agresivním jednáním některého z účastníků situace vůči druhému 

účastníkovi interakce“ (Spurný, J., 1996, str.38). 

 Slepička (1990) rozdělil agresivitu u sportovních diváků do několika stupňů. 

Prvním stupněm je tzv. „vnitřní vztek“, který se nemusí projevovat. Druhým stupněm je 

agrese, při níž dochází k nezvládnutí vnitřního vzteku. Typickým projevem je slovní 

napadání ostatních lidí, hráčů nebo pořadatelů. Tento typ chování je pro sportovní 

hlediště asi nejtypičtější. Ve třetím stupni už dochází k ničení zařízení stadiónů, 

rozbíjení předmětů a fyzickému napadání.   

 Jak jsem již naznačil, agresivní chování se nevyskytuje jen u sportovců, ale i u 

diváků a  je velkým problémem současné doby. S agresivitou ve sportu souvisí 
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psychologické a sociologické příčiny, které Slepička (2006) rozdělil z hlediska vztahu 

na: 

a) Společenské prostředí a sociální začlenění diváka 

b) Vztah k specifickému prostředí sportu 

c) Vztah k situačním podmínkám v hledišti a na hřišti 

d) Vztah k úloze sdělovacích prostředků. 

 Na agresivní chování ze společenského prostředí mají vliv především 

ekonomické problémy (např. zaměstnanost), krize morálních hodnot nebo mediálně 

opakované násilí. Mezi příčiny agresivity plynoucí ze specifického prostředí patří 

identifikace s klubem či sportovcem. V případě vítězství jedinec prožívá úspěch 

společně s klubem, ale na druhou stranu při neúspěchu dochází k frustraci a tím zvýšení 

agresivního chování. Další možnou příčinou je nepotrestání sportovce za násilí na hřišti, 

což se projeví i mezi diváky v hledišti. Velký význam mají sdělovací prostředky, např. 

komentátoři, kteří dávají najevo významnost utkání. Situační podmínky v hledišti mají 

také velký vliv na výskyt agrese. Jde především o důležitost zápasu a body do tabulky 

soutěže. Převážně u fotbalového diváka jsou emoce umocňovány alkoholem (Slepička, 

P., 2006). 

 Ve studii, kterou provedl Slepička (1990) se zjistilo, že 7% fotbalových 

fanoušků vždy požije alkohol před anebo během utkání. Příležitostně požije alkohol 

35% respondentů a pouze 4% uvedli, že alkohol nepožili nikdy. 

  Ve studiích se prokázalo, že sportovní diváci, kteří požívají alkohol před nebo 

během zápasu, jsou náchylnější k negativnímu chování a vyvolávají konflikty častěji 

než ti, co alkohol nepožili. Opilí jedinci chtějí často řešit svoje konflikty bitkou.  

 To dokazuje i spor mezi italskými fotbalovými fanoušky, kteří se při utkání 

zápasu napadli noži. Jak oba poté uvedli, příčinou byly odlišné názory na spornou 

situaci, po které jeden z týmu vsítil vítězný gól. Alkohol může hrát roli i mezi konflikty 

diváckých skupin. Důkazem je potyčka mezi fanoušky Sparty a Bohemians, kteří požili 

alkohol již před začátkem zápasu. Obě skupiny vykřikovaly vulgarismy na soupeře, což 

mělo za následek vzájemné napadení jednotlivých fanoušků. Z těchto konfliktů je 

patrné, že při požití alkoholu jsou jedinci náchylnější k agresivnímu chování a zvýší se 

tak riziko výskytu násilných akcí (Slepička, P., 1990). 
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 Projevy agresivního chování jsou u sportovních diváků různé, neboť záleží na 

sportovním odvětví. Nejčastějšími jsou u diváků utkání populárních sportovních her 

typu kopané a ledního hokeje. Mezi nejčastější projevy patří agrese verbální ve formě 

pískání, různých pokřiků nebo nadávek na současný stav na hřišti či jako projev na jiné 

divácké skupiny. Za horší jsou považovány projevy fyzické agrese, ať proti hráčům, 

rozhodčím, jiným divákům nebo předmětům, které jsou zdemolovány agresivními 

diváky. Násilí je v dnešní době považováno za nejčastější projev agrese mezi fanoušky 

soupeřících družstev. Před, během nebo po skončení akce je pro tyto divácké skupiny 

prvotním cílem násilí s jasným cílem někoho zranit (Slepička, P., 2006).  

Koncem 60. let se fotbalové fandovství mění na fotbalové chuligánství. Tato 

změna je přikládána násilnostem, které vznikaly bez jakékoli nezávislé příčiny na 

fotbalových utkáních (Kasal, J., 2013). 

 Kasal (2013) společně s Marešem, Smolíkem a Suchánkem (2004) popisují 

z fotbalového hlediska tři typy skupin: 

a) Fotbalové diváky 

b) Fotbalové fanoušky 

c) Fotbalové chuligány 

 Základní rozlišení mezi těmito skupinami je přehledně zobrazeno v následující 

tabulce, která byla vytvořena na základě rozhovorů a provedených pozorování. 

 

 

Obr. č.4: Rozlišení fotbalových diváků, fanoušků a fotbalových chuligánů 
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 Fotbalové diváky lze popsat jako „pasivní“ pozorovatele hry. Tento typ skupiny 

často nechodí na fotbalové stadióny a raději sleduje fotbalové zápasy prostřednictvím 

televize, internetu nebo tisku. U diváka nedochází ke ztotožnění se s týmem, nezná 

jejich rituály, pokřiky, nenosí jejich symboly, což vede k objektivnímu hodnocení 

herního výkonu a celé hry. Samotná hra není pro diváka až tak podstatná, důležitý je 

především děj a výsledek zápasu. Mezi diváky lze zahrnout i VIP osoby (sponzoři, 

významní hosté), kteří tuto událost berou jako možnost k uzavření smlouvy nebo 

obchodních kontaktů. Na rozdíl od fotbalového diváka je fanoušek spojován 

s oblíbeným týmem nebo konkrétním hráčem. Podporuje „svůj“ tým, prožívá s klubem 

výhry i prohry. Tuto skupinu tvoří především mladí fanoušci, kteří nosí oblečení svého 

klubu (dresy, klubové šály, trička, kšiltovky, apod.). Pro tuto skupinu je typické dělení 

na „MY“ (fanoušci klubu, dresu, barvy) a „ONI“ (fanoušci jiných klubů). Základnu této 

skupiny tvoří tzv. ultras, kteří se snaží vytvořit atmosféru zápasu a jsou ochotni jezdit 

s klubem i mimo město nebo zemi. Další skupinou fanoušků jsou hooligans. Ti se snaží 

o povzbuzování bez vulgarismů, nadávek. I když si fandění zpříjemňují pitím alkoholu, 

nevyhledávají fyzické střety. Třetí skupinu tvoří „tvrdé jádro“ fanoušků klubu. Říká se 

jim chuligáni nebo také rowdies. Skládají se především z mladých lidí kolem 20-25 let. 

Vyznačuje se také tím, že mají svého vůdce, který převážně svůj čas přizpůsobuje 

činnosti skupiny. Jak jsem již zmiňoval, jejich primárním cílem je vyvolat bitku nebo 

násilí s podobnými skupinami soupeřova týmu, s pořadateli nebo policií. Na druhou 

stranu také působí jako ochranka ostatních fanoušků „jejich“ týmu. (Mareš, M., Smolík, 

J., Suchánek, M., 2004). 

 Pohled podle Taylora (1971) vychází ze situace na anglických stadiónech. Ve 

své knize popisuje vytvoření tzv. chuligánské subkultury, ke které došlo po 2. světové 

válce. Tvořili ji právě mladí lidé, kteří neměli práci a na stadiónech si připadali 

osvobozeni od kontroly dospělých. Tito jedinci měli za následek nižší návštěvnost na 

zápasech a změnu věkové hranice. Toto agresivní chování se projevovalo vniknutím 

diváků na fotbalové hřiště, házením předmětů na hřiště, vandalstvím, výtržnictvím a 

v neposlední řadě také fyzickým násilím mezi chuligány a rozhodčími, chuligány a 

hráči nebo chuligánskými skupinami navzájem. Chuligánské skupiny se identifikují 

především se svojí skupinou, čímž vzniká jejich exkluzivita. Fotbalové chuligánství lze 

rozdělit např. podle způsobu jednání, terčů chuligánských útoků, sociálních rolí nebo 

politizace gangů (Smolík, J., 2008). 
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 Smolík (2008, str. 63) ve své knize dále cituje zajímavý pohled jednoho z aktérů 

fotbalového chuligánství: 

 „V zahraničí musí také většina špičkových hooligans absolvovat návštěvu vězení 

a tamní gangy…například v Polsku, Maďarsku…připomínají často mafii. K jejich 

mimofotbalové činnosti patří například vymáhání dluhů apor.“ 

 V České republice se fotbalové diváctví jako takové rozšířilo v 90. letech 

19.století, kdy vznikly také dva naše nejznámější fotbalové kluby Sparta Praha a Slavia 

Praha. Na tyto kluby chodí již řadu let největší počet diváků. Společně s Baníkem 

Ostrava patří k nejvíce známým skupinám chuligánů, kteří se pravidelně starají nejen o 

mediální pozornost (Slepička, P., 2006). I když mezi povinnosti pořadatele utkání patří 

zajistit bezpečnost hráčů, rozhodčích a diváků, stále na stadiónech i mimo něj dochází 

k agresivnímu chování (Sádovský, S., 2010). Příkladem může být pražské derby konané 

v roce 2003 mezi Bohemians a Spartou, kdy jeden chuligán napadl v 77. minutě 

pomezního rozhodčího. Zápas byl předčasně ukončen a tento incident vyvolal bouři 

nepokojů ohledně agresivního chování. Přestože byli viníci chytnuti pořadatelskou 

službou, Policie ČR je propustila. Za faktory umožňující toto chování byly prohlášeny: 

 neexistence speciální legislativy proti fotbalovému chuligánství  

 nedokonalost smlouvy ČMFS s Policií ČR 

 policie se neřídila zákonem o policii a služební přísahou policisty. 

 Od 1.10.2006 tak v České republice platí speciální legislativní úprava týkající se 

tohoto problému. Pachateli, který se dopustí takovéhoto jednání, lze udělit trest až dva 

roky vězení nepodmíněně. Tento zákon také umožňuje, aby delikventovi byl zakázán 

vstup na stadion. Tresty, které za agresivní chování diváků následují, se však vztahují 

na ten tým, jehož příznivci se tohoto chování dopustili (Smolík, J., 2008). 

 Agresivní chování ve sportu se vyskytuje napříč všemi soutěžemi. Tato situace 

se stala před několika dny, kdy média informovala o zkratu bývalého fotbalového 

reprezentanta, který napadl rozhodčího.  
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 „Bývalý reprezentant Šírl nezvládl emoce. V divizi udeřil sudího pěstí a 

vyhrožoval mu“ 

 Divizní duel mezi Zbuzanami a Vysokým Mýtem byl předčasně ukončen už po 

šestatřiceti minutách. Důvodem byl fyzický útok bývalého reprezentanta Radka Šírla na 

hlavního rozhodčího, kterého za stavu 0:1 udeřil pěstí. Šestatřicetiletému domácímu 

hráči nyní hrozí tvrdý trest. V 36. minutě dostal Šírl červenou kartu za napadení 

soupeře, do kterého v přerušené hře nejprve vrazil rukama a ležícího hráče poté ještě 

nakopl. Po vyloučení strčil do asistenta rozhodčího a hlavního zezadu udeřil pěstí do 

hlavy, až upadl na zem. 

 Podle zápisu o utkání se Šírl neuklidnil ani poté a při odchodu ze hřiště sudímu 

ještě vyhrožoval. "Já si na tebe počkám, já ti ji napálím opravdu, ať máš důvod to 

ukončit," citoval ho v zápisu hlavní rozhodčí Matěj Cichra. 

 Nejen v České republice je agresivita ve sportu, ať mezi hráči nebo fanoušky, 

stále aktuálním tématem. To dokládá i nevídaný incident, který se odehrál 3. listopadu 

2017 před fotbalovým zápasem evropské ligy, kdy jeden z hráčů nakopl fanouška. 

 

 „Kop do fanouška bude možná posledním kopem kariéry. Evru čeká tvrdý 

trest“ 

 Nezvládnutí emocí před zápasem Evropské ligy na hřišti Guimaraese podle 

všeho vyjde Patrice Evru draho. S obráncem Marseille, který před čtvrtečním utkáním 

během rozcvičky nakopl fanouška svého týmu a jako první hráč v historii soutěže byl 

vyloučen ještě před úvodním hvizdem. Podle francouzských médií by incident mohl 

šestatřicetiletého obránce donutit i ukončit kariéru. Disciplinární řízení s ním zahájila 

UEFA a klub hráče dočasně suspendoval. Podle oficiálního prohlášení Olympique si 

vedení pozvalo Evru na pohovor a po něm rozhodne o trestu. Funkcionáři ale zároveň 

na základě interního vyšetřování odsoudili i nepřijatelné chování ze strany fanoušků a 

nevyloučili, že proti nim podniknou právní kroky kvůli vniknutí na hřiště. Fanoušci 

Marseille před utkáním v Portugalsku dávali najevo, že jsou nespokojeni s výsledky 

týmu. Evra se s nimi začal hádat, a když se několik fandů dostalo za jednu z branek do 

blízkosti hřiště a přes reklamní bariéru se dohadovali s hráči, Evra jednoho nakopl. 

Evrův zkrat připomněl situaci z roku 1995, kdy jiný bývalý hráč Manchesteru United 

Eric Cantona skočil do hlediště a kopem napadl fanouška. Tehdy devět měsíců nesměl 



 
 

36 
 

hrát fotbal. Na svém dalším zasedání 10. listopadu se bude případem zabývat UEFA, 

která je v poslední době nekompromisní v případech násilí na stadionech. Za napadení 

je podle disciplinárního řádu minimálně trest tři zápasy, ale Evrovi hrozí i 

několikaměsíční trest. Média také spekulují, že pokud zkušený bek nezamíří například 

do čínské superligy, mohl by ukončit kariéru. UEFA bude vyšetřovat i nedostatečnou 

pořadatelskou službu Guimaraese, která dovolila fanouškům dostat se na hřiště. 

Marseille hrozí trest za chování jeho příznivců. 

 

2.5.4  Prevence a řešení agrese ve sportu 

 Intenzita prožitků a projevů diváka závisí na psychické zátěži, ale také na tom, 

jací lidé publikum vytvářejí. Abychom mohli přemýšlet o možnostech ovlivňujících 

agresivní chování jedince nebo skupiny, je třeba analyzovat, které faktory toto chování 

ovlivňují a řídí. Je důležité brát v potaz, že každé sportovní utkání znamená pro diváka 

vítězství svého klubu, což přináší i určitou psychickou zátěž. Za následek je tak 

považována mobilizace psychických sil, při které vzrůstá emoční napětí diváků a je 

potřeba tuto energii „někam“ přenést. V průběhu utkání, závodu dochází ke zvratům, na 

které divák reaguje impulsivně, což má za následek selhání s různými psychickými 

stavy. Při prevenci je proto důležité zabránit tomu, aby tyto sporné situace nepůsobily 

na psychiku diváka a nedocházelo tak k negativnímu chování. To lze zajistit změnou 

psychického stavu odreagováním, neboť divák ve většině případů na sportovní utkání 

přichází do hlediště se špatnou náladou. Pro tzv. „přeladění“ psychického stavu lze 

využít například čas před zahájením zápasu. Ve fotbale 70% respondentů uvedlo, že na 

stadión se dostavuje 15 až 30 minut před začátkem. V tomto čase před zápasem mohou 

organizátoři navodit příjemnou atmosféru pomocí hudebních nahrávek, které by tak 

měly „přenastavit“ psychiku diváka a eliminovat tak jeho negativní chování. Důležitý je 

tedy výběr těchto nahrávek, neboť by měl odpovídat věkovému složení obecenstva. Až 

poté působí pozitivně. Další vhodnou situací jsou přestávky v utkání. Zde se jedná 

především o snížení emocí v případě nepříznivého vývoje utkání nebo nedostatečné 

úrovně, kterou divák očekával. Výzkumy ovšem ukazují, že v hledišti při přestávkách 

zůstává pouze 35%, protože zbylých 65% se jde „protáhnout“, koupit si občerstvení 

nebo si zakouřit (Slepička, P., 1990). 
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 Aby nedocházelo k výše zmiňovaným problémům, hrají velkou roli při výchově 

dětí a mládeže především rodiče, trenéři a učitelé, kteří by měli využívat principu trestu 

a odměny. V tomto ohledu se ukazují značné rezervy při prevenci agrese ve sportu, 

která je v dnešní době stále více závažnějším problémem (Slepička, P., 2006). 
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3 Metodologie práce 

 V této části práce představím metody a průběh výzkumu.  Sběr dat, potřebný 

k tomuto výzkumu, probíhal od začátku do konce října roku 2017 a byl cílen na aktivní 

sportovce. Sběr dat, který probíhal mezi studenty na Fakultě tělesné výchovy a sportu 

UK v hlavním městě Praha, byl realizován papírovou formou dotazníku.  

 Vzhledem k tomu, že dotazníky byly rozdány a vybrány přímo ve škole před 

začátkem nebo po skončení vyučovacích hodin, jejich návratnost byla rychlá. Dotazníky 

byly anonymní a konstruovány tak, aby respondent uvedl pouze své pohlaví, svůj věk, 

nejvyšší dosažené vzdělání a sport, kterému se vrcholově věnuje.  

 Ve zbytku práce je nejdříve představen cíl výzkumu a položené hypotézy, dále je 

představen výzkumný soubor, použité metody, sběr dat a analýza dat. Závěr práce je 

zaměřen na výsledky výzkumného šetření, tedy jejich objasnění a vyhodnocení. 

 

3.1 Cíl výzkumného šetření, úkoly a hypotézy 

3.1.1  Cíl práce 

 Hlavním cílem výzkumné studie bylo zjistit možné souvislosti mezi 

sebedeterminací, motivační orientací a agresivitou ve sportu, proto jsem zvolil dvě 

výzkumné otázky, které se budu snažit dále potvrdit.  

3.1.2  Úkoly práce 

 

 V této diplomové práci jsou stanoveny tyto úkoly:  

 1. Zpracování teoretických východisek skrze studium odborné literatury  

 2. Formulování vhodných hypotéz a hledání k nim patřičných odpovědí  

 3. Výzkumná část a její realizace pomocí sesbírání dat dotazníku  

 4. Sesbíraná data následně analyzovat a porovnat získané informace  

 5. Provést diskuzi k dané problematice, stanovit závěry.  
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3.1.3  Hypotézy 

 Hypotéza č.1: Méně seberegulované formy motivace souvisí více s agresivitou 

než více seberegulované formy motivace 

 Hypotéza č.2: Cílové orientace zaměřené na vítězství (ego) souvisí více 

s agresivitou než cílové orientace zaměřené na vlastní rozvoj. 

 

3.2 Výzkumný soubor 

 Dotazníky byly rozdány mezi 100 respondentů, kteří se aktivně věnují sportu na 

vrcholové úrovni. Převážná většina těchto dotazovaných studuje Fakultu tělesné 

výchovy a sportu v Praze. V tabulce č. 1 můžeme vidět, že na dotazníky odpovědělo 22 

žen a 78 mužů.  

Respondenti 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Žena 22 22,0 22,0 22,0 

Muž 78 78,0 78,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

Tab. č. 1: Rozdělení respondentů 

  

 Tabulka č. 2 nám ukazuje, že ze 100 dotazovaných respondentů 86 uvedlo jako 

nejvyšší dosažené vzdělání střední s maturitou, 13 dosáhlo na vysokoškolský titul 

bakalář a pouze 1 na titul magisterský.  
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Dosažené vzdělání 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid SŠ 86 86,0 86,0 86,0 

BC 13 13,0 13,0 99,0 

MGR 1 1,0 1,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0   

 

Tab. č. 2: Dosažené vzdělaní u respondentů 

 

 Nejmladším respondentům bylo 19 let a nejstaršímu 26 let, přičemž průměrný 

věk činí 21,33 let se směrodatnou odchylkou 1,484. 

 

3.3  Sběr dat 

 Pro sběr dat jsem si vybral sportovce z FTVS UK, kterým byly předloženy 

dotazníky týkající se motivace a agresivity ve sportu. Data byla sbírána v průběhu 

školního roku měsíce listopadu 2017. Abych dosáhl rychlého vyplnění všech dotazníků 

a mohl zpracovat data, oslovil jsem respondenty osobně a dotazník jim předal 

v papírové formě. Nedocházelo tedy k žádným problémům, že by respondenti 

nevyplnili dotazník nebo jej neodevzdali.  

 I když se výzkumník znal osobně s některými respondenty, byla zaručena jejich 

anonymita, neboť v dotazníku nedocházelo k vyplňování žádných konkrétních jmen.  

Konkrétní instrukce byly vysvětleny přímo respondentům a nacházely se také v úvodní 

části dotazníku.  
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3.4  Použité metody a analýza dat 

 Dotazníky použité při výzkumu se skládaly z několika částí. Uváděné výsledky 

vycházejí z částí dotazníků představeným sportujícím studentům UK. Dotazníky byly 

formulovány tak, aby zachycovaly ty faktory, u kterých je nacházena souvislost 

s agresivitou ve sportu.   

 Sběr dat probíhal na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze papírovou formou 

z důvodu nejrychlejší návratnosti dotazníků. 

 První část dotazníku byla formulována tak, abych zjistil sebedeterminační 

motivační kontinuum, proto byl použit dotazník „Sport motivation scale-6“ (SMS-6,  

Mallett, Kawabata, Newcombe, Otero-Forero, & Jackson, 2007).  Tento dotazník měří, 

do jaké míry korespondují důvody respondentů pro účast ve sportu s jednotlivými 

aspekty tzv. sebedeterminačního kontinua. V dotazníku SMS-6 jsou tyto dimenze 

popsány prostřednictvím 24 výroků, což znamená, že pro každou dimenzi připadají 

právě 4 výroky. Respondenti vyznačují odpovědi na pětibodové škále od 1 (vůbec 

neodpovídá) až po 5 (zcela odpovídá). Tato míra jednotlivých výroků nám udává 

důvod, proč se věnují právě jejich vybranému sportu.  

 Druhou část tvořil dotazník Perception of Success Questionaire tzv. PSQ, který 

zjišťuje, jaké situace ve sportu považují respondenti jako úspěch ve svém sportu. 

Dvoudimenzionální koncepce tohoto dotazníku předpokládá, že úspěch v situacích 

výkonově orientovaných může představovat buď zvládnutí úkolu samotného („task“) 

nebo jako úspěch ve srovnání s druhými lidmi („ego“). Celkově dotazník tvoří 12 

otázek, přičemž na každou připadá 6 položek. PSQ dotazník je měřen škálou od 1 

(rozhodně nesouhlasím), 2 (nesouhlasím), 3 (ani nesouhlasím, ani souhlasím), 4 

(souhlasím) až po 5 (rozhodně souhlasím). Tento dotazník nám udává, do jaké míry 

respondenti vnímají úspěch jako zvládnutí úkolu (např. „Ve svém sportu zažívám 

nejsilněji pocit úspěchu, když dosáhnu cíle, který jsem si stanovil“) či jako vítězství nad 

ostatními (např. „Ve svém sportu zažívám nejsilněji pocit úspěchu, když se mi daří víc 

než ostatním“). Proměnné „orientace na úkol“ a „orientace na ego“ představují průměr 

položek korespondující škály.  

 Poslední část sběru dat tvořil dotazník agresivity Busse a Perryho tzv. BPAQ 

(The Buss – Perry Aggression Questionnaire), který byl představen v roce 1992 a stal se 

jedním z nejvíce používaných dotazníků na měření agresivity. Originální dotazník 
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zahrnuje 29 položek se škálou hodnocení od 1 (vůbec nevystihuje) až po 5 (úplně 

vystihuje). Autoři tohoto dotazníku berou agresivitu jako rys osobnosti a dělí dotazník 

do čtyř dimenzí agresivity (Buss & Perry, 2002): 

a) Fyzická agresivita (PA – „Physical Aggression“) tato dimenze vystihuje 

fyzické zraňování, poškozování druhých lidí (např. otázka č. 25: „Jsou lidé, 

kteří mě natolik provokovali, že došlo na rány?“) 

b) Verbální agresivita (VA – „Verbal Aggression“) projevuje se slovním 

napadáním jedince převážně urážkami a vulgarismy (např. otázka č. 6: „Když se 

mnou lidé nesouhlasí, nemohu si pomoci a pohádám se s nimi?“) 

c) Hněv (A – „Anger“) jinak také zlost, je emoční a afektivní složkou chování 

(např. otázka č. 12: „Rychle se rozčílím, ale zase mě to rychle přejde?“) 

d) Hostilita (H – „Hostility“), zahrnuje otázky zaměřené na nepřátelství a 

nespravedlnost (např. otázka č. 3: Když jsou lidé mimořádně milí, jsem 

zvědavý/á, co chtějí?“). 

 V originálním znění je tento dotazník v anglickém jazyce, avšak pro tento 

výzkum jsem použil českou verzi. Česká verze tohoto dotazníku se objevila u Skopala 

(2016) při zkoumání agresivity u dospívajících a také v překladu dotazníku Busse a 

Perryho do českého jazyka v magisterské práci Kobzové (2017), která tento dotazník 

obohatila ještě o pár dalších výroků. Tato přenesená verze dotazníku tedy obsahuje 37 

otázek, přičemž prvních 29 tvrzení je sestaveno podle originálu. Dotazník navíc 

obsahuje položky, které vystihují osobní rys plachosti (otázka č. 30), soutěživosti 

(otázka č. 31), asertivity (otázka č. 32), impulzivity (otázka č. 33), společenskosti 

(otázka č. 34) a sociability (otázka č. 35). Poslední dvě otázky byly zaměřeny na 

agresivní chování v minulosti, které se mělo projevovat fyzickou agresí v otázce č. 36 a 

verbální agresí v otázce č. 37.  

 Jak popisuje dále ve své práci Kobzová (2017), dotazník Busse a Perryho 

existuje v několika dalších verzích, neboť jednotlivé faktory vysvětlují příliš malý 

společný rozptyl. Bryant a Smith (2001) vytvořili zkrácenou formu dotazníku BPAQ, 

kterou tvořilo 12 položek dotazníku se 4 faktorovým modelem. I přes to, že tato 

zkrácená verze ukázala lepší 4 faktorovou analýzu a Tremblay a Ewartová (2005)  na 

základě své studie souhlasí s doporučením používat tuto zkrácenou verzi, měla by být 

tato zkrácená forma používána pouze v nutných situacích. Tremblay a Ewartová (2005) 

také říkají, že pokud chceme dostáhnout maximální možné platnosti získaných výsledků 
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vzhledem ke skutečnosti, je dobré použít originální verzi BPAQ. Ze sběru dat byla tedy 

udělána analýza pouze pro prvních 29 otázek, které vycházejí z původního dotazníku 

Busse a Perryho.  

 Po sesbírání dostatečného počtu dotazníků byla data z nich převedena do tabulky 

programu Excel pro další zpracování, kde se použil software SPSS 21.0 na jejich 

vyhodnocení. Základní popisné charakteristiky byly získány prostřednictvím 

deskriptivní statistiky (tj. průměr, směrodatná odchylka, frekvence odpovědí v rámci 

jednotlivých položek dotazníku). Pro zjištění vztahů mezi proměnnými byla použita 

korelační a regresní analýza.  
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4  Výsledky výzkumného šetření 

 V první části výsledků výzkumného šetření se budu zabývat sebedeterminací 

respondentů. Po použití softwaru na vyhodnocení dat byla získána data v číselné podobě 

pomocí tabulek. Pro jejich lepší přehlednost jsem se rozhodl přidat i grafické 

znázornění. Výsledky tohoto šetření představují obecný předpoklad u sportovců, a to 

vysoký podíl vnitřní motivace a poměrně nízký podíl amotivace.  

 Podíváme-li se blíže na tabulku výsledků č. 3, u které se řídíme průměrem 

(mean) všech odpovědí pro tu danou škálu, vidíme, že nejvyšší naměřenou hodnotou je 

integrovaná regulace. Jen těsně druhou nejvyšší naměřenou hodnotou byla vnitřní 

motivace. Dále potom introjektovaná regulace, identifikovaná regulace, externí regulace 

a nejnižší naměřená hodnota byla u amotivace. V případě naměření nejvyšší hodnoty u 

intergrované regulace předpokládáme, že do jisté míry je tento výsledek zapříčiněn 

vysokým podílem vnitřní motivace. Podle Toda, Thachera a Rahmana (2012) je 

integrovaná regulace pokládána za vývojově nejvyšší formu vnější motivace. Jak dále 

ve své publikaci říkají, tato forma je integrována do osobnosti jedince, jeho chování tak 

koreluje s dalšími osobními hodnotami a tvoří tak součást jeho identity (Tod, 

D.,Thacher, J., Rahman, R., 2012). Druhou nejvyšší naměřenou hodnotou byla vnitřní 

motivace, která ovlivňuje lidské chování a prožívaní. Sportovní činnost jedinců je tedy 

vykonávána pro vlastní uspokojení a zážitek. Tyto vysoké hodnoty tak představují 

atraktivní prostředí a vysokou emocionalitu u našich respondentů. Po určitém čase je 

ovšem složité namotivovat sportovce k dalším dobrým výsledkům, pokud má za sebou 

již několik úspěchů nebo neúspěchů. Nejnižší hodnotu zde tvořila amotivace, jejíž 

průměrná odpověď byla 1,8625 na otázky typu: „Zdá se mi, že už mě můj sport nebaví 

tak jako dřív“, „Samotné/mu už mi to není jasné, nemyslím si, že moje místo je ve 

sportu“ nebo „Nevím, jestli chci ještě pokračovat a investovat tolik času a úsilí do mého 

sportu“. Tento výsledek je v našem případě přikládán tomu, že převážná většina 

respondentů se aktivně věnuje svému sportu na vrcholové úrovni. 

 

 

 

 



 
 

45 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Amotivace 100 1,00 4,25 1,8625 ,74058 

Externi_regulace 100 1,00 5,00 2,4600 ,82704 

Introjektovana_regulace 100 1,25 5,00 3,2850 ,80483 

Identifikovana_regulace 100 1,50 4,50 3,1675 ,62265 

Integrovana_regulace 100 1,50 5,00 3,5275 ,72552 

Vnitrni_motivace 100 1,25 5,00 3,4950 ,67698 

 

Tab. č. 3: Jednotlivé škály sebedeterminace u respondentů 

 

 

Graf č. 1: Jednotlivé škály sebedeterminace u respondentů 

  

 Dalším zkoumaným termínem u respondentů byla motivační orientace. 

Vyhodnocená data, znázorněna v grafu č. 2 a tabulce č. 4 uvádí, že motivační orientace 

u našich respondentů převažuje v oblasti orientace na úkol. Z těchto výsledků 
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usuzujeme, že respondenti byli v průměru více motivováni tím se zlepšit, než aby 

zvítězili nad ostatními. Důležitou roli v těchto výsledcích hraje převážně charakter 

vykonávaného sportu. Respondenti uvádí za svůj sport kolektivní hru (např. fotbal, 

volejbal, hokej atd.). K osvojení základních principů je potřeba delší časový úsek, 

převážně v jeho začátcích. Tyto sporty jsou natolik koordinačně náročné, že je potřeba 

delšího procesu motorického učení, což vede k  osvojení dovedností. Tímto procesem 

dochází k plnění tréninkových úkolů a cílů jedince.  

 

  N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Task_go 100 1,67 5,00 4,2417 ,58908 

Ego_go 100 1,33 5,00 3,8467 ,85925 

 

Tab. č. 4: Motivační orientace u respondentů 

 

 

Graf č. 2: Motivační orientace u respondentů 
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 Celkovou naměřenou hodnotu agresivity vidíme společně s výsledky pro 

jednotlivé škály dotazníku agresivity v tabulce č. 5. Dotazník byl rozdělen do čtyř škál, 

kde nejvyšší naměřenou hodnotou byla verbální agresivita. Verbální projevy typu 

nadávek, výhrůžek, pomluv jsou tedy podle výsledků nejčastějším projevem agresivity. 

Prvním stupněm projevu agresivity je vztek, který se navenek moc neprojevuje a 

sportovec je schopen ho vnitřně zvládnout. V tabulce můžeme vztek vidět na 

předposledním místě, verbální agrese a nepřátelství vůči druhým lidem je tedy častějším 

projevem než právě tento první stupeň agrese. Nejnižší naměřená hodnota byla u agrese 

fyzické, která není u dotazovaných respondentů pokládána za častý projev agresivity.   

 

  N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Fyzicka_agrese 100 1,11 3,78 2,3989 ,67357 

Verbalni_agrese 100 1,20 4,20 2,9600 ,66363 

Vztek 100 1,14 4,43 2,4871 ,68680 

Hostilita 100 1,50 4,25 2,7925 ,56330 

Agrese 100 1,66 3,79 2,6596 ,51532 

 

Tab. č. 5: Agresivita u respondentů 

 

Graf č. 3: Agresivita u respondentů 
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Další část práce obsahuje signifikantní vztahy a Spearmanův korelační 

koeficient. Tabulka všech proměnných je velice obsáhlá, proto jsem si dovolil vybrat 

pouze některé zajímavé hodnoty. Korelační koeficient nám udává míru vztahu mezi 

dvěma proměnnými. Hodnoty korelačního koeficientu se pohybují na škále od 0 do 1, 

přičemž 0 – 0,1 nám udává korelaci nevýznamnou, od 0,1 do 0,3 je korelace slabá, od 

0,3 do 0,5 je korelace střední a nad 0,5 je korelace vysoká, což má za následek, že tyto 

proměnné jsou hodně vztažené. Signifikantní vztahy značené symbolem hvězdička nám 

udávají, nakolik je korelační koeficient významný, neboli, zda tento vztah není 

náhodný. Abychom mohli s tímto korelačním koeficientem pracovat a brát ho jako 

významný, musí obsahovat jednu nebo dvě hvězdičky. Jednu hvězdičku představuje 

signifikantní vztah menší než 0,05. Pokud je signifikance nižší ještě než 0,01, obsahuje 

hvězdičky dvě. Korelační koeficient, který neobsahuje žádný signifikantní vztah 

(žádnou hvězdičku), není pro nás důležitý a ve zbytku práce s ním pracovat nebudu. N 

nám v tabulce udává celkový počet respondentů.  

 

Tab. č. 6: Korelované jednotlivé škály motivace 
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Podíváme-li se blíže na tabulku č. 6, vidíme vztahy mezi všemi proměnnými. 

V této práci mne bude převážně zajímat vztah mezi motivací a agresivitou, proto jsem  

se zaměřil na korelaci těchto dvou proměnných. Po redukci vyhodnocených dat 

v tabulce č. 7 lze vidět některé vztahy jako nesignifikantní. S těmito údaji tedy pro 

zbytek práce nebudu pracovat a zaměřím se na vztahy signifikantní.  

 

V tabulce č. 7 můžeme vidět, nakolik koreluje celkový skór agrese se všemi 

motivačními proměnnými. U výsledků amotivace, externí regulace a introjikované 

regulace vyšel vztah kladný, což poukazuje na fakt, že respondenti, kteří jsou více 

agresivní, udávali tyto formy motivace. Například u externí regulace (vnější forma 

motivace) je výsledek kladný 0,285**, který ukazuje, že čím více byli respondenti 

motivováni pro externí odměny, tím více byli agresivní. U identifikované regulace 

(vnitřní forma motivace) je tomu naopak. Její hodnota je negativní -0,224* a udává 

nám, že čím víc byli respondenti identifikovaní se svým sportem, tím méně se u nich 

projevuje agrese. Podle výsledků lze tedy obecně tvrdit, že vnější formy motivace jsou 

s agresivitou spojeny pozitivně a negativně jsou spojeny formy vnitřní motivace. Dále 

ve škále motivačních orientací na úkol vidíme hodnotu -0,199*, což nám říká, že lidé, 

kteří to dělali zejména pro svůj osobní rozvoj, byli méně agresivní. Naopak u škály ego 

vidíme vztah s agresivitou kladný 0,218*. Prakticky tedy můžeme tvrdit, že respondenti, 

kteří byli motivováni na soutěž, jsou více agresivní.  

 V tabulce č. 8 jsou více přiblíženy korelující vztahy s jednotlivými dimenzemi 

agresivity. Například pozitivní nalezený signifikantní vztah je mezi externí regulací a 

fyzickou agresí. Tento výsledek nám udává, že respondenti, kteří dělají sport kvůli 

vnějším odměnám, jsou také ve svém sportu více fyzicky agresivní. Stejný příklad platí 

také pro introjikovanou regulaci, která je také pozitivně spojena s fyzickou agresivitou. 

 

Tab. č. 7: Signifikantní vztahy jednotlivých škál motivace a agresivity 
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Další nalezený pozitivní vztah je mezi amotivací a hostilitou. Tento výsledek nám 

ukazuje respondenty, kteří se špatně motivují, nejsou si jisti úsilím ve svém sportu a 

nechtějí mu věnovat tolik času. Tito jedinci jsou potom více nepřátelští vůči jiným 

osobám a vidí svoje snažení jako nespravedlivé. Jejich chování je doprovázeno 

výmluvami a strachem, což může vést až k ukončení sportovní činnosti. Negativní vztah 

se objevuje mezi motivační orientací na úkol a hostilitou, kde je hodnota -0,289**. U 

těchto respondentů můžeme tvrdit, že čím více jsou zaměřeni na úkol a chtějí dosáhnout 

svého cíle, tím méně jsou nepřátelští vůči druhým lidem. Naopak jedinci, kteří jsou 

zaměření na ego (soutěž), mají tendenci se projevovat fyzickou agresí, což dokládá 

pozitivní vztah mezi těmito proměnnými.  

 

V poslední části práce jsem se zaměřil na interpretaci dat pomocí modelu 

lineární regrese. Tento model nám umožňuje prozkoumat vztah mezi dvěma 

proměnnými tzv. nezávislou proměnnou (formy motivace) a tzv. závislou proměnnou 

(agrese). Obecně nám tento model udává, o kolik se změní hodnota závislé proměnné, 

jestliže se změní jedna z nezávislých proměnných a ostatní nezávislé proměnné 

zůstanou stejné. Výsledky jednotlivých dotazníků na sebedeterminaci a motivační 

orientaci jsou představeny v následujících tabulkách.  

 

Tab. č. 8: Korelace jednotlivých dimenzí agresivity s motivací 
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 V první tabulce č. 9 vidíme hodnotu R Square 0,252. Toto číslo vynásobené 

100 je procento, které nám udává, do jaké míry nezávisle proměnná (formy motivace) 

vysvětluje pohyb závisle proměnné (agresivita). V našem případě je tedy 25,2 % agrese 

vysvětleno právě těmito proměnnými. Tabulka ANOVA pro nás není tolik důležitá, 

neboť vyjadřuje „pouze“, zda je náš model signifikantně dobrým predátorem situace. 

Neukazuje nám žádná jednotlivá data, ale hodnoty F a Sig slouží v některých případech 

pro účely zamítnutí nebo přijetí hypotéz. Tuto tabulku jsem zde uvedl spíše jako 

zajímavost. Podrobněji se na výsledky můžeme podívat v tabulce č. 11. V této tabulce 

nás zajímá především sloupec Beta. Beta zde představuje regresní koeficient, který nám 

ukazuje sílu vztahu mezi dvěma proměnnými. Prakticky můžeme říci, že čím vyšší je 

hodnota tohoto koeficientu beta, tím vyšší je vztah.  

Jak již bylo prezentováno výše, abychom mohli brát tyto vztahy jako významné, 

musí obsahovat signifikantní vztah v daném rozmezí. V této tabulce tomu odpovídají 

výsledky externí regulace, introjikované regulace a regulace identifikované, které mají 

tento signifikantní vztah v rozmezí, které je požadováno. V tomto modelu je nejvyšší 

naměřená hodnota koeficientu u identifikované regulace a nejvíce tedy souvisí s agresí. 

U této formy motivace je hodnota negativní, což nám říká, že respondenti, kteří se 

ztotožňují se svým sportem a jsou takto motivováni, jsou také méně agresivní než 

ostatní. Podíváme-li se např. na integrovanou regulaci, vidíme signifikantní vztah 0,683. 

Tento vztah není v rozmezí, které bychom brali za vyhovující a ostatní proměnné mají 

daleko větší vliv na agresi než tato forma motivace.  

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,502
a
 ,252 ,203 ,45993 

a. Predictors: (Constant), Vnitrni_motivace, Externi_regulace, Amotivace, 

Introjikovana_regulace, Integrovana_regulace, Identifikovana_regulace 

 

Tab. č. 9: Model summary pro dotazník sebedeterminace 
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ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 6,617 6 1,103 5,214 ,000
b
 

Residual 19,672 93 ,212     

Total 26,289 99       

a. Dependent Variable: Agrese 

b. Predictors: (Constant), Vnitrni_motivace, Externi_regulace, Amotivace, 

Introjikovana_regulace, Integrovana_regulace, Identifikovana_regulace 

 

Tab. č. 10: ANOVA pro dotazník sebedeterminace 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 2,204 ,338   6,525 ,000 

Amotivace ,099 ,067 ,142 1,476 ,143 

Externi_regulace ,166 ,064 ,266 2,597 ,011 

Introjikovana_regulace ,163 ,068 ,254 2,403 ,018 

Identifikovana_regulace -,354 ,097 -,428 -3,660 ,000 

Integrovana_regulace -,034 ,082 -,047 -,409 ,683 

Vnitrni_motivace ,163 ,084 ,214 1,941 ,055 

a. Dependent Variable: Agrese 

 

Tab. č. 11: Coefficients pro dotazník sebedeterminace 

 

 Podle tohoto modelu vidíme také výsledky pro dotazník zaměřený na motivační 

orientace v tabulkách 12, 13 a 14. V těchto tabulkách tvoří nezávislé proměnné 

orientace na úkol a na soutěž. Stejně jako v předešlých tabulkách je v tabulce č. 12 

hodnota R Square, která udává procento výskytu agrese u forem motivační orientace. 

Jak vidíme, vysvětluje to necelých 12% těchto proměnných. Tabulka č. 13 je zde zase 

uvedena jako zajímavost, kterou se v této práci dále zabývat nebudu. Bližší přehled o 

datech lze vidět v tabulce č. 14. Signifikantní vztah u obou proměnných je 

v požadovaném rozmezí, přičemž tento vztah u orientace na soutěž je o něco 
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významnější. Negativní hodnota koeficientu u zaměření na úkol nám udává, že jedinci 

jsou v tomto případě méně agresivní než při orientaci na soutěž, kde hodnota 

koeficientu je kladná.  

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,344
a
 ,118 ,100 ,48881 

a. Predictors: (Constant), Ego_go, Task_go 

 

Tab. č. 12: Model summary pro dotazník motivačních orientací 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 3,112 2 1,556 6,513 ,002
b
 

Residual 23,177 97 ,239     

Total 26,289 99       

a. Dependent Variable: Agrese 

b. Predictors: (Constant), Ego_go, Task_go 

 

Tab. č. 13: ANOVA pro dotazník motivačních orientací 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 2,679 ,398   6,724 ,000 

Task_go -,172 ,084 -,197 -2,048 ,043 

Ego_go ,185 ,058 ,308 3,207 ,002 

a. Dependent Variable: Agrese 

 

Tab. č. 14: Coefficients pro dotazník motivačních orientací 
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5  Diskuze 

 Cílem této práce bylo zjistit pomocí dotazníků, které motivační faktory souvisí s 

agresivitou. Výsledky, které se podařilo získat u 100 respondentů, dokládají obecný 

předpoklad u dalších sportujících jedinců. U dotazujících respondentů byl celkově 

naměřen vysoký podíl vnitřní motivace a naopak velmi nízký podíl amotivace. Jak již 

bylo výše zmíněno, nejvyšší naměřená hodnota byla u integrované regulace, jejíž 

hodnoty bere jedinec za důležité a integruje je do dalších rolí, které v životě zastává. 

Druhou nejvyšší naměřenou hodnotou byla vnitřní motivace, kterou jsem přisuzoval 

atraktivitě prováděných sportů u respondentů. Dalším faktorem působícím na tyto 

výsledky byl fakt, že respondenti se aktivně věnují svému sportu na vrcholové úrovni, 

čemuž odpovídá i nejnižší naměřená hodnota amotivace. Obecně lze tedy potvrdit, že 

sportovci jsou více motivováni vnitřně a snaží se cílů dosáhnout osobním rozvojem. 

Vnější motivace, kterou jsou například odměny, nehraje tak velkou roli při dosahování 

stanovených cílů. Převážná většina respondentů si je jista, že zvolený životní styl je 

v souladu s jejich představami a sport jim pomáhá dosáhnout stanovené cíle nejen ve 

sportovním prostředí, ale hlavně v tom životním. Sport je z dnešního hlediska pokládán 

za velký fenomén, a i když větší část populace nesportuje, věřím, že se do budoucna 

tento stav změní. V dnešní době nám k rozšíření sportovních aktivit přispívají i sociální 

sítě, jejichž reklama je ve sportu právě cílena na populaci, která se sportu nevěnuje 

vůbec nebo nepravidelně. U těchto jedinců by mohla být naopak důležitá motivace 

vnější, avšak to se můžu pouze domnívat.  

 Výsledky motivačních orientací u souboru respondentů nám dokládají, že jsou 

více zaměřeni na orientaci na úkol než na ego. Z těchto výsledků usuzuji, že respondenti 

byli v průměru více motivováni tím se zlepšit, než aby zvítězili nad ostatními. Důležitou 

roli v těchto výsledcích hraje převážně charakter vykonávaného sportu. Většina 

respondentů uvádí za svůj sport kolektivní hru (např. fotbal, volejbal, hokej). K osvojení 

základních principů je potřeba delší časový úsek, převážně v jeho začátcích. Tyto sporty 

jsou natolik koordinačně náročné, že je potřeba delšího procesu motorického učení, což 

vede k  osvojení dovedností. Tímto procesem dochází k plnění tréninkových úkolů a 

cílů jedince. Obecně lze tvrdit, že jedinci provozující sportovní činnost mají chuť se 

zlepšovat kvůli sobě a uspokojit tak svou potřebu. Podle Maslowovy pyramidy je třetím 

stupněm potřeba lásky, přátelství a čtvrtým stupněm potřeba uznání. Podle mého názoru 

oba tyto stupně potřeb můžeme ve sportu nalézt. Někteří jedinci se opravdu dokáží do 
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svého sportu „zamilovat“, nalézt v něm svůj cíl cesty, navázat nové vztahy a přátelství. 

Dosažením svých cílů se tak snaží i o potřebu uznání, která pro ně může být důležitým 

motivačním faktorem.  

 Další část dotazníku byla zaměřena na agresivitu. Jak jsem již zmiňoval výše, 

celkovou naměřenou hodnotu agresivity můžeme vidět společně s výsledky pro 

jednotlivé škály dotazníku agresivity v tabulce č. 5. Za první stupeň agrese je pokládán 

vztek, u kterého byla podle výsledků naměřena třetí nejvyšší hodnota. Častějším 

projevem agrese byla hostilita neboli nepřátelství vůči druhým lidem. Ta do jisté míry 

souvisí i s nejvyšší naměřenou hodnotou, a to verbální agresí, která se projevuje při 

sportovní činnosti nadávkami, pomluvami a výhrůžkami. Jistě se každý, ať v roli 

aktivního sportovce nebo diváka, setkal při sportu s takovýmto chováním a není potřeba 

tento typ agrese více komentovat. Nejnižší naměřená hodnota byla u agrese fyzické, 

která není u dotazovaných respondentů pokládána za častý projev agresivity.   

 Obecně lze však tvrdit, že agrese je součástí sportu a celkově našeho života. Je 

dána od útlého věku výchovou a morálkou našich rodičů. Dnešní mládež stále méně a 

méně sportuje, školní děti nechtějí ani chodit na hodinu tělesné výchovy, což může být 

také problém, proč větší část naší populace se sportu nevěnuje a věnovat do budoucna 

nebude.  

 Často o agresivním chování slyšíme v televizi nebo si o tom můžeme přečíst 

v novinách či na internetu. Agresivita ve sportu je stále aktuálním tématem. To dokazují 

i články, které jsem zmínil v teoretické části práce. Mnohdy se tyto skandály obejdou 

bez větších trestů, což také není dobrý příklad pro děti, které daný sport sledují. Je 

pravdou, že dnešní sport nabízí spoustu vypjatých situací, které vedou nejen k agresi 

sportovců, ale také diváků. Jak tedy takovéto agresi předejít? Kam se vytratil sportovní 

ideál naplňující otázky fair play? Podle mého názoru by měla být zpřísněna pravidla 

týkající se tohoto chování. Pokud má někdo ze sportovců tendenci projevovat agresi 

fyzickým napadáním, měl by se věnovat úpolovým sportům, nikoliv kolektivní hře, ve 

které by se tyto formy agrese neměly objevovat. Divácká fyzická agrese je spíše 

tématem pro pořadatele a složky policie ČR, jak této agresi předejít.  

Hlavním cílem této práce je zjistit, které formy motivace nejvíce souvisí 

s agresivitou. Podíváme-li se výše na výsledky v tabulkách 7 a 8, vidíme, jaké formy 
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motivace souvisí celkově s agresivitou a jednotlivými dimenzemi agresivity. Nyní se 

dostávám k položeným hypotézám samotné práce.  

Hypotéza č. 1: Méně seberegulované formy motivace souvisí více s agresivitou 

než více seberegulované formy motivace.  

Mezi ty méně seberegulované řadíme amotivaci, externí regulaci a 

introjikovanou regulaci. Výsledky v tabulce č. 7 jasně ukazují, že agrese pozitivně 

koreluje právě s těmito formami motivace a negativně koreluje s identifikovanou 

regulací. Podobné výsledky ukazuje první regresní model v tabulce č. 11, který zároveň 

ukazuje, že identifikovaná regulace má nejvyšší vliv na agresivitu. Z výsledků mohu 

tuto položenou hypotézu potvrdit. 

Hypotéza č. 2: Cílové orientace zaměřené na vítězství (ego) souvisí více 

s agresivitou než cílové orientace zaměřené na vlastní rozvoj. 

Druhou hypotézu jsem zaměřil na motivační orientaci. Tabulka výsledků č. 7  

ukazuje, že agresivita pozitivně koreluje s orientací zaměřenou na vítězství (ego) a 

negativně koreluje s orientací zaměřenou na vlastní rozvoj (task). 

 Podobné výsledky ukazuje i druhý regresní model v tabulce č. 14, kde lze vidět, 

stejně jako v předešlém případě, pozitivní vztah s orientací zaměřenou na vítězství a 

negativní vztah s orientací zaměřenou na vlastní rozvoj. Podle těch výsledků mohu i 

tuto hypotézu považovat za potvrzenou. 
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6  Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo analyzovat sebedeterminaci, motivační 

orientaci a jaké faktory motivace jsou spojeny s agresivitou ve sportu. Jak jsem již uvedl 

výše, výzkum byl proveden metodou kvantitativního dotazníku, který byl sestaven ze tří 

již standardizovaných dotazníků, jejich českých verzí, používaných v psychologii.  

 Na měření sebedeterminace sportovců byl použit dotazník Sport motivation 

scale-6. Motivační orientaci jsem měřil pomocí dotazníku Perception of Success 

Questionaire, a na problematiku agresivity jsem použil dotazník The Buss – Perry 

Aggression Questionnaire. 

 V první části výsledků jsem představil průměr odpovědí pro jednotlivé škály 

sebedeterminace. Podle výsledků jsem zjistil, že u výzkumného souboru, kterým byli 

studenti UK FTVS, je nejvyšší naměřenou hodnotou integrovaná regulace.  

 Druhou nejvyšší naměřenou hodnotou byla vnitřní motivace. Dále potom 

introjikovaná regulace, identifikovaná regulace, externí regulace a nejnižší naměřená 

hodnota byla u amotivace. Tento výsledek amotivace je v tomto případě přikládán 

tomu, že převážná většina respondentů se aktivně věnuje svému sportu na vrcholové 

úrovni. 

 U motivační orientace nám výsledky ukazují, že převažuje zaměření v oblasti 

orientace na úkol. Prakticky lze z těchto výsledků usoudit, že respondenti byli 

v průměru více motivováni tím se zlepšit, než aby zvítězili nad ostatními. Důležitou roli 

hraje v těchto výsledcích charakter vykonávaného sportu. Respondenti uvádí za svůj 

sport kolektivní hru (např. fotbal, volejbal, hokej atd.), která vede k delšímu procesu 

motorického učení, což dále vede k  osvojení dovedností. 

 Třetí dotazník byl zaměřen na agresivitu ve sportu, přičemž tento dotazník se 

dělil do 4 škál, kde nejvyšší naměřenou hodnotou byla verbální agresivita.  

 Druhou nejvyšší naměřenou hodnotou byla hostilita (nepřátelství), poté byl 

vztek a nejnižší hodnota byla naměřena u fyzické agrese. Z těchto výsledků usuzuji, že 

fyzická agrese není častým projevem jako například agrese verbální. Pokud se v zápase 

nebo jakékoliv jiné soutěži sportovcům nedaří a jsou frustrováni, nadávky, pomluvy a 

výhrůžky jsou tak nejčastějším projevem, jak si „ulevit“. Ve zbytku práce jsem 

nepracoval s jednotlivými škálami agrese, ale obecně s agresivitou jako takovou, neboť 
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všechny dimenze agrese spolu pozitivně korelovaly a měly vysoký signifikantní vztah. 

Prakticky mohu tedy tvrdit, že vztek, který je brán jako první stupeň agrese, je 

doprovázen nepřátelstvím, verbální agresí a v některých případech i agresí fyzickou. 

Stěžejním bodem této diplomové práce bylo zjistit, jaké formy motivace souvisí 

s agresivitou. 

 V druhé části výsledků se u sebedeterminace sportovců UK FTVS potvrdila 

hypotéza č. 1, a to, že u těchto respondentů méně seberegulované formy motivace 

souvisí více s agresivitou než více seberegulované formy motivace. Dokládají to i 

výsledky dotazníkového šetření, které nám ukazují, že agrese pozitivně koreluje s 

amotivací, externí regulací a introjikovanou regulací a negativně koreluje 

s identifikovanou regulací. U integrované a vnitřní regulace vyšel vztah jako 

nesignifikantní, a proto jsem s ním ve zbytku práce nepracoval. Z praktického hlediska 

výsledky ukazují, že u respondentů se agrese projevuje více, pokud si nejsou jisti svým 

sportem, už je nebaví a chtěli by zkusit něco jiného. Sport poté dělají pro nějaké vnější 

odměny.  Naopak ti, co se svému sportu věnují pravidelně a věří, že se v tomto směru 

„našli“, tak jsou agresivní méně.  

Ve výsledcích na motivační orientaci spojenou s agresivitou se potvrdila i 

hypotéza č. 2. Cílové orientace zaměřené na vítězství (ego) souvisí více s agresivitou 

než cílové orientace zaměřené na vlastní rozvoj. V tomto případě agresivita pozitivně 

koreluje s orientací zaměřenou na vítězství (ego) a negativně koreluje s orientací 

zaměřenou na vlastní rozvoj (task). Respondenti, kteří mají touhu porazit ostatní, jsou 

tedy více agresivní než jedinci, kteří svou orientaci zaměřují na vlastní rozvoj.  

V poslední části výsledků byly popsány faktory motivace související 

s agresivitou pomocí regresního modelu. V obou případech vyšly výsledky podobně a 

položené hypotézy byly tak ještě více potvrzeny. 

Diplomová práce byla pouze popisná a široce zaměřená, proto bych doporučil 

tuto problematiku k dalšímu analyzování. Zvolený soubor byl zaměřen na sportovní 

studenty vysoké školy, pokud bych zvolený soubor zvolil např. na některý z týmů 

nejvyšší soutěže, získané poznatky by tak mohly pomoci trenérům v přístupu k jejich 

svěřencům. Další zajímavé souvislosti by mohly přinést poznatky, pokud by 

dotazovaným souborem byli diváci nebo fanoušci sportovních utkání, u kterých se 

agresivní chování také projevuje v hojné míře.   



 
 

59 
 

Seznam použitých zdrojů  
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Příloha č. 1 

 

D O T A Z N Í K 

 
Souvisí motivace s agresivitou ve sportu? 

 

Tento dotazník je sestaven pro potřeby výzkumného šetření diplomové práce na téma 

"Problematika motivace a agresivity ve sportu“. Z charakteru výzkumu vyplývá, že 

dotazníky jsou rozděleny do dvou částí. V první části jsou dotazníky zaměřené na 

motivaci ve sportu. Ve druhé části se nachází dotazník na agresivitu ve sportu. Tento 

dotazník je zaměřen na názor studentů UK FTVS.  

Vyplnění dotazníku je dobrovolné a anonymní. Data získaná tímto dotazníkovým 

šetřením budou využita pouze pro potřeby výše zmíněné diplomové práce. Pokud se 

rozhodnete dotazník vyplnit, autor dotazníku Vás pouze žádá o pravdivé a odpovědné 

zodpovězení všech otázek. Odpověď na každou otázku patřičně označte dle instrukcí. 

Nyní Vám předložíme výroky týkající se Vaší účasti ve sportu. V níže uvedených 

výrocích prosím zakroužkujte, do jaké míry každý výrok odpovídá tomu, proč se v 

současné době věnujete vašemu sportu. 

 

Pohlaví: 

 Muž 

 Žena 

 

Věk: 

 

 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:  

 

Neukončené základní 

Základní 

Střední včetně vyučení (bez maturity) 

Úplné střední všeobecné nebo odborné (s maturitou) 

Vyšší odborné vzdělání 

Vysokoškolské do úrovně Bc. 

Vysokoškolské nad úroveň Bc. 

 

 

Sport, kterému se věnuji: 

 



 
 

 
 

Proč se věnujete Vašemu sportu? 

F1) Kvůli vzrušení, které zažívám, když jsem opravdu ponořený/á do této činnosti. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F2) Protože to je součást toho, jak jsem se rozhodl/a žít svůj život. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F3) Protože je to dobrý způsob, jak se naučit spoustu věcí, které by mi mohly být 
užitečné v dalších oblastech mého života. 

1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F4) Protože si mě díky tomu váží lidé v mém okolí. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F5) Už ani nevím, mám pocit, že nejsem schopný/á v tomto sportu uspět. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F6) Protože cítím velké osobní uspokojení, když v tréninku zvládnu nějaké obtížné 
techniky. 

1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F7) Protože je naprosto nezbytné sportovat, pokud chce být člověk ve formě. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F8) Protože je to jeden z nejlepších způsobů, které jsem si vybral/a, abych rozvinul/a 
další aspekty svého života. 

1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F9) Protože je to součást mě samotné/ho. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F10) Protože musím sportovat, abych se před sebou cítil/a dobře. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F11) Kvůli prestiži plynoucí z toho, že jsem sportovec/sportovkyně. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F12) Nevím, jestli chci ještě pokračovat a investovat tolik času a úsilí do mého sportu. 
1 2 3 4 5 

Vůbec Odpovídá jen Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 



 
 

 
 

neodpovídá trochu 

F13) Protože účast v mém sportu je v souladu s mými nejvnitřnějšími principy. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F14) Pro uspokojení, které zažívám, když zdokonaluji své schopnosti. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F15) Protože to je jeden z nejlepších způsobů, jak udržovat dobré vztahy s mými 
přáteli. 

1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F16) Protože bych se cítil/a špatně, kdybych svému sportu nevěnoval/a čas. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F17) Samotné/mu už mi to není jasné, nemyslím si, že moje místo je ve sportu. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F18) Pro potěšení z objevování nových strategií, jak podat výkon. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F19) Pro materiální a společenské výhody plynoucí z toho, že jsem sportovec/ 
sportovkyně. 

1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F20) Protože tvrdým tréninkem vylepším svůj výkon. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F21) Protože účast v mém sportu je neoddělitelná součást mého života. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F22) Zdá se mi, že už mě můj sport nebaví tak jako dřív. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F23) Protože musím sportovat pravidelně. 

1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

F24) Abych ostatním ukázal/a, jak jsem dobrý/á ve svém sportu. 
1 2 3 4 5 

Vůbec 
neodpovídá 

Odpovídá jen 
trochu 

Odpovídá Odpovídá značně Odpovídá přesně 

  



 
 

 
 

 Příloha č. 2 

Ve svém sportu zažívám nejsilněji pocit úspěchu, když… 

D1) porazím ostatní. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D2) jsem jasně lepší. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D3) jsem nejlepší. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D4) se opravdu snažím. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D5) se hodně zlepším. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D6) se mi daří víc než ostatním. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D7) dosáhnu cíle, který jsem si stanovil. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D8) překonám obtíže.  
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D9) uspěji v něčem, co mi dříve nešlo. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D10) se mi podaří něco, co ostatní nezvládnou. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D11) předvedu ostatním, že jsem nejlepší. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 

D12) podám nejlepší výkon, jakého jsem schopen. 
1 2 3 4 5 

Rozhodně 
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani nesouhlasím, 
ani souhlasím 

Souhlasím Rozhodně 
souhlasím 



 
 

 
 

 

Příloha č.3 

 

 

  



 
 

 
 

Příloha č. 4 

 


