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Problematika motivace a agrese ve sportu 

Diplomant se v práci zabývá tím, do jaké míry mohou souviset různé aspekty motivace 

k výkonu s agresivním chováním u sportovců z různých sportů. Práce je v odpovídajícím 

rozsahu 70 stran včetně jedné přílohy (použitý dotazník) a vychází ze 42 odborných 

pramenů, z toho některých cizojazyčných.  

V teoretické části autor podrobně představuje celou řadu témat vycházejících z hlavního 

zaměření práce. Především se zde detailně zabývá problematikou motivace a s tím spojených 

podtémat jako jsou potřeby, postoje, hodnoty, či cíle. Druhá rozsáhlá sekce teoretické části 

se zabývá emocemi ve sportu, včetně problematiky agrese.  

Teoretická část je kvalitně napsaná, autor představuje široký vhled do problematiky 

motivace a agrese, i když při tom vychází spíše z menšího množství obecných zdrojů. Obecně 

se mu však dobře daří vymezit rámec pro následující výzkumnou studii. V oblasti práce 

s literaturou bych ocenil ještě větší zahrnutí zahraničních pramenů a konkrétních studií, 

nicméně použité prameny odpovídají úrovni diplomové práce.  

Za cíl výzkumu si dal autor prozkoumat vztah mezi sportovní motivací a agresivním chováním 

u sportovců. V oblasti motivace vychází z teorie sebe-determinace a teorie cílových orientací 

a v oblasti agresivního chování vychází z teorie Busse a Perryho. Metodologicky se jedná o 

dotazníkovou studii, která implementuje sadu dobře zavedených dotazníků vycházejících 

z výše zmíněných teorií na vzorku 100 respondentů. Autor na základě výše zmíněných teorií 

formuluje dvě hypotézy, které následně ověřuje prostřednictvím korelační a regresní 

analýzy.  

Výzkumnou část také považuji za dobře zpracovanou, autor se drží standardní struktury 

vědecké práce: vymezuje cíl práce a výzkumné otázky, charakterizuje výzkumný soubor i 

použité metody, přehledně prezentuje jednotlivá zjištění, která následně vhodně diskutuje.  

Autor projevoval při realizaci výzkumu samostatnost a iniciativu a také dobře reagoval na mé 

komentáře a připomínky, které vhodně zapracovával do výsledné podoby práce.  

Celkově považuji práci za kvalitně zpracovanou. Práce z mého pohledu splňuje všechny 

náležitosti diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.  
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