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Anotace: Agresivita u lidí, kteří se věnují bojovým sportům je zatím nepříliš probádanou
oblastí. Účelem této práce je nahlédnout do problematiky prožívání agresivity těchto
sportovců. V této bakalářské práci jsou shrnuty základní teorie agresivity. Poté jsem
vytvořil dotazník z části převzatý z The Buss-Perryho Aggresion Questionnaire a z části
sestavený z vlastních otevřených otázek. Zkoumaným vzorkem bylo 40 profesionálních
thajských boxerů a jako kontrolní skupina sloužila náhodně vybraná skupina 43
rekreačních sportovců. Bylo zjištěno, že thajští boxeři vykazují dle dotazníku nižší úroveň
vzteku a hostility než kontrolní skupina. Dle analýzy otevřených otázek jsou schopnější
v kontrolování svého chování a bojový sport se pro ně stal prostředkem duchovního růstu.

Klíčová slova: agrese, agresivita, vztek, hostilita, bojový sport, thajský box

Abstract: Aggressiveness in people who are engaged in martial arts is still not very wellresearched. The purpose of this work is to investigate the issue of experiencing the
aggressiveness of these athletes. In my bachelor thesis I summarized the basic theories of
aggression. Then I created a questionnaire taken from the Buss-Perry Aggression
Questionnaire and my own open questions. A sample of 40 Thai-boxers was monitored
and a randomly selected group of 43 people served as a control group. Thai boxers have
been found to report a lower level of rage and hostility than the control group. By
analysing open questions, they are more capable of controlling their behaviour, and
fighting sport has become a means of spiritual growth for them.
Key words: aggression, rage, hostility, martial arts, Thai boxing
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Předmluva
Ve své práci se věnuji problému agresivity ve sportu. První kapitoly teoretické části jsou
věnované základnímu vymezení agresivity. Následující kapitola pojednává o agresivitě,
a hlavně o jejím usměrňování. Dále jsem v teoretické části věnoval prostor předchozím
výzkumům, které jsou zaměřeny na agresivitu.
Cílem práce bylo zjistit, jak lidé, kteří provozují bojové sporty, vnímají vlastní agresivitu.
Dalším cílem je zjistit, zdali jsou lidé, kteří se bojovým sportům věnují agresivnější než
lidé, kteří se nevěnují žádnému sportu.
Výzkum je proveden pomocí kvantitativní metody. K vytvoření dotazníku jsou využity
některé otázky z dotazníku agresivity Busse a Perryho (BPAQ). Otázky jsou zaměřeny
na vztek, hostilitu, fyzickou a verbální agresivitu. Porovnávací grafy k jednotlivým
otázkám můžete nalézt v přílohách práce.
Zápasníci thajského boxu pro tento výzkum byli vybráni z tělocvičny v Hradci Králové,
Praze a Trutnově. Respondenti, kteří se nevěnují žádnému bojovému sportu byli vybrání
dle náhodného výběru v Hradci Králové a Praze. Rozhovory byly následně analyzovány
s cílem zjistit, jak svou agresivitu zápasníci vnímají, jak s ní zacházejí.
Vymezení pojmů
„Agresivitou je chápán sklon k útočnému jednání, v etologii vůči druhému jedinci
vlastního druhu – tzv. agresivita vnitrodruhová, anebo vůči druhému jedinci jiného druhu
– agresivita mezidruhová; převážně jde o získání potravy, pohlavního partnera, teritoria
nebo postavení v hierarchii skupiny; v přírodě usměrňuje počet příslušníků druhu,
rozmístění, výběr nejvhodnějších jedinců pro rozmnožování a nejvhodnějších vůdců
skupiny; většinou nejde o zabití či zmrzačení soupeře, obvykle se nepoužívá nejsilnějších
zbraní, jejich použití je pouze naznačeno, i když existují výjimečné případy s úmyslem
zabít, například vraždění mláďat mladým samcem ve společenství lvů, zeber nebo
šimpanzů; u člověka může jít o: a) reakci na pocit osobního ohrožení, b) trvalejší
osobností rys, c) symptom duševní poruchy nebo choroby; příčinou je často frustrace,
úzkost, vnitřní napětí; psychoanalýza pokládá obranné a útočné reakce za projevy
primárního pudu; agresivita se může projevovat skrytě, ve fantazii, v myšlení, otevřeně
sociálně tolerovanými formami, k nimž patří vyhrocené a sportovní fandovství,
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posměch, kritické postoje projevované k sociálnímu okolí a veřejným institucím,
soutěživé prosazování kariéry“ (HARTL, HARTLOVÁ, 2010, str. 18).
„Agrese je chápána jako nepřátelství, útok, útočné či výbojné jednání vůči druhé osobě,
předmětu či překážce na cestě k uspokojení potřeby (reakce na frustraci); biologicky
jakákoli fyzická akce nebo hrozba akcí, kterou jednotlivec zmenšuje svobodu či
genetickou způsobilost jiného jednotlivce; agrese může být též potlačena a projevit se
krátkodobě podrážděností nebo dlouhodobě psychosomatickými důsledky, může být
přesunutu a ritualizována, či symbolizována; podle psychoanalýzy se jedná o pud, podle
etologů o součást instinktivní výbavy umožňující přežití: agresivní chování je
nejvýraznější při získávání potravy, obraně teritoria, získání sexuálního partnera či vlastní
obraně; Dle zastánců sociálního učení jde naopak o naučenou odpověď; u člověka jsou
rozlišovány čtyři stupně agrese: první probíhá pouze v myšlení, druhý navenek nadávkou
či hrubým slovem, třetí bouchnutím dveří, rozbíjení předmětů, čtvrtý fyzickým
napadením druhé osoby“ (HARTL, HARTLOVÁ, 2010, str. 18).
„Katarze uvolněném napětí, úzkosti, pocitů viny a výčitek svědomí sdělením či
znovuprožitím minulých zážitků; v psychoanalytické teorii osvobození od duševních
konfliktů, vnitřního napětí, stresových stavů napětí spolu s nahromaděnou agresí; může
být uvolněno přímým vyjádření agrese; vyjádřená zlost oslabuje pohotovost k dalšímu
agresivnímu chování, pokud není přítomná další frustrace, nelze však vyloučit, že se
zvýšila pohotovost k opakování agresivního činu vůči témuž objektu v budoucnosti; efekt
katarze může být tlumen přítomností silného, všepohlcujícího afektu, jímž se může
vysvětlovat pokračující agresivita ještě po zabití (nadbytek bodných ran či jiných
úderů) “ (HARTL, HARTLOVÁ, 2010, str. 244).
Hostilita (z lat. hostilis, nepřátelský) je v psychologii dlouhodobý emoční stav pacienta,
který se projevuje agresivním či nepřátelským jednáním vůči druhým lidem. Podstatným
rysem hostility je hněvivé odmítání druhých, vědomá touha a snaha uškodit (Bradnová,
str. 397, 1993).
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1. Charakteristika agrese
Agresivitu můžeme vymezit dvěma způsoby. Pokud se jedná o druh agrese, jejímž cílem
je ublížit nebo zranit, je velmi obtížné ji zařadit z důvodu, že je často doprovázená
spoustou složitých a skrytých intrik. Můžeme se ovšem zaměřit na dvojí druh agrese, a to
na agresi, která je afektovaná (vzteklá) a instrumentální. Vzteklý druh agrese se projevuje
jako útočné chování s cílem zničit předmět úzkosti. Je většinou doprovázena značným
nepřátelstvím či vztekem. Tento druh chování většinou probíhá v afektu, jako přirozená
reakce na velký stres. Chování v afektu může způsobit, že dotyčný získá velké množství
energie a celkově zvýší svou sílu a rychlost. V některých případech může docházet k
retrográdní amnézii. Zatímco instrumentální agrese se vyznačuje tím, že ji nedoprovází
vztek

ani

zásadní

nepřátelství.

Nejčastěji

se

využívá

s

cílem

někoho

zastrašit. (Nakonečný, M. 1999)
Spurný (1996) chápal agresi jako destruktivní chování, které směřuje k fyzickému
(napadení), slovnímu (nadávky, urážky) nebo symbolickému (gesta) útoku proti
konkrétnímu jedinci, na kterého je tato agrese směřovaná. Cílem agresivity podle
Spurného je zmocnit se objektu, zastrašit protivníka nebo zajistit sobě nebo další osobě
společenské výhody. Agresivita se může projevovat krátkodobě pomocí afektu, ale také
promyšleně a dlouhodobě.
Spurný ukazuje několik druhů agrese, a to hlavně přímou (agresivitu projevuje otevřeně
proti objektu, na který je agrese mířena) a nepřímou (proti hodnotám, které daný jedinec
považuje za významné). Dále také rozlišuje přesunutou (vybití si vzteku na jiném
objektu), imitativní (může se jednat například o šikanování nově příchozích členů do
skupiny, kdy napodobují hostilitu, která doprovázela jejich vstup do skupiny)
a invertovanou agresi, kdy se jedná o sebepoškozovací tendence, které můžou vyústit až
sebevraždou.
1.1

Vrozenost agrese

Otázka vrozenosti agresivity může být nepřesně pokládána ve smyslu buď, anebo.
Vzteklá agrese může být reakce na přílišnou zátěž organismu, který už není schopen
zvládat stresové faktory a potřebuje uvolnit vzniklé napětí. Tento druh lidského chování
má dozajista pudový či vrozený základ. Oproti tomu agrese instrumentální je naučená
schopnost organismu. Konrád Lorenz (1963) tvrdil, že u člověka se agresivní pud do
určité míry vyskytuje v každém z nás. Každý jedinec je vybaven pudovým potenciálem
7

tohoto druhu. Tím vzniká i rozdílná, ale pravidelná potřeba nutná k vybití nashromážděné
energie. Toto vybíjení energie může probíhat pravidelně například v sexu. Ovšem může
probíhat také ve sportu, a to převážně v kontaktních sportech či ve sportech bojových.
I. Eibl-Eibesfeldt (1979) uvádí tři modely agresivního chování:


model, který je založený na psychologii učení u dětí: agresivitě se člověk učí ve
svém dětství. Chování je upevňováno požadavky a chováním převážně rodičů.
Často se také mohou imitovat vzorce ze sociálního prostředí, ve kterém dítě
vyrůstá. Obecněji observačním učením. Od roku 1990 se k tomuto modelu ještě
přidal zvýšený kontakt s agresivitou v televizním vysílání a počítačových hrách,
což pravděpodobně inhibuje reakci na agresivitu v reálném životě.



model frustrace-agrese (J. Dollard a kol., 1939): agresivní chování je vyvoláváno
citovými deprivacemi v raném dětství (pohotovost k agresi) a aktuálně pak
situacemi frustrace (Nakonečný, M. 1999).



pudový model (S. Freud, 1920, K. Lorenz, 1963): agresivita je podmíněna již
vrozenými schématy a vzorci, které vycházejí z přirozeného pudu k agresi u
člověka.

Eibl-Eibesfeldt došel k závěru, že je nutné vytvořit interakční model všech výše
uvedených modelů. To hlavně kvůli rozdílnému původu agrese, která může očividně být
jak pudová, tak i naučená. Dále je nutné rozlišit vnitrodruhovou a mezidruhovou agresi,
protože se jedná o zcela jiné způsoby chování (například predátoři se blíží ke kořisti jinak
než v boji s příslušníkem svého rodu). Na rozdíl mezi loveckým chováním a agresivním
chováním zvířat poprvé upozornil Konrád Lorenz. Agresivita se nedá považovat pouze
za součást adaptačního procesu, jako například teritoriální chování či chování sexuální.
Agresivita je pud, který je samostatný a jeho účelem je útok na věci, které mohou
negativně ovlivňovat život jedince. Eibl-Eibesfeldt tvrdí, že nejčastější podměty k agresi
jsou:


konkurence v obživě



ochrana potomstva



zvýšení sociálního postavení ve skupině, popřípadě smečce



narušení skupiny cizincem



přesun agrese na níže postavené členy skupiny



zisk poutavého předmětu
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agresivita zaměřená proti tomu, kdo se ve skupině liší

1.2 Usměrňování agresivity
Agresivní chování je v lidské společnosti ovlivňováno hlavně pomocí kulturních norem,
které se ve většině případů snaží toto chování směrovat k takovému druhu vybití, které
nebude pro společnost destruktivní, a to převážně pomocí všech druhů sportu.
Společenská kontrola a odvádění pozornosti vede ke snížení hladiny agrese. Tímto
postupem se dojde k tomu, že dotyčný kritizuje, nadává či slovně útočí. Společnost a
samotný jedinec se tímto způsobem snaží předejít převážně fyzické agresi. Člověk je
velmi ovlivněn také tím, když za jeho projevenou agresi hrozí trest ve formě sankce, ať
už formou finanční nebo odnětím svobody. Takto utlumená agrese je energicky velmi
obsáhlá, a proto je přenášena na jiný objekt. Pokud je přímá agresivita utlumena,
projevuje se dvojím způsobem (Nakonečný, M. 1999):


instrumentální agresivita se přesune podle vzorce chování generalizace na objekt,
který je fyzicky a sémanticky podobný původnímu cíli agrese.



přesun vzteklé agrese není ovlivňován fyzickou či sémantickou podobností, ale
dochází k zcela náhodnému výběru oběti, takzvanému obětnímu beránkovi, na
kterém je agrese vybita. Nemusí se nutně jednat o dalšího člověka, v pozici
obětního beránka může být například zvíře nebo věc.

Dle druhého bodu se může agresivita ventilovat jako ničení věcí čili vandalismus, který
může sloužit jako prostředek k snížení vnitřního napětí. Uvolněnou agresi doprovází
katarze, která představuje očištění. Katarze má dva různé výsledky:


snižuje agresivitu, pokud je agrese úspěšně přenesená na jiný objekt a tím pádem
je i vlastně úspěšná



ovšem pokud byla agrese již jednou úspěšná, může to znamenat, že jedinec bude
v dalším případě k objektu reagovat agresivněji než doposud

Člověk zaměřuje svou agresivitu buďto ven (heteroagrese), nebo dovnitř (autoagrese).
Nejvyšším možným uvolněním agresivity ven, tedy heteroagrese, je vražda, zatímco
největším uvolněním dovnitř, tedy autoagrese, je sebevražda. S. Rosenzweig (1946) toto
schéma komentuje tak, že smyslem agrese je ztrestat viníka, který je zodpovědný za
vyvolání agrese. Také poukazuje na to, že se člověk může za viníka také sám považovat,
což se projevuje jako pocity viny.
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1.3

Agresivita u dětí

A. Storr (1968) zdůraznil nutnost agrese v běžném životě, neboť jsou situace, kdy je
agrese nezbytná a dokonce žádaná. Například v boji o vlastní práva, či svobodu. Také
zdůraznil, že děti neagresivních rodičů se cítí častěji nejisté. Pro dítě je agresivita
nezbytná pro osamostatňování se. A. H. Buss a A. Durkee (1957) podali přehled projevů
agresivity u dětí.


fyzický útok



nepřímá agresivita – pomluvy, zesměšňování



vztahovačnost spojená s nepřátelstvím



nevraživost



podezřívání



verbální agresivita – nadávky, vyhrožování



negativismus



popudlivost
1.4

Agresivita v bojových sportech

Bylo by přínosné se zamyslet nad tím, jestli existuje souvislost mezi podáním
maximálního výkonu a agresí. Názory veřejnosti na bojové sporty se podle mé zkušenosti
zdají být poněkud rigidní. V bojových sportech se může agresivita využít v úplných
začátcích, protože se dotyčný méně bojí jít do fyzického kontaktu s protivníkem a může
svého soupeře zastrašit. Toto ovšem absolutně neplatí u zkušených zápasníků, kde se
podlehnutí emocím a obzvláště agresi považuje za velké selhání. Následně takový soupeř
zpravidla prohraje, protože není schopný u pohybů svých, a ani soupeřových dostatečně
přemýšlet, natož se držet nějaké strategie boje.
„Vztek spojený s hostilní agresí působí na vlastní výkon destruktivně, protože narušuje
koncentraci a zejména kreativní myšlení a rozhodovací procesy“ (Slepička, Hošek &
Hátlová, 2009).
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2. Agresivita jako pud
V dnešní době většina obyvatelstva prožívá agresivní myšlenky a impulzy. Schopnost
zvládat a vyrovnávat se s těmito myšlenkami má značný vliv na fyzické zdraví a na
sociální vztahy člověka. V následujících kapitolách se budu věnovat tématům, jako je
Freudova psychoanalytická teorie, která považuje agresivitu za pud. Dále se chci
soustředit na teorii sociálního učení, kdy je agresivita vnímána jako naučené chování.
Výzkumy, kterým se obě konkurenční teorie věnovaly, pomohou zhodnotit oba tyto
rozdílné přístupy k agresivitě. V následujícím výkladu se pokusím nejprve popsat oba
rozdílné názory a výzkumy, které jsou s těmito teoriemi spjaté. Jen dodávám, že
agresivitou označujeme chování s cílem fyzicky nebo verbálně někoho zranit, popřípadě
zničit. Pro tento předpoklad je velmi důležitý úmysl. Pokud vám například někdo omylem
šlápne na nohu ve výtahu a hned se omluví, nebudete považovat jeho chování za
agresivní. Pokud ovšem sedíte u stolu a v tom k vám někdo přijde a na nohu vám dupne,
budete jeho chování za agresivní považovat. (NOLEN-HOEKSEMA, 2012, str. 490)
Podle Freudovy psychoanalytické teorie je většina našeho chování determinována pudy,
a to zejména pudem pohlavním. Pokud člověk nemůže, nebo není schopen svůj pud
projevit, je tento pud frustrován a začne se u člověka projevovat agresivita. Teoretici,
kteří se věnovali této hypotéze frustrace a agrese, ji později rozšířili a došli k názoru, že
kdykoli je neúspěšná snaha věnována dosažení stanoveného cíle, probouzí se v nás právě
tento agresivní pud. Tento pud nás vybízí ke zničení nebo odstranění překážky, která se
před námi nachází, a to předmětu nebo i lidské bytosti, která je zdrojem našeho
neúspěchu. (Dollard, Doob, Miller, Mowrer a Sears, 1939) Tento názor obsahuje dva
důležité body. Prvním důležitým bodem je, že agresivita je vyvolávána frustrací, druhým
je, že agresivita má povahu základního pudu. Je to energie, která trvá, dokud není splněn
důvod jejího vydání a je to stejně vrozené jako žízeň nebo sexuální chování. Brzy
zjistíme, proč některé aspekty pudové hypotézy frustrace-agrese nejsou zcela v souladu s
teorií (NOLEN-HOEKSEMA, 2012, str. 490).
Teorie frustrace a agrese byla poprvé zveřejněna v knize Frustration and Aggresion
(Frustrace a Agrese) roku 1939. Tato kniha podnítila následné experimentální pokusy v
rámci sociální psychologie. (Dollard, Doob, Miller, Mowrer a Sears, 1939) Na následující
roky se stala tato teorie hlavním východiskem pro další vědecké zkoumání agresivity. V
jejich modelu agresivity je člověk motivován k agresivnímu chováním pudem
aktivovaných frustrací. Frustrace je chápána jako blok, který neumožňuje nebo brání
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dosažení vytyčeného cíle. Agresivita je pojímána v tomto případě jako způsob chování,
jehož cílem je ublížit druhé osobě. Agrese a frustrace jsou spojeny tvrzeními: 1) frustrace
pokaždé způsobuje nějaký druh agrese a 2) agrese je následkem frustrace. Ovšem podle
této teorie nemusí být agrese nutně zaměřená na zdroj frustrace. Pokud je zdrojem
frustrace například nějaký mocný, silný či pro nás nějak důležitý člověk, obrátíme svou
pozornost na jinou pro nás méně ohrožující osobu, na které svou agresi uvolníme, nebo ji
také můžeme uvolnit skrytě, tak abychom sami nebyli ohrožení. Toto je příklad
takzvaného náhradního cíle a náhradní reakce. Pojmem katarze se rozumí, že jedincova
vůle jednat agresivně se snižuje při konfrontaci s agresivitou nebo jejími náhražkami, tedy
vnitřní duševní očista. Tato teorie byla záhy po vydání kritizována hlavně kvůli tomu, že
frustrace nemusí vždy nutně vést k agresivitě, ale také například k útěku. K agresivitě
může docházet také bez předchozí frustrace, příkladem této možnosti by mohl být
například vrah, který splní svou zakázku bez toho, aby svou oběť předtím znal. Na
základě těchto nedostatků ve své teorii Miler, Sears, Mowrer, Doob a Dollard roku 1941
svou teorii předefinovali. Podle jejich poslední hypotézy frustrace navozuje pohotovost k
agresivitě. Její projevení ovšem záleží na dalších okolnostech (Hewstone, 2006, str. 366).
Pokud je agrese doopravdy natolik primárním pudem, jako je například žízeň, měli
bychom předpokládat podobné vzorce chování, a tudíž agresi i u ostatních druhů savců
(stejně jako mají podobné vzorce pro žízeň). Důkazy pro tuto teorii se postupem času
mění. První etologické výzkumy prováděné v šedesátých letech zjistily, že mezi zvířaty
a člověkem existuje jeden zásadní rozdíl v rámci kontroly agresivity, a to ten, že zvířata
si vyvinula řídící mechanismy, které ovládají jejich agresivní pudy (Lorenz K., 1992).
Ovšem z následných pokusů vyplynulo, že zvířata jsou srovnatelně agresivní s člověkem.
Postupem času se zjistilo, že množství vražd, znásilňování nebo zabíjení mláďat je ve
zvířecím společenství mnohem častější, než se v minulosti předpokládalo (NOLENHOEKSEMA, 2012, str. 490).
2.1

Výzkumy zaměřené na agresivitu jako pud

Jeden z druhů zabití můžeme pozorovat u šimpanzů, kteří vedou války o hranice svého
teritoria (Goodall, 1978). Například ve zdokumentované situaci, která se odehrála v
Národním parku Gombe v Tanzanii, bránila skupina pěti šimpanzů své teritorium proti
každému samci, který se dostal na hranice jejich teritoria. Pokud se tlupa setkala s
několika samci najednou, členové tlupy reagovali prudce, ale nikoho nezabíjeli. Ovšem
pokud se tlupa setkala s jediným narušitelem jejich území, tak ho jeden člen tlupy držel
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za paži, druhý za nohu a třetí ho ubil k smrti. V jiných případech skupina členů tlupy
vlekla narušitele jejich teritoria po skalách, dokud nezemřel. V konfliktu u jiné tlupy
šimpanzů v sedmdesátých letech minulého století vědci sledovali, jak tlupa, která se
stávala z patnácti členů, vyvraždila méně početnou skupinu, která sousedila s jejich
teritoriem tak, že postupně zabíjela samce druhé tlupy jednoho po druhém. Samice
primátů vykazují podobné agresivní chování jako samci, ale nemají tak dlouhé a ostré
zuby jako mají samci. Z tohoto důvodu nevede jejich agresivní chování tak často
k usmrcení protivníka (Smuts, 1986).
Navzdory tomu, že tyto výzkumy založené převážně na pozorování přinášejí důkazy o
tom, že zvířecí a lidská agrese mají mnoho společného, je u nich patrno velké množství
rozdílů. Například lidé vedou rozsáhlé války, což zvířata nedělají (NOLENHOEKSEMA, 2012, str. 490).
Výzkumy zaměřující se na biologickou podstatu agrese u zvířat přinášejí důkazy o
přítomnosti agresivního pudu, alespoň u některých zvířat. Například některé studie
zjistily, že mírná elektrická stimulace určitých oblastí hypotalamu může u zvířat způsobit
agresivní, až vraždící chování. Když byl stimulován hypotalamus kočky implantovanými
elektrodami, kočka syčela, ježila se jí srst, měla zúžené zornice a chovala se agresivně
nejen vůči potkanům, kteří ji byli vloženi do klece, ale i vůči obyčejným předmětům.
Dráždění jiné oblasti hypothalamu mělo na kočku jiné účinky. Kočka nevykazovala žádné
známky vzteku a k potkanovi se pomalu přikradla a následně ho zabila. Pomocí
podobných metod je v našich silách spustit agresivní chování i u potkanů. Potkan, který
vyrostl v laboratorních podmínkách, nikdy nezabil myš, ani nikdy neviděl působení
agresivního chování potkana vůči myši, může bez jakýchkoliv problémů žít s myší v
jedné kleci. Pokud ovšem vědci stimulují jeho hypotalamus, potkan na myš zaútočí a
zabije ji, podobným způsobem jako potkan, který žil ve volné přírodě, a to silným
kousnutím do šíje, aby byla přerušena mícha. Vypadá to, že stimulace určité oblasti
hypotalamu spustí vrozenou tendenci k zabíjení, které se projevuje u potkanů žijící mimo
laboratorní podmínky. Když vědci ovšem vstříkli potkanům, kteří se chovali již od
začátku velmi agresivně k myším, blokátor, jejich agresivní tendence dočasně zcela
ustoupily a nevykazovaly žádné známky agresivního chování (Smith, King a Hoebel,
1970). V těchto pokusech má agresivita podobnou charakteristiku jako má pud, protože
obsahuje reakce, které jsou vrozené.
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U jiných savců jsou vzorce agresivního chování instinktivně řízeny mozkovou kůrou,
proto jsou ovlivnitelné zkušeností. Opice, které žijí v tlupě, zavedou postavení
jednotlivých členů v tlupě na základě dominance. Jeden nebo maximálně dva samci se
stanou vůdci a ostatní členové se tím ocitají v nižším postavení. Pokud budou elektricky
stimulované hypotalamy samců, kteří jsou ve vůdcovském postavení, začnou útočit na
ostatní níže postavené samce, ale nebudou se chovat agresivně vůči samicím. Jestliže se
stejným způsobem bude dráždit hypotalamus samce, který se nachází v podřízeném
postavení, tak se samec začne krčit a chovat submisivně. Z tohoto můžeme usoudit, že
agresivita u lidoopů není automaticky způsobena elektrickým drážděním hypotalamu.
Jestli se zvíře bude chovat agresivně, tedy ovlivňují předchozí zkušenosti a prostředí, ve
kterém se nacházejí. Velmi podobné chování můžeme pozorovat i u lidí. Navzdory tomu,
že disponujeme nervovými mechanismy, které jsou spojené s agresivitou, spuštění
samotných mechanismů je většinou řízeno mozkovou kůrou, která nese hlavní podíl na
regulování emocí. S tímto názorem jsou v souladu výzkumy, které zjistily, že tyto oblasti
mozkové kůry jsou často nefunkční u lidí, kteří mají problémy s impulzivním a
agresivním chováním (Davidson, Putnam a Larson, 2000). U lidí, kteří netrpí žádným
poškozením mozku, závisí agresivní chování a případy, kdy se člověk začne agresivně
projevovat,

na

sociálních

vlivech,

a

hlavně

na

předchozích

zkušenostech

člověka (NOLEN-HOEKSEMA, 2012, str. 491).
2.2 Jak vodítka agrese působí na agresivní chování?
Agresivní chování může mít dvojí původ: vztek, který byl navozen (v osobě, v nichž se
agrese vyvolala) a takzvaná vodítka vyskytující se v situaci. Berkowitz se svým
vědeckým týmem uspořádal mnoho experimentů, v nichž strukturovaně zjišťoval
předpoklady teorie o vlivu situačních vodítek (Berkowitz, 1974; viz též Gustafson, 1986).
Obzvlášť jeden pokus vyvolal zároveň velký zájem, ale také kritiku. Tento pokus se
několikrát opakoval, a to se stejnými, ovšem i protichůdnými výsledky. Efekt, který byl
vypozorován pomocí těchto výzkumů, se začal nazývat efekt zbraně.
Dle Berkowitze jsou právě zbraně nejlepším příkladem vlivu situačních vodítek na vznik
agrese. Pouze vědomí o tom, že se zbraň nachází v našem přímém dosahu v jisté situaci
a kontextu u lidí obecně navozuje zvýšený projev agrese než věci, která pro nás mají
negativní konotaci. Berkowitz ověřoval hypotézu, jestli má zbraň funkci vodítka
vyvolávajícího agresi – zda lidé, kteří budou frustrování nebo rozzlobení, budou
v přítomnosti zbraně agresivnější. Výzkum probíhal na vysokoškolských studentech,
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kteří dostali jistý úkol. Jeho splnění posuzoval jeden z experimentátorů. Hodnocení úkolu
bylo provedeno pomocí elektrických šoků, ale množství šoků se neřídilo podle
skutečného výkonu probandů. Pravou funkcí bylo vyvolat ve studentech různé množství
zlosti. Studenti, kteří dostali například pouze jeden šok byli pochopitelně méně rozzlobení
než studenti, kteří dostali šoků hned několik. V další fázi výzkumu měli klidní (s nízkým
počtem udělených šoků) a rozzlobení (s vysokým počtem šoků) studenti hodnotit výkon
svého kolegy z experimentátorů, také formou elektrických šoků, které měly fungovat jako
hodnocení. V tomto bodě výzkumu experimentátoři začali měnit situační vodítka. Jedna
z těchto změn byla ta, že vedle studenta dali stolek, na kterém se nacházela brokovnice a
revolver. V dalším uspořádání se v okolí studenta nenacházely žádné předměty, které by
mohly jen připomínat zbraň. Výsledky jasně potvrdily předchozí hypotézu. Naštvaní
studenti aplikovali mnohem více šoků, pokud se v jejich okolí nacházela zbraň, ale pro
klidné studenty neměla přítomnost zbraně žádný vliv na počet udělených šoků
(Hewstone, Miles, str. 367).
Ověřováním tohoto výzkumu se Berkowitzova původní hypotéza zcela jednoznačně
nepotvrdila, ale přesto Carlson, Marcus-Newhall a Miller (1990) vytvořili metaanalýzu
šestapadesáti experimentů zaměřujících se na míru toho, jak vodítka, která bývají
spojována s agresí, podporují agresivní reakce u záporně naladěných probandů. Podařilo
se jim získat důkazy o tom, že vodítka s agresivní konotací doopravdy podporují zvýšené
množství agresivních reakcí u záporně naladěných probandů. Na rozdíl od Berkowitze
došli k závěru, že agresivní vodítka mají funkci kognitivních spouštěčů představ
s agresivním obsahem a myšlenek (Bushman, 1998). Důsledky vlivu vodítek s agresivní
konotací, aniž by člověk prožíval pocity frustrace či vzteku, zvyšují šanci, že se člověk
snáze dostane ke svým paměťovým stopám, které jsou s agresí propojeny (Hewstone,
Miles, str. 367).
2.3 Vztah mezi averzními podněty a afektivními reakcemi
Kognitivní asocianismus je výše zmíněný přístup, který vnímá vztah mezi aktivací a
následnou agresivitou jako důsledek. Různé situační vlivy vyvolají celkovou aktivaci.
Následně dle způsobu vnímání vzniku nabuzení je nějakým způsobem označeno a
spojeno s emocemi, jako je například hněv. Typ předpokládaného chování je závislý na
povaze emocí. Berkowitz tuto teorii kritizoval a publikoval svou vlastní. Jmenuje se
kognitivní neoasocianismus. Tato teorie je založena na předpokladu, že neutrální nebo
nespecifická aktivace neexistuje. Averzní události dle jeho názoru mají negativní účinek
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a ihned vyvolávají agresi nebo útěkové chování. Přitom osobní prožívání emocí jako je
vztek či strach mohou různé formy chování doprovázet, ale nemusí být nezbytně
přítomné. Hněv a agresivita dle Berkowitze není důsledková, ale paralelní. Agrese nebo
útěk ukazují impulzivní reakci na averzní podnět (Berkowitz, 1983). Tato teorie má
základy v modelu asociačních sítí (Hewstone, Miles, str. 369).
Čím více je situace nežádoucí, tím je míra aktivace člověka k agresivitě vyšší. Spouštěcím
podnětem může být mnoho situací a podmětů, například to může být fyzické napadení
nebo slovní útok. Vzor, který nejlépe podněcuje k negativnímu afektu, je fyzická bolest
(Bell, 1992). Zvýšit úroveň averzní aktivace a tím pádem i zvýšit možnost výskytu
agresivního chování mohou obecné stresové faktory pocházející z prostředí, ve kterém se
nacházíme, jako je například hluk, velký počet lidí, mráz, horko, ovšem pouze pokud
člověk prožívá vztek a je náchylnější k násilnému jednání (Goldstein, 1994).
2.4 Faktory podílející se na nespecifickém podněcování agresivního chování
Nespecifické nabuzení a přesun excitace. Hněv je způsob aktivace organismu způsobený
podněty, které jsou nějakým způsobem s agresí bezprostředně spojené. Fyziologická
aktivace organismu je však ovlivněna ještě mnoha dalšími stimuly, například fyzickou
zátěží, novými informacemi, horory nebo erotickými filmy. Existuje hypotéza, která
tvrdí, že neaverzní a nespecifický původ aktivace organismu dopomáhají i ke zlobě a
celkovému averznímu způsobu aktivace organismu a v závěru zvyšují pravděpodobnost
člověka k agresivnímu chování. V souvislosti Schachterovy (1964) dvoufaktorové teorie
emocí vytvořil Zillman (1988) takzvanou teorii přesunu podnětů. Předpokládá se, že
zbytkové množství aktivace dochované z předchozí aktivace může pomoci při vytvoření
aktivace další.
„Teorie přesunu podnětů (excitation-transfer theory) tvrdí, že zdroje nabuzení, které
nejsou přímo spojené s agresí se mohou přičleňovat k aktivaci s průvodními jevy agrese,
tudíž ve společném efektu zintenzivní agresivní reakci.‘‘ HEWSTONE, Miles a
Wolfgang STROEBE, Praha: Portál, 2006. Předpoklad pro uvedený přesun nabuzení a
následnou agresivnější reakci je nezbytné, aby člověk měl sklony dominantně reagovat
agresivitou na neznámé či nové situace (např. Zillman, Katcher a Milavsky, 1972) a také
schopnost interpretace nebo označení nabuzení takovým způsobem, který odpovídá
celkovému projevu agrese. Jestliže se nám po urážlivém komentáři či nespravedlivém
obvinění směřované na naši osobu dostavují pocity jako například zrychlený tep nebo
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vnímáme zvýšenou frekvenci našeho dechu, spustilo se nabuzení vzteku a ukazuje se větší
aktivace organismu pro agresivní jednání. Ovšem tyto velmi podobné příznaky aktivace
organismu se mohou dostavit i v situaci, kdy jsme nečekaně osloveni nějakou autoritou.
Například když nás učitel bez přípravy vyzve, abychom hovořili o nějakém tématu před
spolužáky při výuce. Tento stav označujeme jako strach nebo nejistotu a agresivní
chování se s největší pravděpodobností vůbec neprojeví. Pokud se dá aktivace organismu
zcela jasně přiřknout podnětům s neagresivní konotací, bude podnět interpretován
správně a nebude mít vliv na pravděpodobnost ani míru agresivního chování (Rule,
Nesdale, 1976). Zvýšení agresivity pomocí celkové aktivace organismu lze očekávat
v případě, že člověku chybí jasné odůvodnění zvýšené aktivace (Zillmann, Johnson, Day,
1974).
2.5 Agresivita jako interpretace chování člověka
Pokud hodnotíme vystupování člověka jako agresivní, přesahujeme rámec popisu.
Tvrzení, že je někdo agresivní v sobě obsahuje sociální důsledky. Pokud je chování
agresivní, mělo by takové chování být potrestáno, popřípadě by se měly nastolit negativní
sankce. Rozsáhlý výzkum, který se zaměřil na přístup k agresivitě u mužů zjistil, že stejné
chování může být vnímáno jak kladně, tak záporně. Rozhodující pro to, jak budeme
chování vnímat, je klíčové, jestli byly okolnosti a události předcházející chování chápány
jako oprávněné nebo ne (Blumenthal, Kahn, Andrews, Head 1972). Experimenty, které
se zaměřovaly na posuzování chování dle míry agrese zjistily, že nejdůležitějšími kritérii
pro prohlášení chování jako agresivní, je porušení pravidel, ublížení a cíl ublížit
(Ferguson, Rule, 1983).
Pokud budeme vycházet z tvrzení, že agresivita je interpretační výkladový konstrukt, a
ne pouze popisný, je důležité sledovat faktory, které zprostředkovávají a podmiňují
situaci, jako jsou kulturní zvyklosti, ve kterých agrese probíhá. Je možné, že dané kulturní
zvyklosti agresi tolerují. Dále bychom měli vzít v potaz atribuční teorii, protože se
zaměřuje na to, co vede člověka k úsudku o chování jiného člověka. Dalším významným
faktorem je, jaký je vztah mezi útočníkem a napadeným, popřípadě pozorovatelem
(Hewstone, Miles, str. 379).
Výzkumy, které uspořádali Mummendey, Linneweber a Löschper (1984), jasně ukazují
rozdílnosti v úhlu pohledu při hodnocení agrese agresorem a jeho obětí. Agresoři dle
výsledků experimentů vnímají své agresivní chování mnohem pozitivněji než jejich oběti
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či přihlížející. Názory na agresivní chování se mohou lišit i v případech, kdy agresor
jednal na základě vlastní iniciativy, anebo pouze reagoval na chování druhého člověka.
Mummendey a Otten (1989) ve svém experimentu zjistili, že se nejednalo jen o rozdílné
úhly pohledu na souslednost interakcí, ale i o nesouhlas při posouzení vlastního chování
ve srovnání s chováním druhého člověka (Hewstone, Miles, str. 379).
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3. Atribuce a agrese
Chování v sobě jasně neobsahuje kategorie, které by vymezovaly, zda obsahují záměr
někoho zranit, zranění anebo porušování norem. Na druhou stranu v jednání z výše
uvedeného vymezení vystupují. Neznamená to, že posuzujeme chování náhodně. Každý
den v našem životě probíhá mnoho interakcí, které jsou ovlivněné velkým sociálním
tlakem, také by se dalo říct sociálními postoji. Cílem sociální psychologie v oblasti agrese
je zjistit, kdy lidé reagují na negativní podněty, jako by obsahovaly agresi (Rule,
Ferguson, 1984). Ferguson a Rule zdůrazňují převážně dva aspekty atribucí. První z nich
je potřeba stanovit, komu nebo čemu je podle člověka přiřknuta zodpovědnost za
negativní událost. Druhým aspektem je potřeba reflektovat to, že atribuce je součástí
konfliktu: „je, nebo mělo by být” při pokusech o pochopení chování: Existuje konflikt
mezi tím, co člověk udělal a co by správně měl udělat, vzhledem k situaci, ve které se
nacházel? Konflikt ohledně je-mělo by být je velmi významný v situacích, ve kterých je
agresorovi přiřknuta zodpovědnost za způsobení negativních důsledků svým agresivním
chováním. Pokud máme ovšem někomu přiřknout zodpovědnost za nějaký skutek, je
nezbytné rozhodnout, jestli byly negativní důsledky ze strany agresora nebo původce
záměrně plánované nebo alespoň z části předvídatelné, nebo ne. Výsledky mnoha
experimentů ukazují, že oběť nebo pozorovatel budou vzteklejší (Averill,1982) a budou
mít větší tendence se pomstít (Ohbuchi, Kambara, 1985), čím negativnější budou
důsledky a čím větší bude rozdíl mezi tím, jak situace dopadla a jak měla původně
dopadnout (Hewstone, Miles, str. 382).
3.1 Agrese jako naučená odpověď
Psychologové zabývající se vývojem zjistili, že se u dětí často objevuje silný sklon
napodobovat chování dospělých, a to hlavně rodičů. Toto napodobování se označuje také
jako kopírování, které probíhá navzdory tomu, že toto chování není podporováno
odměnou z vnějšího prostředí. Například pokud dospělý vyplazuje jazyk na novorozence
nebo špulí rty, poté má dítě tendenci toto chování napodobovat (Michel a Mooreová,
1999, str. 416). U kojenců a batolat nápodoba chování často závisí na vztahu k dospělému,
hlavně na citové vazbě mezi dítětem a dospělým (Plháková, 2004, str. 189).
Teorie sociálního učení je ovlivněna převážně behaviorismem, proto při změně chování
připisovali velký význam zpevňování. Teorie observačního učení amerického psychologa
Alberta Bandury je z velké části ovlivněná behaviorismem, ale také do své teorie
začleňuje sociálního a kognitivní faktory (Plháková, 2004, str. 189). Dle Bandury se lidé
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učí na základě zástupného zpevňování (vicarious reinforcement), takže pomocí
pozorování chování druhých a jeho důsledků. Pozorováním vzorů chování vzniká
subjektivní přesvědčení a očekávání, jaké bude mít opakování chování důsledky.
Observačním učením si podle Bandury osvojujeme mnoho druhů chování, jako je
například stolování, oblékání, způsoby trávení volného času, výchovné a vyučovací
metody. Může se jednat i o chování, které dotyčný nikdy nezažil osobně a pouze je
opakuje (Bandura, 1977 b).
Teorie sociálního učení se zaměřuje na sociální interakce mezi lidmi. Jako základ této
teorie byly využity poznatky získané pomocí behaviorálního studia učení zvířat.
Zaměřuje se na vzorce chování, které se jako lidé učíme z reakcí na události, které se dějí
v našem okolí. Sociální chování může být vnímáno společností jako pozitivní, tudíž bude
odměněno, a chování, které společnost vyhodnotí jako nežádoucí může být přímo
potrestáno, anebo mít negativní důsledky. Díky takzvanému procesu diferencovaného
posilování si více osvojujeme ty vzorce a druhy chování, které se jeví jako úspěšnější,
vhodnější. Navzdory tomu, že teorie sociálního učení je položena na stejných základech
jako principy posílení u behaviorismu, to, čím se od něho liší, tkví ve zdůrazňování
kognitivních procesů. Protože si lidé dokážou ve svých myšlenkách představovat různé
situace, jsou schopni si domýšlet, jaké důsledky pravděpodobně jejich chování bude mít
a podle potřeby ho i měnit, aby se vyhnuli negativní reakci (NOLEN-HOEKSEMA, 2012,
str. 491).
Teorie sociálního učení se také od přísného behaviorismu odlišuje tím, jak zdůrazňuje
zástupné učení. Toto zástupné učení bychom mohli nazvat také učením pomocí
pozorování neboli observační učení. Lidé si mnoho vzorců chování osvojují tím, že
sledují chování druhých a následně pozorují, jaké důsledky mělo jejich chování.
Například mladší bratr bude vystrašen z návštěv u zubaře, když poprvé uvidí svého
staršího bratra v zubařském křesle s bolestným výrazem. Teorie sociálního učení přikládá
velkou důležitost vzorům chování při učení emočním reakcím a specifických druhů
chování. Velmi se věnuje otázkám například toho, jaký druh vzoru je nejúčinnější a jaké
podmínky jsou nejdůležitější při rozhodování, zdali člověk použije chování, které
pozoroval v minulosti (Bandura, 1986).
Bandura ve svých výzkumech dokázal, že lidé mají tendence více opakovat model
chování, jehož nositel byl odměněn a v menší míře napodobovat model chování, který
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byl potrestaný. Pokud nemělo chování žádné zjevné kladné nebo negativní důsledky, pak
mají lidé tendenci napodobovat lidi, kteří jsou v sociálním kontextu úspěšní, atraktivní,
anebo sympatičtí. V tomto případě stačí, že má dotyčný člověk, kterého chce jedinec
napodobit řadu rysů, které jsou spojovány s úspěchem. Tedy člověk věří, že jeho chování
je celkově odměňováno, a proto ho chce napodobit (Hall a Lindzey, 1997, str. 434).
Bandura věnoval velkou pozornost výzkumu subjektivního přesvědčení o vlastní
zdatnosti (self-efficacy), které je velmi důležité při sebehodnocení. Podle Bandury lidé s
vysokou mírou self-efficacy jsou subjektivně připravenější zvládnout různé druhy
životních problémů a překážek. Mají tendenci vybírat si spíše ty obtížnější úkoly, protože
věří, že jsou schopni je lépe zvládnout. Lidé s nízkou self-efficacy si příliš nevěří a když
jsou nuceni čelit životním problémům a překážkám, tak si často připadají slabí a
bezmocní. Zpravidla nevěří, že jsou schopni sami změnit podmínky, ve kterých žijí.
Pokud se setkávají s obtížemi, mají tendenci svou snahu vzdát už na samém začátku a
nepokračovat v řešení problému (Bandura, 1977 a).
3.2 Výzkumy podporující správnost teorie sociálního učení
Jelikož teorie sociálního učení klade veliký důraz na učení, nepřekvapuje, že popírá teorii,
která vysvětluje agresivitu frustrací pudu. Na rozdíl od agrese-frustrační teorie
předpokládá, že agrese se podobá dalším druhům chování, které se nejprve musíme
naučit, tedy že agresivní chování není vrozené. Být agresivní se můžeme naučit pomocí
sledování agresivního chování nebo jeho napodobováním. Čím častěji budeme svědky
agresivního chování nebo ho budeme napodobovat, tím více toto chování v sobě budeme
posilovat, proto se u nás budou agresivní reakce opakovat stále častěji. Pokud prožíváme
frustraci, zlobu nebo naštvání kvůli neúspěchu při snaze dosáhnout cíle nebo pokud jsme
rozrušení emočně náročnou situací, budeme prožívat nepříjemné emoce. Naše reakce na
emoce se bude lišit podle toho, jak jsme se naučili reagovat ve stresových situacích.
Frustrovaný člověk může jednat hned několika způsoby, například se začne chovat
agresivně, může poprosit o pomoc někoho ze svých blízkých, může se pokusit vyvinout
větší snahu a zdroj frustrace překonat nebo se uchýlit k drogám či alkoholu. V tomto
vybírání možností záleží na zkušenosti, která dotyčnému člověku v minulosti nejvíce
pomohla a tu bude s největší pravděpodobností také opakovat při nových obtížích. Podle
tohoto názoru bude frustrace vyvolávat agresivní chování hlavně u lidí, kteří mají ve
svých vzorcích chování sklony reagovat na frustrující životní situace agresivně (Bandura,
1977).
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Nyní bych rád zdůraznil několik hlavních rozdílů mezi teorií sociálního učení a
neobehavioristické hypotézy frustrace-agrese. Teorie sociálního učení se domnívá, že
agrese je jen jedna z několika dalších možností, jak reagovat na nepříjemnou frustraci a
že agrese je reakce, která nemá žádné společné vlastnosti s pudem, a proto je tedy
ovlivňována důsledky chování, které jsou člověkem předpokládány (NOLENHOEKSEMA, 2012, str. 492).
Jeden z hlavních důkazů, který vypovídá o správnosti teorie sociálního učení, je zásadní
výzkum Alberta Bandury. V jeho experimentu se ukazuje, že agrese, podobně jako jiné
reakce na podmět, jsme schopní se naučit pomocí napodobování. Děti, které se nacházely
v předškolním věku, byly svědky různých forem agresivního chování dospělých, které se
zaměřovalo vůči velké nafukovací figuríně. Děti po zhlédnutí chování dospělých
napodobily většinu způsobů chování, kterému byly svědky, a to i chování, které bylo
neobvyklé. Následně byl výzkum rozšířen o sledování dvou filmů, vyobrazující způsoby
agresivního chování vůči figuríně. Jeden film vyobrazoval agresivní chování dospělého
člověka. Oproti tomu druhý film ukazoval identické chování, jako dospělý člověk v
prvním filmu, pouze v podání animované postavičky. Výsledky tohoto experimentu byly
překvapující. Děti, které byly diváky jednoho ze dvou krátkých filmů, vykazovaly
prakticky stejné množství agresivního chování jako děti, které byly svědky sledování
živého dospělého vzoru agresivního chování. K dětem, které pozorovaly agresivní
chování, byly vytvořeny dvě kontrolní skupiny, které sledovaly neagresivní reakce
dospělých, anebo byly bez jakéhokoli vzoru chování. Děti, které pozorovaly vzory
agresivního chování, a to že buď byly osobně svědky agrese, anebo sledovaly pouze film,
vykazovaly vysoké množství agresivního chování oproti dětem, které sledovaly vzory
neagresivní nebo žádné. Ovšem dle výsledků experimentu se zjistilo, že pozorování
živého vzoru agresivního chování vede k specifičtějšímu opakování agresivního chování,
kdežto sledování filmových podob, a to buď hrané či animované verze vede spíše k
obecně agresivnímu chování, ale není zde patrné takové množství opakovaných
specifických činů jako podle živého vzoru (Bandura, 1963). Závěrem této studie je, že
pozorování živého nebo nafilmovaného vzoru, který vykazuje agresivní chování, zvyšuje
šanci, že když se dostane divák do podobné situace, využije k jejímu řešení agresivního
chování a bude tedy agresivní. To může být jedna z příčin proč děti, které pocházejí z
přísně trestajících rodin, vykazují nadprůměrné množství agresivního chování. Rodiče
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jim v těchto případech slouží jako vzor, který následně opakují ve svém životě (Eron,
1987).
Pro správnost teorie sociálního učení mluví i skutečnost, že agresivita je snadno
ovlivnitelná pomocí posílení v závislosti na důsledcích. Podobně jako ostatní reakce,
které se lidé musí nejprve naučit. Mnoho výzkumů potvrzuje, že děti vykazují vyšší míru
pravděpodobnosti projevu agresivity, kterou si osvojily sledováním agresivního vzoru
chování, pokud je chování vzoru posíleno odměnou nebo jejich vlastní agresivní chování
doprovází druh nějaký odměny. V rámci jiné studie badatelé pozorovali děti po dobu
deseti týdnů a zaznamenávali výskyty agrese a situace, které bezprostředně následovaly.
Například pozitivní posílení bylo v situaci, kdy oběť naříkala nebo se svíjela. Trest za
agresi, například oběť oplatila útok nebo neutrální reakce, když oběť nevěnovala žádnou
další pozornost útočníkovi. Nejvyšší množství agrese vykazovaly děti, které byly po svém
agresivním chování odměněny, tudíž jejich chování mělo následek pozitivní posílení.
Nejnižší míra agrese se nacházela u dětí, které byly za své agresivní chování potrestány.
Děti, které nevykazovaly známky agresivního chování, ale dostaly se do situace, kdy na
ně bylo útočeno a podařilo se jim útok odvrátit agresí, začaly samy projevovat agresivní
chování a staly se později samy útočníky. To protože jejich agresivní chování bylo
pozitivně posilováno. Následky agrese tedy rozhodně mají významnou roli při vytváření
vzorců chování (Patterson, Littman a Bricker, 1967).
Další významný představitel sociálního učení Julian Rotter, který vychází z
behaviorismu, zdůrazňuje ještě více kognitivní procesy a subjektivní zážitky než
Bandura. Podle Rottera chování ovlivňuje různé druhy posílení, ale jejich míru, jakou se
budou na chování podílet, zprostředkují vnitřní kognitivní faktory jako očekávání
důsledků za určitého chování a hodnota zpevnění v různých situacích. Například v
chudých zemích si lidé více váží jídla než v zemích bohatých. Existují také velké rozdíly
ve vnímání odměn, které je velmi subjektivní. Vnitřní faktory mají velký vliv na to, jaký
bude mít vnější situace účinek na člověka (Rotter, 1982).
Rotter se domníval, že existují dva typy lidí, kteří se liší ve svém přesvědčení v tom, jaké
mají možnosti ovládat zdroje odměn. Lidé s vnitřním místem řízení (internal locus of
control) jsou přesvědčení, že odměny se jim dostávají podle toho, jak se sami chovají, a
tudíž je mohou ovlivňovat. Lidé s vnějším místem řízení (external locus of control) jsou
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přesvědčeni, že jejich chování ani dovednosti nijak výrazně neovlivňují, jakých odměn
se jim dostane, proto ani nejsou motivováni svou životní situaci zlepšit (Rotter, 1966).
3.3 Projevy agrese a katarze
Výzkumy, které se zaměřují na odlišení agrese jako pudu a jako naučeného chování či
reakce, se v mnoha případech zaměřují na katarzi, kterou bychom mohli vysvětlit jako
způsob emočního vybití, spočívající v silném prožití přítomné emoce. Pokud je agresivita
pudová, pak by její prožití mělo vyvolat katarzi, což by mělo celkově snížit množství
agresivních myšlenek, ale i agresivního chování. Stejně jako příjem potravy nás zbavuje
emocí a chování, které máme spojené s hladem. Pokud ovšem je agrese naučená reakce
na situaci, je možné, že pokud bude agresivní chování odměňováno, bude docházet ke
zvýšení četnosti užívání agrese. Výsledky experimentů, které jsou k dispozici, se
přiklánějí spíše ve prospěch Bandurovy teorie o naučené reakci (NOLEN-HOEKSEMA,
2012, str. 493).
Psychologové provedli mnoho laboratorních výzkumů zaměřených na to, jestli se agrese
sníží, pokud je možnost ji částečně vyjádřit. Výzkum dětí zjistil, že provozování
agresivních činností agresivní chování udržuje na stejné úrovni, anebo ho zvyšuje.
Výzkumy s dospělými došly k velmi podobným výsledkům. Pokud měli studenti vysoké
školy možnost opakovaně ubližovat druhé osobě (která se nemohla napadení bránit ani
napadení oplatit), ubližovaly ji stále více. Pozorované osoby, které při experimentu
prožívali vztek, v dalších útocích svou agresivitu postupně zvyšovaly, na rozdíl od osob,
které vztek neprožívaly. Pokud by agrese byla prostředkem katarze, naštvaní účastníci
pokusu by svým agresivním chováním snižovali vlastní agresivní pud a s postupujícím
časem by čím dál méně ubližovali druhé osobě (Berkowitz, 1965).
Ze skutečných životních situací můžeme nalézat některé důkazy o katarzi. Ve výzkumu
dělali psychologové rozhovory se zaměstnanci, kteří byli právě propuštěni ze své
pracovní pozice. Tato firma se nacházela v Kalifornii a působila v oblasti leteckého a
kosmického průmyslu. Výzkumníci se ptali zaměstnanců na to, jaký mají názor na své
nadřízené a zaměstnavatele. Poté jim řekli, aby si své emoce zapsali. Pokud by agrese
přinášela katarzi, znamenalo by to, že by se bývalí zaměstnanci vykazující vysoké
množství vzteku vyjadřovali i v písemných zprávách, které měli později napsat, mírněji.
Výsledky studií však vycházely jinak. Muži, kteří během rozhovoru prožívali a
vyjadřovali vztek, se ve psané formě vyjadřovali ještě rozzlobeněji než během pohovoru.
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Odlišná studie se věnovala hostilitou obyvatel suverénního státu vůči sousedním státům
a druhem her, které se v daném státu nejčastěji hrají. Vědci zjistili, že v nepřátelsky
naladěných státech se ve větším množství hrají bojové hry. V rámci této studie se dá
shrnout, že agresivitu nesnižuje její projevení, ale naopak plodí další agresi (Ebbesen,
Duncan a Konecni, 1975).
Zmíněné poznatky nejsou v souladu s názorem, že agrese přináší katarzi. Navzdory tomu
ale existují situace, při kterých může projevení agrese snížit její další výskyt. Agresivní
chování se v mnoha případech stává zdrojem úzkosti, která může snižovat či tlumit další
agresi. Hlavně pokud původce agrese zjistí, že svými činy způsobil zranění nějaké další
osobě. Ovšem v tomto případu se dá následek agresivního chování interpretovat i jinak,
než že by proběhla redukce agresivního pudu. Ačkoli projevy hostilního chování a pocitů
obvykle nesnižují míru následné agrese, mohou v agresorovi vyvolávat například i
pozitivní pocity či prožitky. Ty ovšem mohou nastat i z jiného důvodu, než že daný člověk
odreagoval svůj agresivní pud, ale je více pravděpodobné, že se uspokojily jeho potřeby
po dominanci nad danou situací či člověkem (NOLEN-HOEKSEMA, 2012, str. 494).
Mnoho výše zmíněných studií se zaměřuje na následky přímo vyjádřené agrese. Jaké jsou
ale důsledky zástupného nebo nepřímého vyjadřování agrese při sledování násilí v
televizním vysílání, při poslechu hudby s násilným textem nebo při hraní videoher
obsahujících násilí? Když se ze sledování násilí stala pro lidi zábava, vybíjí si ve svých
fantaziích vlastní agresivní pud? Nebo spíše podporují svou agresi jako při napodobování
a posilování agresivního chování? Děti v laboratorních podmínkách nafilmované nebo
živé násilí napodobují, ale jak by reagovaly v přirozenějších podmínkách? Protože díky
stále většímu množství násilí, které se vyskytuje v televizním vysílání, jsou děti čím dál
více vystavovány agresivnímu chování jako vzoru. Několik výzkumů se zaměřovalo na
to, jaký vliv má sledování televizního vysílání na děti. V jednom experimentu sledovala
skupina dětí násilí v kreslených filmech, a to každý den. Jiná skupina sledovala kreslené
filmy stejně dlouhou dobu jako první, ale bez násilného obsahu. Vědci sledovali míru
agrese, kterou děti projevovaly ve všech svých každodenních činnostech. Děti, které
sledovaly animované filmy s násilím, se projevovaly vůči svým spolužákům a obecně
dětem stejného věku agresivněji, než děti, které sledovaly kreslené filmy bez násilného
podtextu (Steuer, Applefield a Smith, 1971). Odlišná studie pozorovala vysokoškolské
studenty a zjistila, že poslechem písní s násilným textem měli studenti častěji násilné
myšlenky nebo pociťovali pocity hostility (Anderson, Carnagey a Eubanks, 2003).
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Tyto nastíněné výzkumy porovnávaly experimentální skupiny se skupinami kontrolními.
Výzkumy, které se zaměřují na pozorování chování dětí při sledování televize, jsou ve
většině případů spíše korelační. To znamená, že se snaží najít vztah mezi časem, během
kterého se děti věnují sledování násilí v televizi, a množstvím agresivního chování při
řešení mezilidských konfliktů. Korelace zjištěné studiemi jsou pozitivní (Singer a Singer,
1981), a to i u dětí ve Finsku, které mají sníženou dostupnost k programům obsahující
násilí (Lagerspetz, Viemero a Akademi,1986). Ovšem z korelací nemůžeme usuzovat
kauzální vztahy. Tudíž by se dle těchto výzkumů dalo dojít i k závěru, že agresivní děti
zkrátka raději sledují televizní vysílání s násilným obsahem, takže ke sledování násilných
programů je podporuje jejich vlastní agresivní povaha (NOLEN-HOEKSEMA, 2012, str.
495).
Protože se vědci snažili zjistit platnost zmíněné alternativní hypotézy, sledovali celých
deset let zvyky, které děti mají, když sledují televizi. Výzkumu se účastnilo přes osm set
dětí, které se nacházely ve věku mezi osmi a devíti let. Vědci sbírali data o programech,
které má dítě nejraději a nejvíce je sleduje a o agresivitě, kterou dítě vykazovalo dle
hodnocení spolužáků. Zjistilo se, že chlapci, kteří sledovali pořady obsahující velké
množství násilí, se v interpersonálních vztazích chovali mnohem násilněji než chlapci,
kteří dávali přednost programům s nižším množstvím násilí. Po tento bod se výsledky
shodují s výsledky předchozích studií. Po uplynutí deseti let se vědci dotazovali více než
poloviny zúčastněných této studie na jejich oblíbené programy. Zaměřovali se také na
delikventní sklony a ptali se jejich vrstevníků na jejich agresivitu. Zjistilo se, že čím
násilnější pořady devítiletí chlapci sledovali, tím agresivněji se chovali v devatenácti
letech. Významné je to, že korelace je stále velká i pokud se odečte původní množství
agresivity v dětství (Eron, Huesmann, Lefkowitz a Walder, 1972).
Zajímavostí je, že výsledky neprokázaly u dívek žádný vztah mezi zvyky při sledování
televize a množstvím agresivního chování v jakémkoli věku. To potvrzuje i další studie,
ze které vyplývá, že dívky mají podstatně nižší tendence k agresivnímu chování než
chlapci (Archer, 2004). Dívky obecně v mnohem nižší míře napodobují agresivní
chování. S přihlédnutím k tomu, že většina násilných rolí v televizi je ztvárněna muži,
ženy nemají tolik agresivních vzorů, které by mohly napodobovat. Pokud se zaměříme na
chlapce, studie prokázaly, že sledování násilí vede k tomu, že se chlapci chovají
agresivněji, toto platí nejvíce u malých dětí. Tyto výsledky podporuje i analýza dvaceti
osmi výzkumů, které se zaměřovaly na dané téma (Wood, Wong, a Chachere, 1991).
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Výše zmíněné výsledky studií dokazují, že agrese není pud, který by vedl ke katarzi
(NOLEN-HOEKSEMA, 2012, str. 496).
Díky studiím existuje široké spektrum důkazů o tom, že násilí zobrazované v muzice nebo
v televizních médiích koreluje se zvýšenou agresivitou. Přesto jsou obsahy v mediích čím
dál násilnější a dalším velkým činitelem mohou být videohry a počítačové hry, ve kterých
se násilí objevuje velmi často. Hry s násilným obsahem bývají velmi poutavé, obzvláště
pro děti. Pro veřejnost může být znepokojivý fakt, že náctiletí chlapci, kteří v Kentucky
a Arkansasu zavraždili několik svých učitelů, byli fanoušky těch nejnásilnějších a
nejkrvavějších her, které jsou k dostání. Kvůli tomu, že děti, adolescenti a studenti tráví
hraním násilných videoher čím dál víc času, začali psychologové zkoumat, jestli nemá
vliv na jejich život a agresivitu hraní počítačových her obsahujících násilí. Provedla se
metaanalýza padesáti čtyř výzkumů, zabývající se touto tématikou s výsledkem, že hraní
počítačových her a videoher obecně zvyšuje množství agresivních myšlenek, pocitů a
snižuje četnost altruistického chování (Anderson, Bushman, 2001). Další významný
výsledek ze studií zabývajících se agresivitou je, že hraní násilných videoher také snižuje
schopnost vnímat utrpení druhých. Dochází k takzvané desensibilizaci, která snižuje
vnímavost vůči utrpení a posouvá normu toho, co je pro člověka přijatelné (Funk,
Baldacci, Pasold a Baumgardner, 2004).
V tomto stručném nastínění o agresivitě nejsou zahrnuty všechny možné příčiny vzniku
agrese. Možným zdrojem vzteku mohou dále být například pochybnosti o vlastní sebeúctě
nebo pocit, že se jiný člověk choval vůči nám či svému okolí nepoctivě (Averill, 1983).
Z hlediska vzniku agresivity jako pudu nebo jako naučené odpovědi nebyl zahrnut ani
jeden z těchto faktorů. Na vzniku agrese se mohou také podílet sociální faktory. Je jich
velmi mnoho, ale za hlavní bychom mohli považovat kulturní hodnoty, přelidnění,
chudobu a jednání autorit. Obecně se dá říct, že se agresivita objevuje jako následek
frustrace, ale nemusí se objevit vždy. Sklony člověka k agresivnímu jednání posiluje nebo
oslabuje mnoho sociálních faktorů (Berkowitz, 1981).
3.4 Shrnutí
Psychoanalytická teorie agresivity, která je založena na tvrzení, že agrese pochází z pudů,
které jsou vrozené, je podporována studiemi, které zdůrazňují biologický základ agrese.
V živočišné říši je agrese podmíněna neurologickými mechanismy hypothalamu.
Podrážděním hypothalamu můžeme u zvířat, jako je například kočka, vyvolat vražednou
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reakci. U živočichů, jako jsou lidé a někteří savci, je agrese řízena mozkovou kůrou, a
proto je agrese spojená také se sociálním kontextem, vzpomínkami a zkušenostmi
z minulosti. Dle teorie sociálního učení se lidé učí agresivnímu chování díky
observačnímu učení. Poté záleží, zdali je pozorované chování společností odměňováno
nebo naopak trestáno. Když je agrese odměněna, zvyšuje se pravděpodobnost opakování
agresivního chování i v budoucnosti. Tento princip chování byl pomocí vědeckých studií
potvrzen nejen na dětech, ale i na dospělých. Existují důkazy toho, že agrese zvyšuje
pravděpodobnost agresivního chování, anebo je udržuje alespoň na stejné úrovni. Když
měli vysokoškoláci možnost chovat se násilně vůči někomu jinému, kdo neměl žádnou
příležitost k tomu, aby se bránil, jejich násilné chování vůči němu stále vzrůstalo.
Zástupný či nepřímý způsob projevu agrese má srovnatelné účinky. Existují důkazy o
kladném vztahu mezi mírou agresivního chování a množstvím sledovaného násilí
prostřednictvím médií. Častý kontakt s agresivitou může způsobit snížení vnímavosti
vůči násilí a vyvolávat tím intenzivnější reakce a snižovat altruismus (NOLENHOEKSEMA, 2012, str. 500).
Agrese se vyskytuje jako výsledek frustrace a vzteku, obzvláště v situacích, které
vyvolávají asociace s agresivními schématy. Agresivní chování si lidé osvojují díky
instrumentálnímu podmiňování nebo pomocí nápodoby. Sklony či tendence využít
naučené chování se spouští v situaci, kdy se předpokládá, že agresivita bude užitečný
způsob dosažení cíle. Příkladem by mohlo být zakončení situace, kdy se druhý člověk
chová agresivně a je chápán jako odpovědná osoba za vznik situace. Ukázal jsem, že totéž
chování může být chápáno jako agresivní i neagresivní v návaznosti na normách a
atribucích. Důležitou roli v tomto sehrávají také úhly pohledu na vzniklou situaci. Existují
velké rozdíly ve výpovědích ohledně posuzování téhož chování z pohledu oběti a
iniciátora. Agresivní jednání podobně jako ostatní normy chování ve společnosti – ve
skupinové i v individuální formě je řízeno pravidly, která společnost přijímá a jsou
příslušná k dané situaci. Při snaze vyhledat příčinu agresivity bychom se neměli
soustředit jen na faktory spouštějící pohnutky člověka nebo na racionální kontrolu
chování. Měli bychom se spíše zaměřovat na situaci, která alespoň z pohledu agresora
způsobuje, že cílené ublížení jinému člověku je na místě a je oprávněné (Hewstone,
Miles, str. 387).
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4. Empirická studie
V této kapitole je stručně shrnut výzkumný problém, uvedena výzkumná otázka a cíle.
Dále je formulována nulová hypotéza.
4.1 Výzkumný problém, otázky a cíle
V rámci provozování bojového sportu se člověk setkává s vlastní agresivitou a je nucen
s ní v rámci zlepšení svých výkonů pracovat. Tudíž se svou agresivitu musí naučit
usměrňovat. Potlačovat, či ji naopak nechat volný průchod. Konkrétně na tuto
problematiku existuje jen malý počet studií, které se problémem bojových sportů a
agresivity zabývají.
Výzkumná otázka: „Jsou lidé, kteří se věnují thajskému boxu subjektivně agresivnější
než lidé, kteří bojové sporty neprovozují?“
Výzkumné cíle: Primárním cílem této práce je vyslat sondu do prožívání agresivity
thajských boxerů a způsobů zacházení s ní. Dalším cílem bylo porovnat ji s prožíváním
lidí, kteří se thajskému boxu ani jinému bojovému sportu nevěnují.
4.2 Formulace hypotéz
H0: Zápasníci thajského boxu budou stejně schopni v ovládání vlastní agresivity a svého
chování jako lidé, kteří se thajskému boxu nevěnují.
H1: Zápasníci thajského boxu se liší svou schopností ovládat vlastní agresivitu a své
chování oproti lidem, kteří se thajskému boxu nevěnují.
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5. Metodologie
5.1 Respondenti
Pro svůj výzkum jsem zvolil dvě skupiny respondentů. První skupina jsou zápasníci
thajského boxu, kteří se mu věnují v profesionální rovině. Profesionální rovinou je
chápáno to, že se respondenti pravidelně účastní turnajů a pravidelných zápasů
v soutěžích thajského boxu. Tato skupina byla vybrána z úspěšných klubů thajského
boxu, převážně z Prahy a Trutnova. Druhá skupina respondentů se skládá z lidí, co
neprovozují bojový sport a nevěnují se jinému sportu na jiné než rekreační úrovni. Druhá,
kontrolní skupina byla zvolena tak, aby respondenti neměli příležitost ventilovat svou
agresivitu skrze bojový sport, a aby byla možnost porovnat tyto dvě skupiny v rámci
rozdílných přístupů k agresivitě a nakládání s ní. Oba výzkumné vzorky jsou složeny
z mužů, proto v pokračování mé práce už na tuto skutečnost opakovaně neupozorňuji.
Kontrolní skupina je složena z rekreačních sportovců a nesportovců je v grafech nazývána
jako kontrolní skupina z důvodu snazší orientace v grafech. Tato skupina obsahuje 41
osob. Skupina neboxerů je složena vzhledem k věku v rozmezí 20-25 let z 61 %, z 32 %
v rozmezí věku 26-30 a pouze ze 7 % ve věku 31+.
Nejvyšší dosažené vzdělání kontrolní skupiny se nachází v následujících poměrech:
základní škola 2 %, střední odborná škola 44 %, střední škola s maturitou 27 % a vysoká
škola 27 %.
Zaměstnání kontrolní skupiny je složeno z 58 % studentů; 17 % bylo zařazeno do skupiny
jiné, ve které se nacházeli profese manuální například dělnická profese, malíř a
z pracovníků ve službách jako například kuchař, číšník; 15 % z manažerských pozic; 5 %
podnikateli a z 5 % pracovníků ve zdravotnictví. Tyto hodnoty jsou znázorněné na
grafech v příloze.
Skupina boxerů je vybírána z několika tělocvičen, a to převážně z Prahy a Trutnova, jejíž
členové se často pohybují v nejvyšších soutěžích, které thajský box vůbec nabízí i na
světové úrovni. Tento vzorek je složen ze 40 profesionálních zápasníku thajského boxu.
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Z tohoto vzorku se nachází 65 % ve věkovém rozmezí 20-25 let, 17 % se nachází ve věku
26–30 let a 18 % se nachází ve věku 31–35.
Nejvyšší dosažené vzdělání tohoto vzorku je z 16 % základní škola, z 21 % střední
odborná škola, z 34 % střední škola s maturitou a z 29 % vysoká škola.
Zaměstnání vzorku thajských boxerů je z 47 % student, z 18 % manažerské pozice,
z 15 % pracovník v Policii české republiky, z 15 % v dělnických profesích a službách (v
grafu zahrnuto pod jiné) a z 5 % ve zdravotní profesi.
Skupina boxerů se bojovým sportům věnuje z 42 % v rozmezí 6–10 let, 23 % se bojovým
sportům věnuje 11–15 let, 22 % do 5 let, 10 % více než 20 let a 3 % v rozmezí 16–20 let.
5.2 Výzkumná metoda
Jako výzkumná metoda byla zvolena metoda kvantitativní. K způsobu sběru dat byl
použit online dotazník. Dotazník byl zadáván oběma skupinám pomocí internetového
odkazu na stránku, kde se dal dotazník vyplnit, a tudíž byl zcela anonymní. Skupiny
neměly identický dotazník. První verze dotazníku, která byla určená profesionálním
thajským boxerům obsahovala nejdříve obecné otázky pro snazší kategorizaci, jako byl
věk, povolání, nejvyšší dosažené vzdělání a délka doby, kterou se věnují bojovým
sportům. Poslední otázka byla takto položena, protože z thajského boxu čerpá mnoho
bojových sportů jako je judo, karate, smíšené bojové umění zkráceně nazývané jako
MMA (Mixed Matrial Arts), kickbox, box a taekwond. Většina zápasníků kombinuje
pohyby z několika bojových sportů, které se naučili v minulých letech.
Další část dotazníku se stávala z otevřených otázek, které dotazovaní sami vyplňovali.
Tyto otázky se zaměřovaly na jejich motivaci: „Z jakého důvodu jste se rozhodl začít
s bojovým sportem.”, nebo: „Jaká je vaše motivace pokračovat v tréninku?” a na vnímání
vlastní agresivity: „Jak ventilujete svůj vztek? ”, nebo: „Požíváte při sportu agresi?” Další
otevřené otázky jsou ohledně subjektivního vnímání tréninku thajského boxu a bojových
sportů obecně na kvalitu vlastního života například: „Ovlivnil bojový sport Váš život?
Jestli ano, jak?”, nebo jako příklad další otázky může posloužit: „Jaký má pro Vás
trénink význam?” Otevřené otázky, které se zaměřovaly konkrétně na subjektivní
prožívání během tréninku bojových sportů nebo motivace k jejich provozování, byly
z dotazníků pro rekreační sportovce a nesportovce vyškrtnuty, protože by tyto otázky
neměly pro tuto skupinu žádný smysl.
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Třetí část dotazníku byla vyjmuta z BPAQ (The Buss-Perryho Aggresion Questionnaire).
Tento dotazník má původ z inventáře agresivity a hostility BDI (Buss-Durkee Inventory),
který se skládá z 75 otázek v 8 škálách, který publikoval Bussem a Durkeem v roku 1957.
Dotazník BPAQ byl vytvořen Bussem a Perrym roku 1992 pomocí faktorové analýzy
z původního inventáře agresivity a hostility BDI. Tímto způsobem vzniklo celkem 29
tvrzení ve čtyřech škálách, které jsou verbální agrese, fyzická agrese, hostilita a vztek.
Úkolem dotazovaného je u každého tvrzení označit na kolik ho dané tvrzení vystihuje a
jak se s ním subjektivně ztotožňuje na stupnici 1 (vůbec nevystihuje) až 5 (zcela
vystihuje). Výsledný skór je spočítán pomocí aritmetického průměru výsledných
číselných hodnot odpovědí pro každou ze 4 škál samostatně, tak i pro kompletní dotazník,
což zobrazuje celkovou míru agresivity dotazovaného (Buss & Perry, 1992).
Přímá nebo také fyzická agrese je v rámci inventáře BPAQ popisována jako druh násilí
směřované vůči druhým osobám, ale ne předmětům. Výroky se vždy snaží popsat
konkrétní situaci a následnou odpověď na ni. Dotazovaný má odpovědět, jaká je jeho
tendence k užití fyzické síly ve chvíli, kdy by byla ohrožena jeho rodina, pokud by byl
někým napadán a zda dokáže zvládnout své nutkání občas někomu ublížit (Buss & Perry,
1992).
Verbální agresí je dle Busse a Perryho (1992) je vyjádření agrese pomocí řeči například
křikem, nebo obsahem řeči (kritika druhých osob, výhružky), a také jednání v afektu,
které se odráží ve stylu komunikace převážně při hádkách.
Hostilitou jsou v inventáři BPAQ rozuměny pocity, že je danému člověku světem
křivděno, že je mu neprávem bráno něco, na co má nárok. Na rozdíl od ostatních lidí,
kteří mají nárok třeba menší, ale mají pouze více štěstí než dotazovaný. Také je zde
zahrnuta hostilita ve formě projekce na ostatní lidi, jako je například podezíravost.
Podezíravost se projevuje ostražitostí a nedůvěrou vůči ostatním lidem. V dotazníku je
zahrnuta i představa, že by ostatní lidé mohli respondentovi ublížit (Buss & Perry, 1992).
Hněv reprezentuje sklon k prudké reakci i na malý podmět. V těchto položkách je
respondent dotazován například na svou trpělivost s druhými lidmi, reaktivitu na podměty
a vnitřní napětí se sklony ke ztrátě sebekontroly (Buss & Perry, 1992).
Tento dotazník byl přejat z anglického originálu a na jeho překladu se podílelo hned
několik osob, zabývající se překlady a zároveň psychologií. V dotazníku byla provedena
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pouze jedna výrazná změna v překladu, a to konkrétně u: „I sometimes feel like a powder
keg ready to explode.“ Výraz „powder keg“, jenž lze přeložit jako „sud prachu“, byl
zaměněn pro lepší srozumitelnost vzhledem k našim kulturním podmínkám za „papiňák“,
protože tento výraz pravděpodobně lépe vystihuje zadanou otázku.
Vzhledem k možnosti rozsahu bakalářské práce jsem se rozhodl pro svůj výzkum využít
pouze část inventáře, a tedy ne jeho celý rozsah. Pro svou experimentální práci jsem
využil poslední dvě škály dotazníku BPAQ, tedy škálu zaměřující se na hostilitu a vztek.
Usoudil jsem, že vzhledem k hypotézám a cílům mého výzkumu jsou stěžejní. Navíc
škála věnující se fyzické agresi by nebyla podle mého názoru příliš vhodná k použití při
výzkumu na thajských boxerech.
5.3 Způsob zpracování získaných dat
Veškerá získaná data prostřednictvím dotazníku byla nejprve rozčleněna na skupiny
thajských boxerů a neboxerů, tedy na výzkumnou a kontrolní skupinu. Dalším krokem
bylo vyřazení nevhodných odpovědí ve smyslu, kdy dotazovaný neodpovídal na
položenou otázku, nebo těch odpovědí, které byly ovlivněny pravděpodobně nesprávným
pochopením položené otázky. Poté jsem pokračoval tak, že jsem spočítal četnosti u
jednotlivých otázek, na které se odpovídalo například čísly nebo jedním slovem.
Následně jsem odpovědi započal třídit do mnou zvolených kategorií, jako například
věkové rozpětí, kvůli zvýšení přehlednosti a následné převoditelnosti pro zpracování do
grafů.
U dotazníku pro thajské boxery jsem se pokusil odpovědi získané z otevřených otázek
rozčlenit co nejpřesněji do obecných kategorií. Například když respondent u otázky na
motivaci k počátku provozování bojového sportu odpověděl: „K bojovým sportům mě
přivedl můj otec, který boxoval.“ a tuto otázku doprovázelo hned několik podobných
odpovědí, vytvořil jsem kategorii rodinní příslušníci a přátelé. Stejným způsobem jsem
pokračoval v kategorizaci odpovědí i u ostatních otevřených otázek.
Po rozčlenění jednotlivých odpovědí do kategorií jsem zpracoval všechny odpovědi do
jednotlivých grafů. Rozhodl jsem se použít dva druhy grafů, a to sloupcový a výsečový.
Tento postup jsem zvolil z důvodu lepší orientace v grafech. Výsečové grafy slouží pro
výsledné hodnoty v rámci pouze jedné otázky. Grafy sloupcové využívám pro snazší
porovnávání odpovědí obou skupin. Všechny grafy jsou přiloženy v příloze. Nejsou
zahrnuty do textu práce, protože text by jimi byl příliš narušován.
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Ke statistickému vyhodnocení byly k zjištění průkaznosti vztahu mezi experimentální a
kontrolní skupinou využity dva druhy neparametrických testů, z důvodu neexistence
dostupných

dat

normálního

rozložení

sledovaných

znaků

v české

populaci.

Z vícehodnotové stupnice je využit Mann-Whitneyův test rozdílu pořadí k výpočtu
statistické průkaznosti v rámci části BPAQ dotazníku, který se zaměřuje na vztek a
hostilitu probandů. Jako druhá metoda byla využita dvouhodnotová stupnice Chí-kvadrát
jako test dobré shody. Tento test byl využit na uzavřenou otázku, zdali probandi využívají
při sportu agresivitu.
6. Výsledky
Nejdříve bych započal se shrnutím výsledků z otevřených otázek věnovaných thajským
boxerům.
6.1 Boxeři
Na první otázku: „Z jakého důvodu jste se rozhodl začít s bojovým sportem?“ dotazování
odpovídali následovně: 32 % respondentů odpovědělo, že jejich důvody se týkaly
převážně seberealizace - do této kategorie jsem zařadil odpovědi, které se týkaly hlavně
o zvýšení sebevědomí a potenciálu být v bojových sportech úspěšní; 21 % respondentů
bylo přivedeno ke sportu rodinou; 17 % se chtělo naučit sebeobraně; 15 % si chtělo zlepšit
fyzickou kondici; 9 % odpovídalo, že bojové sporty vnímají jako druh relaxace a možnost
dostat se od svých myšlenek a posledních 6 % respondentů bylo motivováno tím, že byli
šikanováni.
Druhá otázka zjišťovala, zdali respondenti subjektivně používají agrese ve sportu. V této
otázce odpovědělo 66 %, že ano a 34 %, že agresi při sportu nepoužívají.
Následující otázka se ptala, co motivuje respondenty v pokračování tréninku. Na to 39 %
odpovědělo, že jejich motivací je možnost se neustále zlepšovat; 22 % zdůrazňovala
pozitivní emoce při a po tréninku; 15 % pokračují v tréninku kvůli udržování své fyzické
kondice; 11 % je motivováno svými úspěchy; 9 % svými přáteli, se kterými trénují a
pouze pro 4 % je motivací učení sebeobrany.
Poté následovala otázka, zdali bojový sport ovlivnil respondentovi život a pokud ano, jak.
Na to 42 % respondentů odpovědělo, že pocítili růst osobnosti, zkvalitnění osobního
života a zlepšení vztahů; 21 % vnímalo zvýšení svého sebevědomí; 13 % zaznamenalo
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zlepšení sebeovládání; 10 % pocítili zvýšení kondice; 8 % nezaznamenalo žádnou změnu
a 6 % uvedlo, že se stali populárními.
Další otázka byla uzavřená a dotazovala se, zda respondenti využili někdy svých
schopností mimo tělocvičnu. Na to 57 % respondentů odpovědělo, že ano a 43 % ne.
Následnou otázkou bylo, zda by respondenti hodnotili sami sebe ve školním věku jako
problémové děti. Na tuto otázku 79 % respondentů odpovědělo, že ne a 21 % ano.
Předposlední otevřená otázka byla zaměřená na to, jaký má trénink pro respondenta
význam. Na tuto otázku 34 % respondentů odpovědělo, že odreagování a způsob relaxace;
34 % uvedla osobní růst; 16 % uvedlo možnost stát se lepším a 16 % uvedlo kondici.
Poslední otázka se ptala, jak respondenti ventilují svůj vztek. Na tuto otázku 46 %
odpovědělo, že svůj vztek ventilují pomocí tréninku; 19 % uvedlo sparing a vybití na pytli
(sparing je napůl řízený souboj s ochrannými pomůckami a většinou v trochu volnějším
tempu než při zápase); 12 % uvedlo diskuze; 12 % uvedlo nijak; 9 % uvedlo nadávky, řev
a 2 % uvedla relaxaci (například dechová cvičení).
6.2 Kontrolní skupina
Kontrolní skupina byla dotazována pouze na 2 otázky, a to na otevřenou a uzavřenou.
První otázkou bylo, zdali využívají při sportu agrese 61 % odpovědělo, že ne a pouze
39 % ano.
Druhá otázka byla zaměřena na to, jak respondenti ventilují svůj vztek. Z toho 36 %
dotazovaných odpovědělo způsobem, který jsem zahrnul do kategorie: „Agresivní
projev“ - do této kategorie spadají odpovědi typu: mlátím s věcmi/do věcí, nadávám
druhým, řvu. Dále se 54 % respondentů vyjádřilo, že svůj vztek ventilují neagresivním
projevem – do této kategorie jsem zařadil odpovědi jako trénink, hudba, dýchání, přátelé
a relaxace. Posledních 10 % odpovědělo, že svůj vztek neventilují.
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6.3 BPAQ výsledky
Číselné vyhodnocení jsem provedl tak, že jsem rozdělil kategorie vztek a hostilita. Pro
každou tuto kategorii jsem zjistil modus a medián. Grafy ohledně četností odpovědí a
porovnání obou skupin thajských boxerů a rekreačních sportovců se všechny nacházejí
v přílohách. Níže shrnu výsledky získané pomocí statistické metody.
Statistická průkaznost hostility zjištěna pomocí testu Mann-Whitney

Skupina

Modus

Experimentální

20

Kontrolní

13

Hodnota U

Z-skóre

Statistická
průkaznost
na hladině p

772

0,79743

.21186

Zjištěné rozdíly v hostilitě mezi experimentální a kontrolní skupinou jsou statisticky
vypočítané na 21% hladině průkaznosti (p ≤ 0,212). P-hodnota má vyšší hodnotu než
autorem práce zvolená hladina významnosti (α = 0,05) a tudíž výsledek není
signifikantní. Neumožňuje nulovou hypotézu zamítnout.
Statistická průkaznost vzteku zjištěná pomocí testu Mann-Whitney.

Skupina

Modus

Experimentální

16

Kontrolní

Hodnota U

Z-skóre

Statistická
průkaznost
na hladině p

555

2.77507

.00544

22

Zjištěné rozdíly ve vzteku mezi experimentální a kontrolní skupinou jsou statisticky
vypočítané na 0,5% na hladině průkaznosti (p ≤ 0,005). Na této úrovni skórují zápasníci
thajského boxu oproti kontrolní skupině jako lépe ovládající svůj vztek. Nabývá-li phodnota nižší hodnotu než autorem práce zvolená hladina významnosti (α = 0,05),
umožňuje nulovou hypotézu zamítnout. Tedy výsledek je signifikantní.
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Vyhodnocení dvouhodnotové stupnice Chí-kvadrát na otázku, zdali respondenti
experimentální a kontrolní skupiny využívají při sportu agresivitu.

Ano

Ne

Součet okrajových
řádků

Experimentální
skupina

25 (20.24) [1.12]

15 (19.76) [1.15]

40

Kontrolní skupina

17 (21.76) [1.04]

26 (21.24) [1.07]

43

Okrajové
sloupců

42

41

83 (celkový součet)

součty

Zhodnocení chí-kvadrátové statistiky je 4.3723. Statistická průkaznost na hladině p je
0.0365, z čehož je spočtena statistická významnost 0,03 %. P-hodnota má nižší hodnotu
než autorem práce zvolená hladina významnosti (α = 0,05), z čehož vyplývá, že výsledek
je signifikantní a hovoří pro zamítnutí nulové hypotézy.
6.4 Závěr výzkumu
Thajští boxeři vykazují nižší hodnoty v obou kategoriích, a to jak v měření hostility, tak
i v měření vzteku. U kontrolní skupiny byla v kategorii hostility naměřena vyšší hodnota
než u thajských boxerů o 0,3. V kategorii vzteku byla naměřena u kontrolní skupiny vyšší
hodnota o 0,525; než u thajských boxerů. Při spočtení aritmetických průměrů obou
kategorií kontrolní skupina dosáhla hodnoty 2,723; kdežto u thajských boxerů to bylo
pouze 2,309; tedy hodnota o 0,414 nižší.
Závěr výzkumného šetření plyne z výsledků testu BPAQ. Kategorie vzteku byla u
experimentální a kontrolní skupiny vyhodnocena jako jednoznačně signifikantní a
umožňuje zamítnout nulovou hypotézu. Druhá kategorie BPAQ testu – hostilita, nebyla
oproti vzteku vyhodnocena jako signifikantní a nedovoluje zamítnout nulovou hypotézu.
Dvouhodnotová stupnice chí-kvadrát pro využívání agresivity ve sportu byla
vyhodnocena jako signifikantní a umožňuje zamítnout nulovou hypotézu.
Vzhledem k hodnotě p u testu hostility, která nám nedovoluje nulovou hypotézu
zamítnout, nemůžeme nulovou hypotézu považovat jednoznačně za platnou, protože v
testu vzteku i chí-kvadrátu byla zamítnuta.
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Kontrolní skupina využívá k ventilaci vzteku z 36 % agresivní projev, kdežto u thajských
boxerů pouze 9 %. Z kontrolní skupiny používá vědomě ve sportu agresivitu 39 %
dotazovaných. U thajských boxerů to bylo celých 66 %.
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7. Diskuze
Dle výsledků BPAQ thajští boxeři v kategorii vzteku získali pouze v jedné otázce z 6
vyšší skóre než rekreační sportovci. Jednalo se konkrétně o druhou otázku, která se ptala,
zdali respondenti dávají najevo své podráždění, když jsou frustrovaní. Způsob
vyjadřování negativních emocí bych nepovažoval za nevhodný, ale naopak bych
předpokládal větší schopnost pracovat se svými emocemi a vztekem. V kategorii hostility
si thajští boxeři vedli o něco hůře. Získali větší skóre ve třech položkách. Zajímavostí je,
že tyto tři položky se nacházejí v dotazníku hned za sebou a zcela na konci. Tyto otázky
se zaměřují konkrétně na vnímání neznámých, příliš přátelských lidí a obavy, zdali se
respondentům někdo například vysmívá za zády. Z toho důvodu si myslím, že by mohlo
být zajímavé zjistit, jak experimentální skupina přijímá nové členy do kolektivu v rámci
společných tréninku a klubových akcí. Konkrétně kvůli těmto třem odpovědím by se dalo
usuzovat, že přijímání nových členů do skupiny bude v rámci thajských boxerů rigidní.
Podle výsledku BPAQ, ale i jednotlivých průměrů, se potvrdila hypotéza, že zápasníci
thajského boxu jsou schopnější v ovládání vzteku. Dle výsledků statistické významnosti
testu BPAQ nelze jednoznačně potvrdit neplatnost nulové hypotézy. Vzhledem
k tomu, že významnost byla prokázána u kategorie vzteku, uzavřené otázky a u kategorie
hostility byla vypočítána statistická průkaznost 21 %, lze předpokládat, že existují rozdíly
mezi experimentální a kontrolní skupinou. Tedy z části lze považovat alternativní
hypotézu za pravdivou.
Bohužel neexistuje normativní studie na použití BPAQ na českou populaci. Z toho
důvodu nelze jednoznačně posuzovat výsledky dotazníku. A vzhledem k celkovému
počtu respondentů, kterých bylo 83, nelze s jistotou tvrdit, že bych došel ke stejným
výsledkům, kdyby byl vzorek několikanásobně vyšší. K výsledkům by bylo také vhodné
udělat i osobní rozhovory, protože dotazník se pohybuje pouze po povrchu a nelze pomocí
dotazníku dosáhnout potřebné hloubky k získání dalších informací.
Z uzavřené otázky mě zaujalo zjištění, že u rekreačních sportovců si pouze 39 %
uvědomuje, že si při sportu svou agresivitu využívá. Oproti thajským boxerům, kde si to
uvědomuje 66 % respondentů. Z vlastního prožívání bych usoudil, že tuto zkušenost bude
mít více respondentů, navzdory tomu, že se věnují sportu pouze rekreačně, protože
většina nejpopulárnějších sportů jako je fotbal, hokej a florbal jsou velmi kontaktní
sporty, ve kterých se s agresí dle mého názoru jistě také setká každý jedinec.
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Z hlediska motivace jsem nepředpokládal, že nejčastějším důvodem, proč se respondenti
začali věnovat bojovým sportům bude seberealizace (32 %), ve které většina respondentů
popisovala zvýšení sebevědomí. Dalším zjištěním pro mě bylo, že druhou nejčastější
motivací byla právě rodina a přátele. Mnoho respondentů se ve svých odpovědí
zmiňovalo o tom, že je jako malé bral jejich otec boxovat do pytle, anebo ho doprovázeli
na jeho tréninky. Pozitivním zjištěním bylo, že pouze 6 % uvedlo jako hlavní důvod
šikanu. Tvrdím pozitivní, protože rozumím této motivaci jako s cílem zranit či ublížit
jinému člověku. Pro pokračující výzkum by mohlo být zajímavé, kolik lidí, kteří
provozují bojové sporty, má osobní zkušenost s šikanou z pozice oběti.
U uzavřené otázky, zdali boxeři používají agresivitu ve sportu odpovědělo 66 %, že ano.
Tyto odpovědi ale často doprovázely poznámky, že se jedná pouze o řízenou agresivitu.
Jedna z poznámek k odpovědi byla: „Teď už jen řízenou... bojové sporty mě uklidnily a
dostali mé já pod kontrolu.”
Zajímavé odpovědi jsem obdržel také z otázky, která se ptala, jestli bojový sport ovlivnil
život thajských boxerů, popřípadě jak. Odpovědi dle mého názoru naznačovaly schopnost
introspekce na poměrně vysoké úrovni a kontakt s vlastním duchovnem. Pro lepší
představu bych rád citoval několik vět z přijatých odpovědí, podle kterých jsem došel ke
svým závěrům.
„Určitě ano, naučil mě přijímat rány, jak fyzické, tak ty psychické, naučil mě pokoře a
úctě. ”
„Stal jsem se osobou, co jsem teďka. Utvořilo mi to celou osobnost.”
„Mentálně jsem strašně vyrostl a zážitky s kamarády z tréninku, soustředění, večírků už
mi nikdo nikdy nevezme. ”
„Ano. Díky bojovému sportu má můj život řád, ale většinu času věnuji sportu. Přizpůsobil
se mu i životní styl (životospráva, stravování...). ”
„Rozhodně ano. Disciplína k sobě samému. Dřív bojové sporty dělali "rváči". Dnes mi
přijde, že úspěšní sportovci v bojových sportech jsou naopak velice inteligentní lidé, kteří
milují kontaktní sport.”
Na otázku, zdali respondenti někdy využili svých schopností získaných tréninkem mimo
tělocvičnu, více jak polovina odpověděla, že ano. Pro další výzkum by mohlo být
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přínosné, zdali to bylo, protože se dostali do situace, kdy byli schopni bránit sebe nebo
své blízké například při napadení, nebo jestli byli sami ti, co se snažili konflikt vyvolat.
Několik respondentů svůj výrok ještě doprovázelo komentářem: „Bohužel, ano”, nebo
také „Ano, ale velmi přiměřeně.” Vzniká také možnost, že nebyla tato otázka správně
pochopena ve smyslu, jestli se respondent s někým fyzicky utkal mimo rámec tréninku či
profesionálně vedeného zápasu. Mohla být pochopena také tak, že se například snažil
naučit svého kamaráda nějakým pohybům, či využití mentálních schopností, o kterých se
respondenti zmiňovali, jako vyšší sebevědomí, vyrovnanost a podobně.
Poslední otevřená otázka z odpovědí thajských boxerů, o které bych se rád zmínil, se týká
toho, jaký má trénink pro respondenti význam. Objevily se zde odpovědi z 34 % osobní
růst a z 34 % relaxace, což ukazuje, že 68 % respondentů cítí, nějaký duchovní přesah
díky bojovému sportu. Rád bych zde uvedl několik odpovědí pro lepší představu, proč
tak soudím:
„Je to životní styl.”
„Místo volnosti ale zároveň i tvrdé dřiny...pokaždé když jdu trénovat mám absolutně
prázdnou hlavu... uklidnění, útěk od reálného života.”
„Jeden ze smyslů života.”
„Zlepšení technik a udržování fyzické kondice, ale hlavně psychické a duševní uvolnění
a relaxace. ”
„Restart mysli.”
„Svůj osobní růst, kontrola emocí a jejich vypuštění.”
Nedostatky práce spočívají v malém zkoumaném vzorku. Pro generalizaci je takto malý
vzorek nedostatečně velký. Pro porovnávání výsledků vnímám velký nedostatek v tom,
že neexistuje normativní studie The Buss-Perryho Aggresion Questionnaire pro českou
populaci, tudíž výsledky není s čím porovnat. Jistě by bylo také vhodné využít celý BussPerryho dotazník, a ne pouze jeho část zaměřující se na vztek a hostilitu. V rámci práce
by bylo vhodné po vyplnění dotazníku udělat rozhovory s jednotlivými respondenty,
protože použitím dotazníku nejsme schopni jít do dostatečné hloubky. U otevřených
otázek by se dalo zjistit mnoho dalších doplňujících informací k odpovědím respondenta.
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Bohužel by tento krok již překračoval rámec bakalářské práce. Pro další výzkum by bylo
vhodné zařadit do kontrolního i zkoumaného vzorku ženy.
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8. Závěr práce
V této práci byly představeny základní teorie agresivity a vymezeny základní pojmy
vztahující se k agresivitě. Byly zjištěny hodnoty vzteku a hostility pomocí dotazníku: The
Buss-Perryho Aggresion Questionnaire u rekreačních sportovců z celkové vzorku (N=43)
a ze vzorku thajských boxerů (N=40). Tyto hodnoty byly také porovnány a uspořádány
do tabulek pro větší přehlednost viz. příloha 2. Z otevřených otázek v rámci dotazníku
bylo zjištěno, jak thajští boxeři vnímají svou motivaci k bojovému sportu, trénink obecně
a jak ventilují svůj vztek. Z analýzy výsledků vyplynulo, že thajští boxeři mají nižší
hodnoty vzteku. Statistická významnost u hostility se neprokázala. Chí-kvadrátová
analýza potvrdila odlišné využívání agresivity ve sportu u experimentální a kontrolní
skupiny. Pro následné využívání dat by bylo vhodné rozšířit zkoumaný vzorek pro větší
reprezentativnost.
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Příloha 1: Náhled na dotazník pro thajské boxery
Dobrý den,
věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Výzkum je
zcela anonymní. Moc děkuji za Vaši spolupráci.
Patrik Lička, student psychologie

Věk:
Pohlaví:
Dosažené vzdělání:
Délka tréninku:
Zaměstnání:
1. Z jakého důvodu jste se rozhodl (a) začít s bojovým sportem?
2. Používáte při sportu agresivitu?
3. Co vás motivuje v pokračování tréninku?
4. Ovlivnil bojový sport váš život?
5. využil jste svých schopností získaných tréninkem mimo tělocvičnu?
6. Když jste nespokojený, dáváte najevo své podráždění?
7. Necháte se někdy vyvést z míry kvůli maličkosti?
8. Kdybyste zhodnotil svá školní léta, považoval byste se za problémové dítě?
9. Jaký má pro vás trénink význam?
10. Jak ventilujete svůj vztek?
(Tato část nebyla předložena rekreačním sportovcům)
1. Rychle se rozčílím, ale pak mě to zase brzy přejde.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

2. Když jsem frustrován (když mi věci nevycházejí), dávám najevo
podráždění.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3
1

4

5

3. Často se cítím jako papiňák, připravený vybuchnout.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

4. Jsem vyrovnaný člověk.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

5. Někteří kamarádi si myslí, že jsem prchlivý.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

6. Někdy se nechám vyvést z míry kvůli zanedbatelné maličkosti.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

7. Mám problém se ovládat.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

8. Někdy mě sžírá závist.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

9. Občas mám pocit, že je ke mně život nespravedlivý.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

2

4

5

10. Vypadá to, že to mají ostatní jednodušší.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

11. Divím se, proč někdy cítím takovou hořkost.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

12. Vím, že mí přátelé často o něčem mluví za mými zády.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

13. Příliš přátelské neznámé osoby jsou mi podezřelé.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

14. Někdy mám pocit, že se mi lidé za mými zády smějí.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

4

5

15. Pokud jsou lidé obzvláště milí, přemýšlím, co po mě vlastně chtějí.
Výrok mě nevystihuje
1

Výrok mě zcela vystihuje
2

3

3

4

5

Příloha 2: Tabulky hrubých skórů
Experimentální
skupina

Ovládání agrese
ano/ne

Hodnota BPAQ pro Hodnota BPAQ pro
vztek
hostilitu

1.

Ne

16

12

2.

Ano

22

25

3.

Ano

16

23

4.

Ne

22

26

5.

Ano

18

23

6.

Ne

27

19

7.

Ne

16

24

8.

Ne

22

20

9.

Ano

19

18

10.

Ano

21

14

11.

Ano

22

13

12.

Ano

22

14

13.

Ano

19

25

14.

Ano

26

24

15.

Ano

17

11

16.

Ne

12

14

17.

Ano

18

16

18.

Ano

11

14

19.

Ne

22

17

20.

Ne

16

20

21.

Ne

13

8

22.

Ne

12

9

23.

Ne

17

9

4

24.

Ano

15

10

25.

Ano

16

16

26.

Ano

18

14

27.

Ano

25

17

28.

Ne

14

18

29.

Ne

13

27

30.

Ne

17

13

31.

Ano

11

18

32.

Ano

17

20

33.

Ano

17

18

34.

Ne

16

12

35.

Ano

19

26

36.

Ano

18

19

37.

Ano

20

19

38.

Ano

18

20

39.

Ano

20

22

40.

Ano

16

17

Průměrná hodnota vzteku: 17,9
Průměrná hodnota hostility: 17,6
Modus vzteku: 16
Modus hostility: 20

5

Kontrolní skupina

Ovládání agrese
ano/ne

BPAQ vztek

BPAQ hostilita

1.

Ano

18

29

2.

Ne

20

19

3.

Ano

19

17

4.

Ano

24

26

5.

Ne

25

29

6.

Ne

28

17

7.

Ano

18

14

8.

Ne

19

11

9.

Ano

21

13

10.

Ano

26

25

11.

Ano

26

19

12.

Ano

12

15

13.

Ano

17

20

14.

Ne

16

9

15.

Ano

13

13

16.

Ne

12

13

17.

Ne

15

11

18.

Ne

22

9

19.

Ne

19

13

20.

Ano

16

12

21.

Ne

20

16

22.

Ano

21

26

23.

Ne

26

16

24.

Ano

20

16

6

25.

Ne

14

9

26.

Ano

21

11

27.

Ne

23

21

28.

Ne

16

8

29.

Ano

25

22

30.

Ne

23

19

31.

Ano

21

23

32.

Ano

22

27

33.

Ne

23

31

34.

Ne

22

27

35.

Ne

22

25

36.

Ne

22

27

37.

Ne

25

28

38.

Ne

28

32

39.

Ne

26

30

40.

Ne

22

32

41.

Ne

21

31

42.

Ne

12

8

43.

Ne

18

10

Průměrná hodnota vzteku: 19,26
Průměrná hodnota hostility: 18,14
Modus vzteku: 22
Modus hostility: 13
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Příloha 3: Porovnávací grafy odpovědí BPAQ
Graf 1: Rychle se rozčílím, ale pak mě to zase brzy přejde.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
Graf 2: Když jsem frustrován, dávám najevo podráždění (když mi například věci
nevychází).
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
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Graf 3: Často se cítím jako papiňák – připravený vybuchnout.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
Graf 4: Jsem vyrovnaný člověk.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
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Graf 5: Někteří kamarádi si myslí, že jsem prchlivý.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
Graf 6: Někdy se nechám vyvést z míry kvůli zanedbatelné maličkosti.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
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Graf 7: Mám problém se ovládat.
25
20
15
10
5
0
Ne

Spíše ne

Neutrální

Boxer

Spíše ano

Ano

Kontrolní skupina

Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
Graf 8: Někdy mě sžírá závist.
20
15
10
5
0
Ne

Spíše ne
Boxer

Neutrální

Spíše ano

Ano

Kontrolní skupina

Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
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Graf 9: Občas mám pocit, že je ke mně život nespravedlivý.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
Graf 10: Vypadá to, že to mají ostatní jednodušší.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
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Graf 11: Divím se, proč někdy cítím takovou hořkost.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
Graf 12: Vím, že mí přátelé často o něčem mluví za mými zády.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
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Graf 13: Příliš přátelské neznámé osoby jsou mi podezřelé.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
Graf 14: Někdy mám pocit, že se mi lidé za mými zády smějí.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
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Graf 15: Pokud jsou lidé obzvláště milí, přemýšlím, co po mě vlastně chtějí.
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Poznámka: Osa X znázorňuje zvolenou odpověď v BPAQ, osa Y ukazuje četnost
odpovědí.
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Příloha 4: Grafy odpovědí thajských boxerů
Graf 16: Věk
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Graf 17: Nejvyšší dosažené vzdělání.
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Graf 18: Napište prosím, jak dlouho se věnujete bojovým sportům.
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Graf 19: Napište prosím vaše zaměstnání.

Student

15%

Manager

5%
47%

15%

Policie
Zdravotník
Jiné

18%

Graf 20: Z jakého důvodu jste se rozhodl (a) začít s bojovým sportem?
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Graf 21: Používáte při sportu agresivitu?
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Graf 22: Co vás motivuje v pokračování tréninku?
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Graf 23: Ovlivnil bojový sport váš život, jestli ano, jak?
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Graf 24: Využil jste někdy svých schopností získaných tréninkem mimo tělocvičnu?
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Graf 25: Kdybyste zhodnotil svá školní léta, považoval byste se za problémové dítě?
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Graf 26: Jaký má pro vás trénink význam?
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Graf 27: Jak ventilujete svůj vztek?
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Příloha 5: Grafy odpovědí kontrolní skupina
Graf 1: Věk kontrolní skupiny
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Graf 2: Nejvyšší dosažené vzdělání.
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Graf 3: Napište své zaměstnání.
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Graf 4: Používáte při sportu agresi?
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Graf 5: Jak ventilujete svůj vztek?
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