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Abstrakt 

 

Název: Povědomí a postoje studentů UK FTVS k discgolfu. 

Cíle: Cílem této bakalářské práce je zjistit, jaké postoje mají studenti 

Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy k 

discgolfu a jaké povědomí mají o tomto sportu. 

Metody: V této práci byla použita metoda elektronického dotazování. 

Dotazováním byla sesbírána data zjišťující povědomí studentů 

FTVS UK o discgolfu a postoje studentů k tomuto sportu. 

Výsledky: Výzkumem bylo zjištěno, že základní povědomí o discgolfu má 

většina studentů. Detailnější znalosti tohoto sportu jsou méně 

časté. Postoje studentů jsou nejčastěji kladné, případně neutrální. 

Polovina studentů má zkušenost s hraním.  

Klíčová slova: Povědomí, postoje, discgolf, marketingový výzkum, Fakulta 

tělesné výchovy a sportu 

 

    

    

   



 
 

Abstract    

 

  

Title: Knowledge and attitudes of UK FTVS students to disc golf. 

Aim: The aim of this bachelor's thesis is to find out what attitudes 

students of  Faculty of Physical Education and Sports of Charles 

University have to disc golf and what awareness they have of 

the sport. 

Methods: The electronic survey method was used in this work. Through  

surveying  FTVS  UK  students,  data  about  their  awareness  of 

disc golf and their attitudes towards this sport were collected. 

Results: The research found that most students have a basic knowledge 

of  disc  golf.  More  detailed  knowledge  of  this  sport  is  less 

common. Students' attitudes are most often positive or neutral. 

Half of the students have experience playing. 

Keywords: Awareness, attitudes, disc golf, marketing research, Faculty of 

Physical Education and Sport 
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1 Úvod 

Sport a jiné aktivity jsou nedílnou součástí života lidí. Svět sportu se neustále vyvíjí, aby 

se přizpůsobil době a požadavkům fanoušků a sportovců. Staré sporty se mění a nové 

vznikají. Jedním z těchto nově vzniklých sportů je i discgolf. Jeho historie není úplně 

jednoznačná, nicméně ve své moderní podobě vznikl v 70. letech 20. století ve Spojených 

státech  amerických.  Za tu  dobu  se  z něj  v Americe  stala  velmi  rozšířená  volnočasová 

aktivita, které se věnují lidé různého věku a různé fyzické zdatnosti. Kromě místa svého 

původu se discgolf rozšířil do desítek zemí světa, ve kterých ale, až na pár výjimek, není 

ještě tolik známý.  

V České  republice  vznikají  discgolfová  hřiště  od  roku  2010.  Od  té  doby  jich  bylo 

postaveno  několik  desítek  a  počet hráčů  discgolfu  se  zvyšuje.  Pro  růst  discgolfu  jsou 

nejdůležitější  samotní  hráči  a  hřiště.  To  jsou  dva  zdroje,  ze  kterých  se  další  lidé  o 

discgolfu  dozvídají  nejčastěji.  Stavbu  hřišť  ale není  nijak  centrálně  plánovaná.  Každé 

jedno  hřiště  staví  jiný  subjekt.  Nejčastěji  se  jedná  o  obce,  města,  podnikatele  nebo 

discgolfové kluby. Překážkou u stavby hřišť ale je to, že jejich potenciální zhotovitelé 

v první řadě ani nemusí vědět, že nějaký discgolf existuje, a neznají jeho výhody. A pokud 

postavení discgolfových hřišť sami zvažují, tak nevědí, jestli zájem o hřiště bude a jestli 

bude využívané. Pokud budou k dispozici výzkumy o tom, že lidé o discgolfu vědí, mají 

k němu  pozitivní  vztah  a  chtějí  ho  hrát,  stavět  nová  hřiště  bude  snazší.  Je  důležité 

zdůraznit, že tato práce není pouze žádostí jednoho hráče discgolfu o postavení většího 

počtu hřišť. Věnovat pozornost discgolfu se vyplatí i výše zmíněným subjektům, tedy 

městům, obcím i podnikatelům. Na příkladech ze zahraničí lze dokázat, že discgolfové 

hřiště  je  užitečné  jak  pro  jeho  uživatele,  tak  pro  jeho  zhotovitele.  Občané  tím  získají 

možnost dostupné venkovní aktivity, města budou mít spokojenější obyvatele a turisty, 

kteří  jezdí  na  vyhlášené  hřiště  hrát.  Podnikatelé,  kteří  postaví  hřiště  v rekreačních 

areálech mohou hostům nabídnout zajímavou aktivitu, popřípadě užívání hřiště zpoplatnit 

a získat další příjem. 

Proto je důležité se discgolfem zabývat, a proto bylo zvoleno toto téma. Tato práce je 

zaměřena na povědomí a postoje studentů Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy (FTVS UK). Studenti FTVS UK byli zvoleni, protože je větší pravděpodobnost, 

že jako mladí lidé zajímající se o sport, budou discgolf znát více než jiné skupiny.  
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2 Teoretická východiska 

2.1 Discgolf 

Tato část práce, věnovaná discgolfu, má za cíl představit discgolf jako moderní venkovní 

sport. Jako první bude popsána stručná historie a důležité okamžiky, které z discgolfu 

učinily  sport,  jakým  dnes  je.  Jako  druhý  bude  představen  současný  discgolf  a  jeho 

výhody. Bude popsáno, jaké vybavení je pro hru potřebné a budou popsána hřiště, na 

kterých se hraje. Popsána budou i základní pravidla, potřebné pro hru na rekreační úrovni. 

Třetí podkapitola se bude zabývat růstem discgolfu v posledních let, který bude doložen 

čísly  o  zvyšování  počtu  zejména  hráčů  a  hřišť.  Poslední  podkapitola  se  bude  krátce 

věnovat discgolfu v České republice. 

2.1.1 Historie discgolfu 

Ačkoliv v sobě discgolf kombinuje prvky dvou sportů, a to klasického hodu diskem, který 

známe již z antického Řecka a klasického moderního golfu, který existuje od 15. století, 

samotný discgolf se objevuje až ve 20. století ve Spojených státech amerických. Než se 

discgolf vyvinul do podoby, jakou známe nyní, předcházelo mu prosté házení a chytání 

plechových talířů od koláčů. Koláče vyráběla společnost Frisbie’s a lehce upravený výraz 

frisbee se pro létající talíře používá dodnes. Prvním zlomovým obdobím, které 

nasměrovalo discgolf dnešním směrem, byla 50. léta 20. století. Walter Morrison použil 

poprvé na výrobu disku plast. Vytvořený disk si nechal patentovat a roku 1957 práva na 

něj prodal společnosti Wham-O, která ho pod názvem Frisbee začala ve velkém vyrábět 

a prodávat (2). 

Díky  vynálezu  plastového  disku  a  jeho  dostupnosti  se  z frisbee  stala  velmi  oblíbená 

zábava.  V té  době  byl  discgolf  jen  jednou  z mnoha  možností,  jak  se  s diskem  bavit. 

Populárnějším druhem zábavy s talíři byly hry Guts, Ultimate nebo například Freestyle 

(1). 

Zlomovým obdobím pro vývoj a popularizaci discgolfu byla 70. léta. Velkou měrou se 

na tom podílel Ed Headrick, který je díky tomu přezdíván „otec discgolfu“ a první osobou 

zařazenou do discgolfové síně slávy (4,5). Headrick se napřed zasloužil o zdokonalení 

disků, které nyní létaly dále a přesněji. Discgolf v této době již známý byl a hrál se, ale 

jako cíl, který se trefoval, sloužily například stromy, sloupy, lampy nebo podobné tyče. 

U  těchto  cílů  ale  nebylo  vždy  zřetelné,  jestli  je  disk  trefil.  To  přimělo  Headricka 
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k vymyšlení nového cíle. Ten vynalezl v roce 1975. Spojil do sebe tyč, na které je vše 

připevněno, koš na zachycení disku a řetězy na zpomalení letícího talíře. Tento terč byl 

jednoduchý na instalaci a poskytoval jasnou odpověď, jestli hráč cíl trefil nebo nikoliv. 

Následně tyto koše instaloval v parku v Kalifornii, kde tím vzniklo první stálé moderní 

discgolfové  hřiště.  O  tom,  jak  důležitý  tento  vynález  byl,  svědčí,  že  tento  princip  se 

používá na discgolfových hřištích dodnes (1). 

Kromě zdokonalování herního materiálu se Headrick věnoval také organizaci discgolfu. 

Proto založil roku 1976 Profesionální discgolfovou asociaci, zkráceně PDGA (4). PDGA 

je organizace sdružující hráče discgolfu a zastřešuje celý sport. Existuje i v současnosti a 

její činností je například organizování akcí a turnajů, evidování hráčů a jejich statistik, 

mapování hřišť nebo také vytváření a úprava pravidel hry (6). 

V 80. letech došlo k dalším změnám, především ve vybavení. Napřed byl vytvořen disk 

určený speciálně pro discgolf v roce 1983. Lišil se rozměry, vahou a tvrdostí okrajů. Na 

to navázalo vytváření už speciálních disků pro různé údery, stejně jako je to s holemi u 

klasického golfu. Začaly se rozlišovat nově puttery, disky na střední vzdálenost a drivery 

na  největší  vzdálenosti  (2).  Během  tohoto  období  dochází  i  k rozšíření  discgolfu  do 

dalších zemí. Ten se nejspíše hrál i dříve, ale následující data vycházejí z discgolfu v 

moderní  podobě,  tedy  se  speciálními  koši  a  disky.  Discgolf  se  nejrychleji  rozšířil  do 

Kanady a Švédska, kde byla 1. hřiště vybudována v roce 1978, tedy necelé 3 roky po 

vzniku prvních hřišť v USA. Další evropské země, které již v 80. letech měly postavené 

nějaké discgolfové hřiště jsou Belgie, Dánsko, Anglie, Německo, Norsko a Švýcarsko. 

Z ostatních světových zemí byly nejrychlejší Austrálie s prvním hřištěm v roce 1983 a 

Japonsko s hřištěm z roku 1988. První hřiště v České republice bylo nainstalováno až 

v roce 2010 (7). 

To byly okamžiky historie discgolfu, které nejvíce ovlivnily jeho vývoj. Během zbylých 

let se měnila především profesionální scéna. Hrály se častější a větší turnaje, odměny za 

umístnění  se  zvyšovaly.  Vývoj  disků  se  nezastavil,  nicméně  rozdíl  mezi  aktuálně 

používanými již není tak výrazný. Postavily se stovky nových hřišť. Nejen ve Spojených 

státech ale také v zemích v jiných částech světa. Stotisíce lidí si tento sport vyzkoušely a 

oblíbily. Jak tedy vypadá moderní discgolf a jak vypadá vybavení, se kterým se hraje? 

Tomuto tématu se podrobně věnuje další kapitola. 
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2.1.2 Současný discgolf 

Discgolf je moderní venkovní sport. Jeho princip je stejný, jako u tradičního golfu, jen se 

nehraje  s míčky,  ale  s plastovými  disky.  Cílem  je  dostat  svůj  disk  z výhoziště  do 

speciálního koše na co nejméně hodů. Obliba discgolfu a počet hráčů v posledních letech 

rostou. Discgolf je totiž dostupný a výhody přináší nejen lidem, kteří ho hrají. 

Čím je discgolf dostupný? Finanční náročnost: Začátečníkům stačí ke hraní jeden disk, 

který se dá pořídit za 300 korun. I pokud si člověk nechce disk kupovat, na některých 

hřištích je možné si je zapůjčit. Většinou za pár korun, někdy i zadarmo. Většina hřišť je 

navíc  přístupná  bezplatně.  Fyzická  náročnost:  Discgolf  není  náročný  ani  fyzicky  a 

technicky. Jedná se vlastně o procházku v přírodě doplněnou o několik hodů. Tempo si 

určí  sám  hráč,  stejně  jako  počet  odehraných  jamek.  Proto  mohou  hrát  discgolf  děti, 

dospělí i staří lidé, sportovci i nesportovní, muži i ženy. Technika hodu také není nikterak 

složitá a pro potřeby základní hry ji ovládne během chvíle každý (18).  

Discgolf také není většinou omezen ročním obdobím nebo časem. Některá hřiště mohou 

být  přístupná  pouze  v některých  měsících  nebo  mohou  mít  omezenou  otevírací  dobu. 

Nicméně velká část hřišť je přístupná celoročně a také celodenně. Zájemci o hru tedy 

nejsou limitováni rezervacemi a podobně, stačí přijít na hřiště a hrát. A ačkoliv hraní 

v teplých letních měsících je populárnější, hra v zimních podmínkách, kdy je hráč po pas 

zabořen ve sněhu, má také svá kouzla. 

S ohledem na společenské události posledních let je potřeba také zmínit, že discgolf je 

dostupný i s ohledem na různé krize, kterými společnost prochází. I během pandemie 

koronaviru bylo možné discgolf hrát. Naopak během tohoto období discgolf zažil velký 

nárůst  hráčů.  A  co  se  týká  možných  budoucích  krizí,  inflace  a  zdražování  nemá  na 

discgolf vliv. Stejně tak energetická krize, která prodražuje provozy jiných sportovišť, se 

discgolfu netýká. Lze tedy tvrdit, že discgolf je aktivita do každého období. 

Čím  je  discgolf  přínosný?  Ať  už  hrajete  jakkoliv  a  kdekoliv,  veškerý  pobyt  venku 

doprovázený pohybem má pozitivní vliv na zdraví. Dále je možnost potkat během hraní 

nové lidi nebo díky cestování k jiným hřištím poznat nová místa. Z discgolfu mohou ale 

těžit i jiné subjekty. Například města. Některá místa, která trpěla vandalismem, se stala 

bezpečnějšími  díky  zvýšenému  počtu  lidí,  kteří  ho  navštěvovali  kvůli  discgolfovému 

hřišti. Kvalitní a známé hřiště je také schopné přitáhnou do regionu více návštěvníků. 

V neposlední řadě z discgolfového hřiště mohou těžit i podnikatelé. Kvalitní a placené 
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hřiště může sloužit samo jako zdroj příjmů. Další možností je přidání discgolfových hřišť 

do  stávajících  areálů  například  hotelů  nebo  lyžařských  center,  a  přilákání  dalších 

návštěvníků (13,19). 

Musíme ale zmínit i drobná negativa, která discgolf přináší. Některá hřiště mohou být 

špatně vymyšlena a postavena. Například při špatně položených jamkách je riziko, že 

disky zasáhnou ostatní návštěvníky areálu nebo například auta, pokud je hřiště blízko 

silnice. V takových případech je potřeba hrát ještě obezřetněji nebo radši jamku nehrát. 

Poté  jsou  zde  další  negativa,  která  souvisí  s větší  koncentrací  osob  na  jednom  místě. 

Například více nepořádku, odpadků a hluku. Ačkoliv si komunita zakládá na 

ohleduplnosti, ne všichni členové se tak chovají. Do životního prostředí discgolf příliš 

nezasahuje, nicméně při výstavbě hřišť může dojít ke kácení některých stromů, aby byl 

uvolněn prostor na průlet disku. Dále se na hřištích mohou objevovat vyšlapaná místa, 

kde byla dříve tráva. I přes tyto drobné zásahy do přírody je discgolf velmi „zeleným“ 

sportem. Následná údržba hřišť není náročná energeticky ani na vodu, jako jsou například 

náročná hřiště klasického golfu. Kromě těchto opravdu drobných nevýhod je discgolf 

ohleduplným sportem, vůči ostatním hráčům, ostatním lidem v okolí hřišť nebo samotné 

přírodě. 

2.1.2.1 Vybavení na discgolf 

Nejdůležitější  pomůckou  jsou  samotné  disky.  Bez  nich  by  hra  nemohla  probíhat. 

Začínajícím hráčům stačí ke hře jeden disk. Zkušení hráči používají během hry i desítky 

různých disků, protože jak bude ukázáno dále, díky různým vlastnostem je každý disk 

schopen létat jinak. Disky by se tedy daly přirovnat k holím klasického golfu, kdy hráč 

na každý úder volí jinou hůl. Stejné je to u discgolfu s disky. Disky se dělí na tři typy 

v závislosti na vzdálenosti, které jsou schopné doletět. Těmito typy jsou putter, midrange 

a driver. Anglické názvy nepřekládají a používají se takto. 

Prvním typem je putter. Tento typ disků se používá na dohazování do koše a krátké hody. 

Většinou bývají dobře ovladatelné, ačkoliv nelétají tak daleko. Pro začínající hráče je 

tento typ disků nejvhodnější, protože jejich správné použití není tolik technicky náročné. 

Důležité je, aby putter seděl hráči dobře v ruce. Oproti dalším typům disků je vyšší a má 

tupější okraje. Na obrázku 1 je putter vespod (24). 

Druhým typem je midrange. Jak název napovídá, jedná se o disk na střední vzdálenost. 

Létá dále než puttery a pořád se dobře ovládá. Oproti putteru má ale ostřejší okraje, které 
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mu  umožňují  létat  dále.  Na  obrázku  1  je  midrange  uprostřed.  Midrange  je  velmi 

univerzální typ disku, začínající hráč si s ním vystačí na  většině hřišť a dá se s ním i 

dohazovat do koše neboli puttovat (24).  

Třetím typem disků jsou drivery. Ty se ještě mohou dělit na fairway drivery a distance 

drivery. Drivery jsou nejrychlejší disky schopné doletět nejdále ze všech. Jsou nižší než 

ostatní disky a mají nejostřejší okraje. Jejich efektivita závisí na technice, pokud hráč 

nemá  zvládnutou  základní  techniku,  driver  ho  poslouchat  nebude  a  může  se  stát,  že 

nedosáhne ani vzdálenosti dosažené s midrange diskem. Proto by se začínající hráči měli 

driverům  vyhnout.  Pokud  ale  driver  používá  zkušený  hráč,  lze  s nimi  dohodit  i  na 

vzdálenost 180 metrů. Driver se nachází na obrázku 1 nahoře (25). 

Obrázek 1: Porovnání disků – driver, midrange, putter 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 

Kromě typu disku je při jeho výběru důležité sledovat i jeho vlastnosti. Ty jsou určeny 

čtyřmi čísly, která jsou nejčastěji napsaná na disku. A pokud nejsou napsaná přímo na 

disku, dají se dohledat u prodejce nebo výrobce disku. Stejně jako u typů disků, i zde se 

pro vlastnosti používají 4 anglická slova, která se až na jedno nepřekládají. Tyto vlastnosti 

jsou rychlost (speed), glide, turn a fade. 

Rychlost a glide ovlivňují dolet disku. Rychlost může nabývat hodnot 1 až 15. Čím vyšší 

číslo  disk  má,  tím  rychleji  může  letět.  Vysoké  číslo  rychlosti  ale  ještě  neznamená 

automaticky delší dolet. Velmi záleží na hráči, jestli je schopen hodit disk požadovat silou 

a technicky správně. Glide, dalo by se také říci plachtivost, určuje schopnost disku udržet 

se ve vzduchu a plachtit. Hodnoty mohou být od 1 do 7 a čím vyšší číslo, tím lépe disk 

plachtí, a tedy doletí dále (26). 

Druhé dvě čísla, tedy turn a fade, ovlivňují směr, kterým bude disk během letu zatáčet. 

Zde se naplno projevuje krása a kreativita discgolfu. Protože na první pohled tři stejné 
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disky  poletí  po  stejném  odhodu  jiným  směrem.  Na  základě  jejich  letových  vlastností 

jeden  poletí  doprava,  druhý  rovně  a  třetí  skončí  vlevo.  Číslo  u  vlastnosti  turn  může 

nabývat hodnot -5 až 1. Čím nižší číslo je, tím více se bude disk ve vyšší rychlosti na 

začátku letu stáčet doprava. Pokud naopak bude hodnota 0 nebo 1, disk poletí rovně. 

Vlastnost fade naopak ovlivňuje směr letu disku v závěrečné fázi, když zpomaluje. Může 

nabývat hodnot 0 až 5. Pokud je hodnota 0, tak v závěru letí rovně. Disk s hodnotou 5 se 

naopak stáčí doleva (26). 

Aby si začínající hráči věděli při výběru disku rady a aby měli představu, co od disku 

očekávat, výrobci a prodejci často u disků zobrazují očekávanou dráhu letu. Na obrázku 

2 lze vidět, jak prezentuje své disky internetový obchod ProDiscgolf. Vidíme, že dva 

disky, schválně zvolené se stejnými hodnotami rychlosti a glide, poletí při stejném hodu 

opačnými směry. 

Obrázek 2: Porovnání vlastností dvou midrange disků 

 

Zdroj: (30) 

Důležité je také zmínit, že vlastnosti disku nejsou to jediné, co ovlivňuje jeho směr letu. 

Velmi také záleží na způsobu hodu. I změnou techniky hodu se dá docílit toho, aby disk 

letěl  spíše  doleva  nebo  doprava.  Nicméně  to  už  je  složitější  záležitost  a  problematice 

techniky házení se tato práce věnovat nebude. 

Jediné  disky  jsou  nezbytné  pro  hru.  Následující  pomůcky  už  jen  hru  ulehčují  nebo 

zpříjemňují.  Pokud  hraje  začínající  hráč  pouze  s jedním  nebo  dvěma  disky,  dají  se 

pohodlně nosit i v ruce. Pokud ale má hráč disků více a chce chodit hrát se všemi, je 

vhodné si pořídit speciální tašku, ve které jsou disky přehledně seřazené a připravené 

k hodu. Jeden z typů discgolfových tašek je zobrazen na obrázku 3. Někdo dokonce své 

disky převáží na vozíku. Další používanou pomůckou jsou malé plastové disky, které se 
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pokládají  na  místo  dopadu  disku  a  značí  tak  místo,  odkud  hráč  hází  další  hod.  Další 

pomůcky,  které  se  mohou  hodit  při  hře,  jsou  například  ručník  na  osušení  disků  nebo 

přenosná rozkládací stolička. Dají se pořídit i přenosné skládací koše. Pokud hráč chce 

trénovat doma na zahradě. Nebo pokud by například školy chtěly tento sport podporovat, 

tak mohou na svou zahradu nějaký takový koš umístit. 

Obrázek 3: Discgolfový batoh 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 

2.1.2.2 Discgolfové hřiště 

Na začátek je potřeba zmínit, že discgolfové hřiště není samo o sobě pro hru nezbytné. 

Hrát lze kdekoliv a jako cíl lze použít jakýkoliv trefitelný objekt. Nicméně hra na hřišti 

posouvá zážitek ze hry o několik úrovní výše. Hřiště také slouží jako dobrá reklama na 

discgolf. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak se lidé mohou o discgolfu dozvědět. Dále 

bude popsáno, jaké prvky se na hřišti mohou nacházet a k čemu slouží.  

Základní vybavení, které nesmí na hřišti chybět je místo odhozu a koš, do kterého hráč 

hází.  Tento  úsek  hřiště  tvoří  jednu  jamku.  Termín  jamka  je,  stejně  jako  velká  část 

discgolfového  názvosloví,  převzat z golfu.  Jedná  se  o  dráhu,  kterou musí  hráčův  disk 

překonat od výhoziště až do koše. Důležitým prvkem jsou přírodní překážky na jamkách. 

Nejčastěji se jedná o stromy, křoví a případně i vodní plochy. Hřiště mívají nejčastěji 9 

nebo 18 jamek. Není ale problém postavit hřiště s jiným počtem. Dalšími prvky, které na 
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hřišti být nemusí, ale velmi hřiště vylepšují, jsou různé informační cedule a nějaké zázemí 

s toaletami, občerstvením nebo půjčovnou disků. 

Na rozdíl od jiných sportů, v discgolfu je každé hřiště unikátní. Liší se prostředím, ve 

kterém se nacházejí, délkou jednotlivých jamek a obtížností. Hřiště mohou být 

v otevřených prostorech, jako například louky a parky, nebo mohou vést hustými lesy. 

Nicméně dobré hřiště by mělo kombinovat všechny prvky. Měly by se na něm nacházet 

technické jamky vedoucí lesem, které prověří přesnost hráčů. A naopak i delší jamky 

v otevřených  prostorách,  které  na  kterých  hráči  prokáží  schopnost  házet  daleko  (23). 

Následující odstavce popisují, jaké prvky by mělo dobré hřiště obsahovat. 

Informační tabule 

Na  discgolfovém  hřišti  se  nacházejí  dva  druhy  informačních  tabulí.  Jedna  poskytuje 

informace o celém areálu a samotném discgolfu, druhá, menší, se nachází u každé jamky 

a poskytuje informace o přilehlé jamce. 

Obrázek 4: Úvodní tabule na discgolfovém hřišti v Příchovicích 

 

Zdroj: (20) 

Úvodní tabule s mapou hřiště, která je na obrázku 4, by se měla nacházet na začátku 

hřiště. Měla by na ní být zobrazena mapa hřiště s jednotlivými jamkami a cestami mezi 

nimi. Dále by tabule měla obsahovat informace o jamkách na daném hřišti, jako je jejich 

délka a par. Dále je vhodné, aby tabule obsahovala informace o zázemí v okolí hřiště a 
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případně i návod, jak samotný discgolf hrát. Takováto tabule umožní hráčům zorientovat 

se na hřišti, udělat si představu o jamkách a zhruba si naplánovat hru (28). 

Druhým typem informační tabule je typ zobrazený na obrázku 5. Takováto tabulka by se 

měla  nacházet  u  každé  jamky  v blízkosti  výhoziště.  Musí  označovat  konkrétní  jamku 

číslem a obsahovat informace o délce a paru. Par jamky znamená počet ran, na který by 

měla být dokončena. Důležité také je, aby na tabulce byla zakreslena celá jamka. Od 

výhoziště až po koš, včetně překážek, které se nachází mezi nimi. Díky této tabulce hráč 

zjistí, co ho na dané trati čeká a může si správně naplánovat hod (28). 

Obrázek 5: Informační tabulka u jamky 

 

Zdroj: (21) 

Výhoziště 

Jedna z možných podob výhoziště je na obrázku 6. Jedná se o prostor, z kterého hází hráč 

první hod každé jamky. Musí být odlišitelný od okolí, aby bylo možné posoudit, jestli se 

hráč při odhodu nedopustil přešlapu. Terén výhoziště musí být co nejrovnější a 

neklouzavý. Hráči se na něm při odhodu složitě pohybují a nerovný či kluzký povrch by 

mohl vést ke zranění. Povrch výhoziště je nejčastěji z umělé trávy nebo z betonu. Mělo 

by být nasměrováno ke koši, aby hráč věděl, kterým směrem házet, pokud koš není vidět. 
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A stejně jako je tomu na obrázku 6, měla by se u něj nacházet cedule s informacemi z 

obrázku 5 (23). 

Obrázek 6: Výhoziště z umělé trávy + informační tabulka 

 

Zdroj: (22) 

Koš 

Nejdůležitějším prvkem každého hřiště je cíl, na který se hází – nejčastěji se jedná o 

discgolfový  koš.  Ano,  discgolf  lze  hrát  i  bez  košů,  jako  cíl  mohou  sloužit  jakékoliv 

objekty, které hráči trefují. Nicméně házení přímo na koš a zvuk chrastících řetězů při 

úspěšném zásahu jsou to, co hráči nejvíce milují. Jak vypadá standardní discgolfový koš 

je znázorněno na obrázku 7. V závislosti na výrobci se koše mohou lišit barvou nebo 

jinými  detaily.  Všechny  ale  fungují  na  stejném  principu.  Jedná  se  o  tyč,  na  které  je 

připevněn  koš,  ve  kterém  disk  musí  zůstat.  Nad  košem  jsou  zavěšené  řetězy,  jejichž 

účelem je zastavit letící disk a nasměrovat jej do koše. Často bývají pevně zabudované 

v zemi. Existují ale i přenosné koše, které se používají na dočasných hřištích. 
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Obrázek 7: Discgolfový koš 

 

Zdroj: Vlastní fotografie 

Zázemí 

Na hřišti nebo v jeho okolí se mohou také nacházet služby, například občerstvení nebo 

obchod se sportovním vybavením, kde si lze zakoupit či půjčit disky. Půjčovna disků 

umožňuje  začínajícím  hráčům  vyzkoušet  hru  s minimální  vstupní  investicí,  zatímco 

zkušeným hráčům umožňuje například vyzkoušet jiné typy disků. Toalety v okolí hřiště 

jsou také vítané, nicméně množství hřišť funguje i bez jakéhokoliv zázemí.  

2.1.2.3 Pravidla discgolfu 

Poslední  oblastí,  které  je  potřeba  se  při  představení  discgolfu  věnovat,  jsou  pravidla. 

Veškerá  platná  pravidla  vytváří  PDGA  a  zveřejňuje  je  na  svých  stránkách.  Popisovat 

všechna  pravidla je  zbytečné, jelikož  se  týkají většinou  hry  na  turnajích.  Tudíž  jejich 

nastudování je vhodné pouze v případě, kdy se někdo chystá na první turnaj, aby nebyl 

příliš překvapený všemi náležitostmi. V případě porušení pravidel při soutěžní hře je hráč 

postihován  trestnými  hody,  případně  i  vyloučením.  Cílem  této  kapitoly  je  popsat 

nejdůležitější  oficiální  pravidla,  které  vyžaduje  běžné  hraní,  a  k nim  také  popsat  pár 

nepsaných  pravidel,  které  je  dobré  dodržovat.  Nicméně  pokud  se  hráči  mezi  sebou 

domluví, je možnost si nějaká pravidla upravit nebo se jimi jednoduše neřídit 

Tím nejzákladnějším pravidlem je dostat disk na co nejméně ran do koše. První hod se 

hází  z výhoziště,  v okamžiku  odhodu  by  hráč  neměl  přešlápnout  ohraničený  prostor. 
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Pokud se hraje ve více lidech, pořadí hodu se odvíjí od skóre na předchozí jamce. Hráč 

s nejmenším počtem hodů hází následně jako první. Když všichni hráči ve skupině zahrají 

první hod, tak každý další hod již zahrává hráč, jehož disk je nejdále od koše. Ostatní 

hráči by mezitím neměli chodit před házejícího hráče. Místo, odkud hráči hází, je místem, 

kde  se  zastavil  jejich  disk  po  předchozím  hodu.  Při  následujícím  hodu  musí  mít  hráč 

alespoň jednu nohu na místě, kde ležel jeho disk a druhou nohou nesmí být blíže koši. 

Také  je  zakázáno  jakkoliv  upravovat  hřiště.  To  znamená  především  přemisťování 

překážek, ohýbání nebo lámání větví. Tato poslední dvě pravidla, pokud jsou striktně 

dodržována, jsou schopna dostat hráče do nejrůznějších pozic a poloh. Jamka je dohrána, 

když disk zůstane v koši nebo zavěšen v řetězech. Pokud by se disk zastavil na horní části 

koše, nejedná se o splněnou jamku (27). 

Celkové pořadí určuje součet všech hodů potřebných na odehrání celého hřiště. Skóre si 

buď zapisuje každý hráč zvlášť, nebo je určen jeden člen skupiny, který zapisuje skóre 

všem. Skóre lze zapisovat buď jako prostý součet všech hodů, nebo jako rozdíl od paru 

hřiště. Každá jamka na hřišti má daný svůj par, což je standardní počet hodů, na který by 

měla být zahrána. Nejčastěji bývají jamky par 3, mohou být i par 4 nebo 5. Pokud hráč 

zahraje jamku par 3 na 3 hody, do skóre si zapíše 0 a říká se, že zahrál par. Pokud je hráč 

úspěšnější a zahraje tuto jamku pouze na dva hody, tak si zapisuje skóre -1 a říká se, že 

zahrál „birdie“. Pokud by hráč jamku zahrál o dva hody lépe, než je par, tak zapisuje -2 a 

zahrál „eagle“. V případě, že hráč bude méně úspěšný, než je par jamky, tak zapisuje do 

skóre +1 za každý hod nad par a v tom případě zahrál „bogey“ (1). 

Základním nepsaným pravidlem discgolfu je chovat se slušně na hřišti. Neničit hřiště ani 

jeho  okolí,  nedělat  nepořádek.  Dále  nemluvit  na  hráče,  který  hází  a  nechodit  mu  do 

zorného  pole.  Slušností  je  také  pustit  před  sebe  na  hřišti  rychlejší  hráče.  Posledním 

důležitým pravidlem je vždy koukat, kam hráč hází. V případě hodů do nepřehledných 

míst poslat nějakého hráče napřed, aby dával pozor v místě dopadu disku. 

2.1.3 Discgolf v číslech 

Ačkoliv popularita discgolfu stále nemůže konkurovat tradičním sportům, v posledních 

letech  se  jedná  o  jeden  z nejrychleji  rostoucích  sportů.  Dané  tvrzení  potvrzují  různé 

statistiky od rozdílných subjektů. Jedny z nejpřesnějších a nejdůvěryhodnějších statistik 

poskytuje  každý  rok  již  výše  zmíněná  PDGA.  V její  každoroční  zprávě  nalezneme 

především počty hřišť, členů PDGA a pořádaných turnajů (10). Druhým zdrojem, který 
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zveřejňuje zajímavé a věrohodné statistiky je stránka UDisc. Ta čerpá data ze 

stejnojmenné mobilní aplikace, která je jednou z nejpopulárnějších mezi hráči. V aplikaci 

sami hráči mohou přidávat hřiště do databáze, psát recenze a hodnotit je. Dále v ní hráči 

zapisují  své  skóre,  počty  her  a  další  informace.  Na  základě  těchto  dat  pak  UDisc 

zveřejňuje statistiky a různé žebříčky, například nejoblíbenějších hřišť na světě. Zajímavé 

informace by mohla přinést zveřejněná data prodejů od hlavních výrobců discgolfového 

vybavení, ti ovšem tímto způsobem své výsledky zveřejňovat nechtějí (8). Posledním 

zdrojem  informací  by  mohla  být  samotná  hřiště.  Růst  prodaných  vstupenek  by  jasně 

dokazoval růst sportu. Ale vzhledem k tomu, že zhruba 90 % hřišť je bezplatných a volně 

přístupných, tak ani tyto statistiky nemáme k dispozici (11). V následujících odstavcích 

tedy budou prezentována data především od prvních dvou zdrojů: PDGA a UDisc. 

Před  rozborem  aktuálních  počtů  ze  světa  discgolfu  je  vhodné  věnovat  jeden  odstavec 

tomu, jaký vliv měl koronavirus na svět discgolfu. Konkrétní čísla budou představena 

v následujících odstavcích. Důležité je vyzdvihnout, že negativní dopady koronaviru byly 

minimální,  naopak  zájem  o  discgolf  se  ještě  zvýšil  v posledních  letech,  která  byla 

doprovázena omezujícími opatřeními. To, že discgolf je hrán venku, na volně přístupných 

hřištích,  kam  je  složité  zakázat  lidem  přístup,  a  také  to,  že  během  hry  lze  dodržovat 

bezpečné  rozestupy,  byly  hlavní  důvody,  proč  discgolf  ovlivněn  nebyl.  Podle  dat 

z aplikace UDisc, byl počet odehraných her, zaznamenaných v aplikaci v létě 2020 třikrát 

větší,  než  v létě  2019  (29).  Jediný  ukazatel,  který  byl  ovlivněn  negativně,  byl  počet 

turnajů organizovaných PDGA. Na grafu na obrázku 8, značeno šedou čarou, je vidět 

propad mezi lety 2019 a 2020, způsobený opatřeními a nejistotou. Nicméně následující 

rok, i díky zvýšenému zájmu o sport, se počet pořádaných akcí zvýšil o polovinu oproti 

počtu akcí z předkovidového roku 2019. 

2.1.3.1 Hráči 

Hned na začátek je potřeba uvést, že přesně vyčíslit, kolik lidí se discgolfu věnuje, je 

nemožné.  Jediný  přesný  údaj  týkající  se  počtu  hráčů  je  počet  členů  registrovaných  v 

PDGA. Na konci roku 2021 bylo členy PDGA 109 000 hráčů a hráček. Počet členů se 

tedy za dva roky více než zdvojnásobil z původních 53 000 z roku 2019 (9). Vývoj počtu 

členů  PDGA  je  zachycen  na  obrázku  8  zelenou  čarou.  Počet  členů  PDGA  je  ale  jen 

zlomek z celkového počtu lidí, kteří se věnují discgolfu. Členství není nutné pro normální 

hru a opravdu jen ti nejoddanější zástupci komunity se stávají členy této asociace. Woods 

2016 napsal, že celkový počet hráčů je neznámý a ani nelze určit, jestli se počet zvyšuje 
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nebo snižuje (17). Ačkoliv zmínka o nedostatku informací pochází z roku 2016, tak ani 

nyní,  6  let  později,  žádný  rozsáhlý  průzkum  nepřišel  s touto  informací.  Woods  vidí 

problém s nedostatkem  informací o celkovém  počtu hráčů v tom, že tato komunita se 

těžko zkoumá, především proto, že je malá a roztroušena po celém světě. To způsobuje, 

že se neprojeví v rozsáhlých národních průzkumech (12). V roce 2017 PDGA 

zveřejnila odhad, že 8-12 milionů lidí hrálo discgolf a 2 miliony ho hrají pravidelně (14). 

Tato  informace  ale  nebyla  nijak  vysvětlena  a  v následujících  letech  už  PDGA  žádný 

takový odhad nezveřejnila.  

Zajímavá data, podporující tvrzení o růstu popularity, nabízí již zmíněná aplikace UDisc. 

Ta letos zveřejnila, že v roce 2021 ji použilo 1.1 milionů hráčů (11). Ani to ale není finální 

počet, protože ne všichni hráči aplikaci používají. Počet uživatelů aplikace UDisc nebyl 

v předchozích letech zveřejněn, proto nelze porovnat, o kolik se počet uživatelů změnil.  

Z dat  PDGA  týkajících  se  jejich  členů  ještě  dále  vyplývá,  že  80%  členů  pochází  ze 

Spojených  států,  15%  z Evropy  a  3%  z Kanady.  Zbytek  světa  je  zastoupen  nepatrně, 

nicméně alespoň jednoho člena v PDGA má celkem 68 zemí světa (9). 

Obrázek 8: Vývoj počtu členů PDGA, hřišť a turnajů organizovaných PDGA 

 

Zdroj: (9) 

2.1.3.2 Hřiště 

Důležitým pro růst discgolfu je především růst počtu hřišť. Díky nim se lidé často poprvé 

seznamují  s discgolfem  a  jen  větší  počet  hřišť  a  jejich  větší  rozmanitost  povedou  ke 

stálému růstu zájmu o discgolf. Dobrá zpráva je, že z grafu na obrázku 8, značeno modrou 

čarou, je patrné, že počet hřišť stále roste. S výjimkou jednoho roku dokonce i o více než 
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10 % každý rok. Podle statistik PDGA bylo ke konci roku 2021 na světě okolo 10 500 

hřišť (9) Na serveru Udisc dokonce ve své výroční zprávě ke konci roku 2021 evidují 

13 323  hřišť  v 79  zemích  světa.  70%  hřišť  z celkového  počtu  navíc  bylo  postaveno 

v posledních  10  letech  (11).  Tato  čísla  opět  dokazují,  jak  rychle  se  discgolf  začal 

v posledních letech rozvíjet. Zde je ale třeba poznamenat, že celkový počet hřišť se bude 

nacházet  někde  mezi  počtem  zveřejněným  PDGA  a  počtem  který  zveřejnil  UDisc. 

Databáze UDisc totiž zahrnuje i dočasná hřiště, která byla postavena například pro jeden 

turnaj a nyní už na místě nejsou. Zatímco PDGA reaguje na vznikající hřistě pomaleji a 

do svého seznamu je přidává se zpožděním. Důležité je také zmínit, že oba počty hřišť 

pocházejí z konce roku 2021. Pokud by bylo zachováno tempo růstu počtu hřišť z roku 

2021, tedy 5.28 postavených nových hřišť denně, tak v době zveřejnění této práce by 

mělo být na světě postaveno přes 14 000 hřišť (11). 

Nejvíce  hřišť  se  nachází  ve  Spojených  státech.  Ať  vezmeme  data  od  PDGA  nebo  od 

Udisc, na Spojené státy stále připadá zhruba 75% všech hřišť, na Evropu 20% a zbylých 

5% je rozesetých po zbytku světa (9,11). Neznamená to ale, že by nebyl discgolf v Evropě 

populární. Naopak, severské země Norsko, Švédsko a zejména Finsko budují 

v posledních letech velké množství hřišť. Ve Finsku jich momentálně nalezneme 

neuvěřitelných 1032 (16). 

Velmi důležitou statistikou týkající se hřišť je, že stále 90% procent všech evidovaných 

hřišť je bezplatných a více než polovina se jich nachází ve veřejných parcích (11). 

2.1.3.3 Odehraná kola 

Poslední statistikou, dobře evidovanou a týkající se discgolfu, je počet odehraných kol 

nebo také odehraných her discgolfu. Rozumí se tím dokončení hřiště od první jamky do 

poslední. Nezávisle na počtu jamek na konkrétním hřišti. Data opět pocházejí z aplikace 

Udisc. Na základě těchto informací pak lze zjistit, jak často uživatelé aplikace discgolf 

hrají. Dohromady bylo v roce 2021 v aplikaci zaznamenáno 17 228 629 kol discgolfu od 

1.1 milionu uživatelů. Z toho 49% lidí hraje alespoň jednou týdně, 27% zhruba jednou 

měsíčně. Zbylých 24% hraje jen párkrát za rok. Počet odehraných kol narostl oproti roku 

2020 o více než 5 milionů (11). Vzhledem k absenci dalších informací z předchozích let 

nelze  říci,  jestli  byl  nárůst  způsoben  větším  počtem  hráčů,  větším  počtem  uživatelů 

aplikace nebo zvýšením frekvence hraní. Bude ale zajímavé sledovat statistiky z aplikace 

UDisc  i  v následujících  letech,  protože  jedna  univerzální  mobilní  aplikace,  používaná 



25 
 

všemi hráči, může přinést tolik žádané informace o hráčích discgolfu na všech úrovních, 

nejen těch, kteří jsou členy PDGA. 

V souvislosti s počtem zaznamenaných her byl proveden v roce 2020 zajímavý výzkum, 

který měl za cíl spočítat, kolik kol bylo ve skutečnosti na světě odehráno. Dobrovolníci 

na  discgolfových  hřištích  po  celém  světě  pozorovali  a  počítali  hráče  hrající  discgolf. 

Následně  byla  vypozorovaná  data  porovnána  s počtem  her  zaznamenaných  pomocí 

aplikace ve stejném období. Výsledek byl takový, že průměrně jedno kolo z pěti bylo 

zaznamenáno  v aplikaci.  Během  roku  2020  bylo  v aplikaci  zaznamenáno  zhruba  10 

milionů kol. Ve skutečnosti poté prý bylo odehráno 51.6 milionů her během roku 2020 

(15). To ale neznamená, že by počet her odpovídal počtu lidí, kteří hrají discgolf, protože 

lidé  hrají  vícekrát  než  jednou  ročně.  Pokud  bychom  vzali  tento  počet,  a  vydělili  ho 

průměrným  počtem  odehraných  her  na  jednu  osobu  z roku  2021,  což  je  15,  dospěli 

bychom k závěru, že v roce 2020 hrálo discgolf zhruba 3.4 milionu osob. Tento výpočet 

je ovšem velmi zjednodušený, protože jak bylo ukázáno výše, frekvence hraní se mezi 

různými  osobami  liší  od  několika  her  ročně  až  po  několik  her  týdně.  Jen  rozsáhlejší 

výzkum a pozorování budou v příštích letech schopné přinést odpověď na otázku, kolik 

lidí se ve skutečnosti discgolfu věnuje. 

2.1.4 Discgolf v České republice 

V České republice se discgolf objevil až po roce 2010, nicméně za tuto krátkou dobu 

se Česká  republika  stala  jednou  z  discgolfových  zemí.  Nemůže  se  rovnat  Spojeným 

státům s Kanadou a Finsku, Švédsku a Norsku, nicméně s ostatními státy se již měřit 

může a v různých statistikách se nachází na konci první desítky žebříčků. Počtem hřišť je 

Česko na 9. místě ze všech zemí. V ČR se momentálně nachází kolem 150 discgolfových 

hřišť  (33).  Na 9. místě je ČR i v žebříčku  zaznamenaných  odehraných  kol  discgolfu. 

Celkem jich bylo v roce 2021 zaznamenáno 90 617 (32).  

Na mapě, která je na obrázku 9, jsou vyznačena všechna discgolfová hřiště v ČR. Lze na 

ní vidět, že discgolfová hřiště jsou již rozšířena po celé ČR. Ve městech, vesnicích nebo 

i na horách. Zajímavé je, že z 10 největších měst v ČR chybí alespoň jedno hřiště pouze 

v Pardubicích a Ústí nad Labem. Na to, že je to pouze 12 let od postavení prvního hřiště, 

je jejich síť poměrně hustá a lze očekávat, že s dalšími lety se jich bude objevovat více a 

více. Nejnavštěvovanějšími hřišti podle aplikace Udisc byla v roce 2021 hřiště v Praze na 

Ladronce a poté, možná překvapivě, hřiště v Českých Budějovicích (31). 
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Obrázek 9: Mapa discgolfových hřišť v ČR 

 

Zdroj: (33) 

Kromě hřišť fungují v ČR i discgolfové kluby. Těch je momentálně evidováno 77 a počet 

jejich členů se pohybuje od 1 až do 144 (34). Kluby sdružují hráče, pořádají tréninky a 

turnaje  a  starají  se  o  propagaci  sportu.  Vedle  jednotlivých  klubů  působí  také  Česká 

asociace discgolfu, zkráceně ČADG. Ta zastřešuje celý sport a sdružuje jak jednotlivé 

hráče a celé kluby. Kromě propagace sportu také organizuje nejdůležitější discgolfové 

akce – Mistrovství ČR a Czech Discgolf Tour. V roce 2021 také pořádala dosud největší 

discgolfovou akci na území ČR, kterou bylo Mistrovství Evropy. 

2.1.5 Discgolf jako profesionální sport 

Na  závěr  této  kapitoly  věnované  discgolfu  je  důležité  zmínit,  že  discgolf  není  jen 

rekreační volnočasová aktivita. Discgolfu se lze věnovat i profesionálně a na té nejvyšší 

úrovni  si  lze  i  vydělat  dost  peněz.  I  profesionální  úroveň  zaštiťuje  PDGA.  Ta  vede 

žebříčky a hodnocení nejlepších hráčů a hráček. Statistiky PDGA jsou velmi obsáhlé, 

proto  lze  u  každého  hráče  dohledat  počet  turnajů  a  vítězství  a  také  všechny  finanční 

odměny, které hráč obdržel za umístění v turnajích.  

Největší sportovní událostí profesionálního discgolfu je mistrovství světa, které se koná 

každoročně. Další významné jednorázové turnaje jsou mistrovství Ameriky a mistrovství 

Evropy. Významnou ligou, skládající se ze série turnajů, je Disc golf pro tour. Fanoušci, 
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kteří by se na turnaje chtěli dívat, nabízí stránka Disc golf network přímé přenosy, ale její 

používání je zpoplatněno. Nicméně záznamy turnajů se dají sledovat i na YouTube, kde 

jsou přístupné zadarmo.  

Největší hvězdou discgolfu je momentálně Paul McBeth. Během své kariéry vyhrál 5x 

mistrovství  světa, spoustu dalších turnajů a  je nejvýdělečnějším hráčem v historii 

discgolfu. Dalšími známými hráči jsou James Conrad, aktuální mistr světa z loňského 

roku,  Ricky  Wysocki,  vedoucí  muž  Disc  golf  pro  tour  nebo  Simon  Lizotte,  který  je 

nejznámějším evropským hráčem. Nejlepší hráčkou mezi ženami je Paige Pierce. 

2.2 Postoje a povědomí 

Učebnice  psychologie  nabízejí  několik  různých  definic  termínu  postoje.  Takto  jsou 

například definovány ve Velkém psychologickém slovníků manželů Hartlových: 

„Hodnitící vztah vyjádřený sklonem ustáleným způsobem reagovat na předměty, osoby, 

situace a na sebe sama.“ (Hartl, Hartlová, (35) s.431) 

Druhou vybranou definicí je ta od C. T. Morgana zveřejněná v sociologickém slovníku 

Bohumila Geista. Postoj je: 

„Tendence  odpovídat  kladně  nebo  záporně  na  určité  osoby,  předměty  nebo  situace.“ 

(Geist,(41), s. 283) 

Postoje obsahují tři složky. Poznávací, ta určuje názory a myšlenky osoby k předmětu 

postoje.  Citovou,  ta  se  týká  toho,  co  osoba  cítí  k předmětu  postoje.  A  konativní,  ta 

ovlivňuje chování či jednání k předmětu postoje (38). 

Postoje  mohou  být  pozitivní  nebo  negativní,  silné  nebo  slabé.  V rámci  dotazování 

souvisejícího s touto prací budou postoje studentů zjišťovány na základě jejich zájmu o 

hraní a sledování discgolfu.  

Zjistit něčí postoje nemusí být jednoduché, protože lidé je ne vždy přiznají. Problém taky 

může  být  v samotném  slovním  vyjádření,  kdy  dva  různí  lidé  vykládají  stejné  slovo 

rozdílným způsobem. Jednou z nejspolehlivějších technik měření postojů je Likertova 

škála. Jedná se o škálu, na které jsou slovní hodnocení od „zcela souhlasím“ přes „nevím“ 

až po „zcela nesouhlasím“. Tato škála je uvedena spolu s nějakým výrokem a respondent 

musí  vybrat  možnost,  která  nejlépe  vystihuje  jeho  hodnocení  zkoumaného  výroku. 

Druhým  způsobem  je  sémantický  diferenciál.  To  je  sedmibodová  škála,  na  jejíchž 

koncích jsou dva extrémy, např. dobrý a špatný. Respondent poté na škále zvolí, co u něj 
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vyvolává měřené slovo. Dalšími způsoby jsou např, sociometrie nebo Bogardova škála 

sociální vzdálenosti (38). 

Povědomí,  nebo  také  vědění  něčeho,  není  potřeba  více  rozebírat.  V této  práci  bude 

povědomí  studentů  o  discgolfu  vyhodnoceno  na  základě  toho,  jak  odpoví  na  otázky 

ohledně znalosti hřišť, vybavení, pravidel a hráčů discgolfu. 

2.3 Proces výzkumu 

Výzkum povědomí a postojů v této práci vychází z teoretických poznatků 

marketingového výzkumu. Proto bude v následující části marketingový výzkum 

teoreticky popsán. Následně bude ve čtvrté kapitole popsáno, jaké metody byly zvoleny 

pro tuto práci. 

2.3.1 Marketingový výzkum 

Různí  autoři  dělí  proces  marketingového  výzkumu  do  různého  počtu  etap  nebo  fází, 

obsah je ale vždy stejný. Vždy je jako první potřeba určit problém a cíl výzkumu. Dále 

určit, jak bude výzkum probíhat, zejména zvolit druh výzkumu, výzkumnou metodu a 

velikost vzorku. Třetí fází je sběr dat. A na závěr je potřeba sesbíraná data zpracovat, 

vyhodnotit a prezentovat. 

Do následujících 7 bodů rozděluje proces marketingového výzkumu Přibová (36). 

• Určení cíle výzkumu, Definování výzkumného problému 

• Zdroje dat 

• Metody a techniky sběru dat 

• Určení velikosti vzorku 

• Sběr dat 

• Zpracování a analýza dat 

• Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

2.3.2 Určení cíle výzkumu, definování problému 

Definovat  problém  a  určit  cíl  výzkumu  je  prvním  krokem,  bez  jehož  splnění  nelze 

výzkum správně provést. Zároveň je také krokem nejtěžším. Důležité je, aby se zadavatel 

a výzkumník dokonale pochopili a oba věděli, jaký problém budou řešit. V této fázi může 

dojít i k vyslovení hypotéz, které pak výzkum potvrdí nebo vyvrátí (36). 
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2.3.3 Zdroje dat 

V této fázi je úkolem výzkumníka určit, s jakým typem dat bude pracovat. Na výběr jsou 

data sekundární, které lze ještě dělit na interní a externí, a data primární. Rozdíl v těchto 

typech dat spočívá v jejich dostupnosti. Data sekundární už byla v minulosti sesbírána 

pro nějaký jiný výzkum, ale lze je využít i pro nynější. Zatímco data primární jsou sbírána 

nově  pro  aktuální  výzkum.  Zisk  primárních  dat  je  nákladnější  a  obtížnější  než  těch 

sekundárních, většinou se ale bez primárních dat výzkum neobejde, neboť jen ta budou 

obsahovat všechny informace, které výzkumník potřebuje. (36) 

2.3.4 Metody a techniky sběru dat   

Volba  metod  a  technik  sběru  dat  závisí  na  tom,  jestli  provádíme  kvalitativní  nebo 

kvantitativní  výzkum.  V rámci  kvalitativního  výzkumu  dochází  k hlubšímu  poznání 

problému. Má přinést odpověď na otázku „proč?“. Slouží například k zjištění způsobu 

rozhodování zákazníků nebo jejich motivátorům. Výzkum probíhá ve formě rozhovoru 

mezi jednotlivcem, popřípadě malou skupinou respondentů, a výzkumníkem, který musí 

mít  schopnosti  vést  rozhovor.  Nejčastější  formou  těchto  rozhovorů  jsou  skupinová 

diskuse,  miniskupiny,  individuální  hloubkový  rozhovor  a  expertní  rozhovor.  Naproti 

tomu  kvantitativní  výzkum  má  odpovědět  na  otázku  „kolik?“.  Nejčastěji  se  zkoumá 

zastoupení sledovaného jevu v základním souboru a pak se zveřejňuje jeho relativní nebo 

absolutní četnost. Metody, které kvantitativní výzkum používá, jsou pozorování, 

dotazování a experiment (40). Metoda dotazování bude jediná vysvětlena podrobněji. 

„Metoda  dotazování  je  nejrozšířenější  metodou  shromažďování  primárních  dat;  je 

vhodná zejména k získávání popisných informací, např. vědomostí lidí o nějaké 

skutečnosti, jejich postojů“ (Kotler, Armstrong, (37), s. 238). 

Podle  způsobu  kontaktu  s respondentem  rozlišujeme  čtyři  formy  dotazování:  osobní, 

online (elektronické), telefonické a písemné. Výběr formy závisí na různých faktorech 

plánovaného dotazování. Tím jsou například charakter a rozsah zjišťovaných dat, skupina 

respondentů a časové a finanční možnosti. Nejpoužívanější nástroj dotazování je 

dotazník. Během jeho vytváření je také zapotřebí dbát ustálených postupů a dodržovat 

pravidla tvorby dotazníku (39). 

Takto vypadá postup tvorby dotazníku podle Přibové(36): 

• Seznam informací, které má dotazování přinést 

• Určení způsobu dotazování 
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• Specifikace cílové skupiny dotazovaných osob a jejich výběr 

• Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace 

• Konstrukce celého dotazníku 

• Pilotáž 

2.3.5 Určení velikosti vzorku 

Ve  většině  případů,  kdy  je  prováděn  výzkum,  není  možné  získat  data  od  celého 

základního souboru. V takovém případě bude výzkumník pracovat s výběrovým 

souborem, tedy pouze s částí základního souboru.  Při práci s výběrovým souborem je 

zapotřebí nějakým způsobem určit, kdo ho bude tvořit a jak bude velký. K tomu slouží 

různé metody, například prostý náhodný výběr, kvótní výběr, systematický výběr nebo 

stratifikovaný výběr (40). 

2.3.6 Sběr dat 

Pokud je připraven dotazník a je i určeno, kdo bude cílem dotazování, přichází na řadu 

samotný proces sbírání dat. Ten se liší podle toho, jaká forma dotazování byla zvolena. 

Online forma je v tomto směru nejjednodušší a vyžaduje pouze rozeslání dotazníku nebo 

jeho umístění na internet. Jiné formy, například telefonické a osobní, budou vyžadovat 

zapojení  dalších  osob,  které  budou  respondenty  dotazovat,  což  zvyšuje  nákladnost 

výzkumu. Zároveň je třeba i tyto lidi vyškolit a při sběru dat je kontrolovat (36). 

2.3.7 Zpracování a analýza dat 

Data se nejčastěji zpracovávají elektronicky. Proto, pokud probíhalo dotazování písemné, 

osobní  nebo  telefonické,  je  třeba  data  převést  do  této  podoby.  Data  z elektronického 

dotazování stačí jednoduše stáhnout a začít je zpracovávat v k tomu určeném programu. 

Programem,  který  slouží  dobře  k základnímu  zpracování  dat,  je  Microsoft  Excel.  Pro 

složitější analýzy se používají speciální programy. Data v elektronické podobě jsou poté 

analyzována  pomocí  statistických  metod  analýzy  dat.  U  jednoduchých  výzkumů  se 

nejčastěji  pracuje  s relativní  a  absolutní  četností  nebo  třeba  průměrem.  Pokročilejší 

výzkumy ale používají mnohem složitější metody (39). 

2.3.8 Zpracování a prezentace závěrečné zprávy 

Závěrečná  zpráva  je  shrnutím  provedeného  výzkumu.  Měla  by  obsahovat  výsledky, 

jakým  způsobem  jich  bylo  dosaženo  a  doporučení  pro  další  rozhodnutí.  Musí  být 

přehledná a srozumitelná. Pro lepší prezentaci dat se v ní používají grafy a tabulky (39). 
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3 Cíle a úkoly práce 

Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké je povědomí studentů Fakulty tělesné výchovy a 

sportu Univerzity Karlovy o discgolfu a jaké jsou jejich postoje k danému sportu. 

Úkoly, které bude potřeba splnit, jsou: 

• Příprava, analýza a zpracování odborné literatury pro vypracování teoretické části 

práce 

• Základní charakteristika důležitých pojmů 

• Představení historie a pravidel discgolfu, popsat aktuální vývoj 

• Určení metod budoucího výzkumu 

• Operacionalizace a tvorba dotazníku 

• Pilotáž a případná úprava dotazníku 

• Distribuce dotazníku a sběr primárních dat z elektronického dotazování 

• Zpracování a vyhodnocení dat 

• Interpretace dat 
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4 Metodika práce 

Pro dosažení cílů práce byl zvolen kvantitativní výzkum. Bylo potřeba získat primární 

data. Ta byla získána pomocí elektronického dotazování. Elektronické dotazování bylo 

zvoleno jako nejdostupnější, s možností obsáhnout velký počet respondentů 

s minimálními náklady. 

Základním souborem jsou všichni studenti Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity 

Karlovy. Získat data od všech studentů není v možnostech této práce. Proto se pracuje 

s výběrovým  souborem.  Výběrovým  souborem  byl  dostupný  vzorek,  který  činil  102 

studentů. Zastoupeni ve vzorku jsou studenti všech oborů, s výjimkou vojenské 

tělovýchovy. 

Data byla  sbírána pomocí dotazníku, vytvořeného pouze pro tuto práci na webu 

survio.com, který byl sdílen do skupin se studenty FTVS UK pomocí sociálních sítí. Sběr 

dat probíhal od 21.6. do 3.7.2022. 

Jednotlivé otázky v dotazníku byly konstruovány tak, aby s jejich pomocí bylo možné 

zodpovědět zejména následující otázky: 

⋅ Kolik studentů slyšelo o discgolfu? 

⋅ Jakým způsobem se lidé nejčastěji o discgolfu dozvídají? 

⋅ Kolik lidí má aktivní zkušenosti se hrou? 

⋅ Jaké jsou znalosti hřišť, vybavení a pravidel? 

⋅ Zajímají se studenti o discgolf i pasivně? (Videa, sportovci, události) 

⋅ Jaké jsou podle studentů výhody a nevýhody sportu? 

⋅ Měli by ti studenti, kteří se o discgolfu dozvěděli poprvé, zájem zkusit tento sport? 

Dotazník se skládal celkem ze 35 otázek. Nicméně žádný z respondentů nikdy 

neodpovídal  na  všechny.  V dotazníku  byly  otevřené  otázky,  uzavřené  i  polootevřené. 

Jednotlivé  otázky  nebudou  v této  kapitole  představeny,  okomentovány  jsou  až  v té 

následující. 

Při tvorbě dotazníku bylo největší překážkou to, že dopředu nebylo jasné, jestli lidé o 

discgolfu vůbec vědí. Pokud by totiž o discgolfu slyšeli při vyplňování dotazníku poprvé, 

neměli by šanci odpovědět na otázky týkající se tohoto sportu. Díky logice otázek a jejich 

přeskakování byly respondentovi zobrazeny jen ty otázky, které pro něj byly vhodné. Na 

základě tohoto přeskakování se student mohl dostat do 3 různých částí dotazníku. Mohli 



33 
 

jej tedy vyplňovat všichni, bez ohledu na to, jestli o discgolfu slyšeli poprvé nebo ne. A 

jejich odpovědi byly i tak užitečné. První část byla přístupná všem, obsahovala 

identifikační otázky týkající se studijního oboru respondentů a pohlaví. Otázka týkající 

se studijního oboru navíc sloužila jako filtrační otázka. Pokud byla zvolena odpověď, že 

respondent nestuduje na FTVS, byl jeho dotazník ukončen.  

Pro druhou část byla důležitá otázka č.5, která zjišťovala, jestli studenti někdy vůbec o 

discgolfu  slyšeli.  Pokud  ano,  tak  pokračovali  ve  vyplňování  otázek,  které  se  týkaly 

discgolfu. Ti, kteří o discgolfu neslyšeli, byli přesměrováni na otázku č.32, ve které jim 

byl  discgolf  stručně  představen  a  byli  dotázání,  jestli  by  měli  zájem  si  daný  sport 

vyzkoušet.  Na  jiné  otázky,  které  vyžadovaly  znalost  discgolfu,  tito  lidé  neodpovídali. 

Poslední  tři  otázky  dotazníku  byly  opět  společné  pro  všechny  respondenty.  Zde  bylo 

cílem zjistit především jejich celkový postoj k discgolfu a získat nějaká doporučení pro 

případný rozvoj sportu. 

Obrázek 10: Operacionalizace 
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V rámci operacionalizace, znázorněna na obrázku 10 výše, byl dotazník rozdělen ještě do 

dalších části, kterým pak odpovídaly otázky zaměřené na stejné téma. První částí byly 

identifikační otázky. Následovala zmíněná otázka č.5. Třetí část se věnovala tomu, jakým 

způsobem se lidé o discgolfu dozvídají a obsahovala dvě otázky. Čtvrtá, už obsáhlejší, 

část dotazníku byla zaměřena na zkušenosti studentů s hraním. Obsahovala 7 otázek. Šlo 

zejména  o  to  zjistit,  kolik  studentů  vyzkoušelo  hru,  proč  případně  nehráli  a  co  by  je 

motivovalo  hrát  více.  Pátá  část  dotazníku  obsahovala  5  otázek  zkoumajících  znalosti 

hřišť, vybavení a pravidel. Šestá část měla objasnit, jestli se studenti zajímají o discgolf i 

pasivně. V podobě sledování videí nebo jednotlivých sportovců. Sedmá část obsahovala 

6 otázek týkajících se samotných hřišť a důležitosti jednotlivých prvků. V poslední části 

se nacházely otázky, kde se měli vyjádřit studenti k celému discgolfu. Zejména napsat 

jeho výhody a případné nevýhody a vymyslet, co by podle nich vedlo k větší popularizaci 

discgolfu.  

Před distribucí dotazníku proběhla jeho pilotáž. Na jejím základě byly upraveny otázky 

č. 24-29, které byly z původní jedné méně přehledné otázky rozděleny do šesti 

samostatných. 

Data získaná dotazovaním byla vyhodnocena v programu MS Excel. Ve stejném 

programu byly zpracovány i grafy, které jsou použity pro prezentaci výsledků. 
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5 Prezentace výsledků 

Otázka č.1: Jaký program studujete na FTVS? 

Otázka č.2: Jaký obor na FTVS studujete? 

Otázka č.3: Jaký obor na FTVS studujete? 

Otázka č.4: Jaké je Vaše pohlaví? 

Graf 1: Studijní obor respondentů 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

První čtyři otázky dotazníku sloužily jako identifikační a také jako filtrační. Otázka č. 1 

zjišťovala, jestli jsou respondenti studenty bakalářského, magisterského nebo 

doktorského studia. Zároveň byla v nabídce možnost, že respondent nestuduje na FTVS. 

Výběr této možnosti dotazník ukončoval. Otázky č. 2 a 3 dále zjišťovaly studijní program 

respondentů v závislosti na tom, jaký obor zvolili v první otázce. Celkový počet 

respondentů byl 114. 12 jich odpovědělo, že studenty FTVS nejsou, tudíž na další otázky 

neodpovídali, ty vyplňovalo zbylých 102 studentů. Z těchto 102 studentů jich 56 bylo 

z bakalářského studia, 45 z magisterského a 1 z doktorského. Odpovídající studijní obory 

bakalářských  a  magisterských  programů  byly  sečteny  a  jsou  zastoupeny  následovně: 

Nejvíce  je  zastoupen  management  tělesné  výchovy  a  sportu,  se  39  respondenty,  kteří 
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odpovídají 34%. Ačkoliv tento obor není největší, tak velký zájem o vyplnění dotazníku 

je dán tím, že autor sám studuje tento obor. Tudíž velkou část těchto respondentů mohou 

tvořit známí autora. Druhým nejvíce zastoupeným oborem je tělesná výchova a sport se 

zaměřením na vzdělávání se 36 respondenty, což odpovídá reálnému stavu, protože se 

jedná o obor s nejvíce studenty na fakultě. 10% zastoupení má ještě obor fyzioterapie. 

Ostatní obory už jsou zastoupeny nepatrně. Jediný obor, který není zastoupen, je vojenská 

tělovýchova. Čtvrtá otázka se týkala pohlaví respondentů. Není potřeba ji zpracovávat 

graficky. Účast obou pohlaví je skoro vyrovnaná. Muži jsou zastoupeni 50x a ženy 52x.  

 

Otázka č.5: Slyšel/a jste, před vyplněním tohoto dotazníku, o discgolfu?  

Otázka č.6: Z jakého zdroje jste se o discgolfu dozvěděl/a? 

Otázka č.7: Poté, co jste se o discgolfu dozvěděl/a, řekl/a jste o něm jiným lidem, kteří 

ho neznali? Zkusili ho poté sami hrát? 

Graf 2: Odpovědi na otázky 5 a 6 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č.5 měla zjistit, kolik studentů o discgolfu vůbec slyšelo. Zároveň rozdělovala 

respondenty na dvě skupiny. Ti, kteří o discgolfu slyšeli, odpovídali dále na otázky o 

discgolfu. Ti, kteří o discgolfu neslyšeli, byli přesměrováni k otázce 32. Otázky č. 6 a 7 

měly dále objasnit, jakým způsobem se lidé seznamují s discgolfem. 
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Prvním pozitivním zjištěním, které vyplývá z odpovědí na otázku 5, je, že 81% 

respondentů  o  discgolfu  alespoň  slyšelo.  Toto  číslo  je  ovlivněno  tím,  že  se  jedná  o 

studenty  sportovní  školy  s několika  hřišti  v okolí.  Právě  proto  byla  ale  vybrána  tato 

skupina, aby co nejvíce respondentů bylo schopno odpovědět i na zbytek otázek ohledně 

discgolfu. Více než polovina studentů se o discgolfu dozvěděla od jiných lidí, třetina se 

o discgolfu dozvěděla díky discgolfovému hřišti. Dalšími zdroji, které se v odpovědích 

vyskytly, byly internet a škola, jiný zdroj se v odpovědích neobjevil. Jak vyplývá z dat, 

nejlepší reklamu dělají discgolfu samotní hráči. Discgolfová hřiště jsou ale také výbornou 

reklamou, protože jsou většinou na často navštěvovaných místech a jsou 

nepřehlédnutelné. Že se studenti dozvídají o discgolfu nejčastěji od jiných osob, není nic 

neobvyklého, protože většinu své existence se discgolf šířil především díky samotným 

hráčům,  kteří  po  vyzkoušení  tento  sport  představovali  dalším  lidem.  To  vyplývá  i 

z odpovědí na otázku č. 7, které jsou zaznamenané na grafu níže. 61% studentů, kteří se 

dozvěděli o discgolfu, o něm následně řeklo dalším lidem, kteří ho neznali. A více než 

polovina z těchto nových lidí si i discgolf vyzkoušela. 

Graf 3: Odpovědi na otázku 7 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Otázka č.8: Hrál/a jste někdy discgolf? 

Otázka č.9: Hrajete discgolf pravidelně? 

Otázka č.10: Jak často hrajete? 
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Otázka č.14: Proč jste nikdy nehrál/a discgolf? 

Otázky s čísly 8–14 zkoumaly vztah hráčů k aktivnímu hraní discgolfu. Na otázku č. 8 

odpovídalo všech 83 respondentů, kteří discgolf znají. Počet odpovědí u zbylých otázek 

se lišil podle toho, jestli se respondentovi otázka zobrazila v návaznosti na jeho předchozí 

odpovědi. 

Graf 4: Odpovědi na otázky 8, 9 a 14 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z těch respondentů, kteří o discgolfu slyšeli, ho alespoň jednou hrálo již 63%. To je, dle 

mého  názoru,  vysoké  číslo  a  značí  to  velmi  kladný  postoj  studentů  k tomuto  sportu. 

Zvláště když se k tomu zaměříme na odpovědi z otázky 14, která zjišťovala, proč zbylých 

37% studentů discgolf ještě nezkusilo hrát. Pouze 9 studentů ze 31 uvedlo, že discgolf 

nehráli, protože je nezajímá. Zbylí studenti vybrali jiné důvody, mohli jich napsat více. 

Nejčastěji se objevovaly důvody spojené s hřištěm. 9x bylo uvedeno, že student nemá ve 

svém okolí hřiště, kde by mohl hrát. 8x bylo uvedeno že student neví, kde vůbec může 

hrát. Dalšími důvody byla absence potřebného vybavení, neznalost pravidel, ale také to, 

že  studenti  nemají  s kým  hrát.  Důležité  je  tedy  zjištění,  že  studentů,  které  discgolf 

nezajímá, je minimum. Naopak kdyby bylo více hřišť, byla lépe propagována a byla na 

nich možnost si vybavení zapůjčit, tak by to vedlo k většímu počtu hráčů.  

Z těch  studentů,  kteří  už  discgolf  někdy  hráli,  jich  21%  hraje  pravidelně.  Nejčastější 

frekvence hraní je 2-3x za měsíc, tu uvedlo 7 respondentů. Pouze jeden respondent uvedl, 

že hraje jednou týdně a dva respondenti uvedli frekvenci jednou za měsíc.  

 

 



39 
 

Otázka č.11: Co by Vás přimělo hrát častěji? 

Graf 5: Odpovědi na otázku 11 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Respondenti, kteří už discgolf hráli, byli v otázce č.11 tázáni, co by je motivovalo hrát 

častěji. Mohli vybírat i více možností, případně napsat něco jiného. Nejčastější odpovědí, 

kterou  vybrala  skoro  polovina,  byl  větší  počet  hřišť.  Hřišť  se týkala  i třetí  nejčastější 

odpověď, tedy atraktivnější hřiště. Ta by ke svému častějšímu hraní vyžadovala třetina 

respondentů.  Dvě  odpovědi  z kategorie  „jiné“  se  také  vztahovaly  k hřištím.  Bylo  to 

postavení hřiště v blízkosti bydliště respondenta a tou druhou bylo budování hřišť mimo 

plochy, kde se vyskytují i cizí lidé. Zajímavé je, že 40% studentů zvolilo možnost „více 

spoluhráčů“.  Je  tedy  vidět,  že  ačkoliv  discgolf  lze  hrát  i  individuálně,  tak  kolektivní 

varianta hry je oblíbenější.  

 

Otázka č.12: Zúčastnil/a jste se discgolfového turnaje? 

Otázka č.13: Jste členem discgolfového klubu nebo jiné asociace? (např. ČADG nebo 

PDGA) 
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Graf 6: Odpovědi na otázky 12 a 13 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tyto dvě otázky měly zjistit, jestli vůbec někteří studenti hrají discgolf na soutěžní úrovni. 

4 studenti odpověděli, že se již nějakého turnaje zúčastnili. Zároveň 3 z těchto studentů 

jsou také členy nějaké discgolfové asociace nebo klubu. Tyto výsledky ale potvrzují, že 

naprostá většina všech studentů, kteří někdy hráli discgolf, dává přednost rekreačnímu 

hraní, ideálně s partou přátel a nevnímají tedy discgolf jako kompetitivní sport. 

Následujících 5 otázek bylo zaměřených na povědomí studentů o hřištích, pravidlech a 

vybavení na discgolf. Ty opět vyplňovali jen ti studenti, kteří na začátku uvedli, že o 

discgolfu slyšeli, tedy 83 respondentů. 
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Otázka č.15: Víte, jestli se ve Vašem okolí nachází nějaké discgolfové hřiště? 

Graf 7: Odpovědi na otázku 15 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z odpovědí na otázku 15 vyplývá, že 80% studentů má dobré povědomí o hřištích ve 

svém okolí. Protože buď vědí, že v jejich okolí nějaké je, nebo vědí, že tam žádné není. 

Zbylých 20% naopak nemá přehled o hřištích. Z odpovědí také vyplývá, že minimálně 

polovina všech studentů (55 ze 103) má ve svém okolí discgolfové hřiště. Nicméně pokud 

bychom považovali hřiště v parku Ladronka, které je dvě zastávky metrem od budovy 

fakulty, také za okolí, tak dobrý přístup k nějakému hřišti mají všichni studenti FTVS. 

 

Otázka č.16: Jak se nazývají 3 typy disků, které se používají pro hru discgolfu? 

Otázka č.17: Co znamenají 4 čísla uvedená na každém disku? 

Otázka č.18: Co znamená, když je nějaká jamka v discgolfu "Par 3"? 

Otázka č.19: Jaké jsou vaše znalosti pravidel discgolfu? 

Tyto  čtyři  otázky  se  týkaly  povědomí  o  vybavení,  konkrétně  disků,  a  pravidlech. 

Respondenti mohli vybrat odpověď „nevím“, nebo napsat vlastní odpověď. Ti, kteří se 

rozhodli odpovídat na tyto otázky, měli své odpovědi správně. 
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Graf 8: Odpovědi na otázky 16, 17, 18 a 19 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázky č.16 a 17 se týkaly disků, se kterými se discgolf hraje. Jedna otázka směřovala na 

typy disků, se kterými se hraje. To jsou putter, midrange a driver. Druhá otázka směřovala 

na  čísla  na  disku,  které  udávají  letové  vlastnosti  disku.  Blíže  jsou  tyto  věci  popsány 

v druhé kapitole. Ačkoliv 63% studentů (z těch, kteří slyšeli o discgolfu – graf 4) má 

zkušenost s hraním discgolfu, tak pouze 27% jich umělo vyjmenovat typy disků a ještě 

méně, 17%, jich dokázalo odpovědět, že čísla na disku se týkají jeho letových vlastností. 

Nepřekvapí, že správně odpověděli na tyto otázky ti studenti, kteří discgolf hráli. Pouze 

jeden  student,  který  nehrál  discgolf,  správně  vyjmenoval  typy  disků.  Tyto  výsledky 

ukazují,  že  hlubší  povědomí  o  discgolfu  v této  oblasti  zatím  studenti  nemají.  To  sice 

nebrání hráčům ve hraní, protože jak bylo vysvětleno, hrát se dá i jedním diskem. Ale 

hlubší znalost disků a jejich vlastností umožňuje hráčům vybrat si pro každý hod vhodný 

disk, který poletí přesně tak, jak hráč potřebuje. To vede k lepším herním výsledkům a 

případně také k většímu prožitku ze hry. 

Naopak znalostní otázka č. 18 dopadla lépe. Zde více než polovina respondentů správně 

odpověděla, že „par 3“ jamky znamená, že standardní počet hodů na dosažení jamky je 

3. Nicméně toto názvosloví se používá i v golfu, tudíž je možné, že studenti znají tento 

pojem odtud. 

Zajímavé výsledky nabídla otázka č. 19, která se zabývala znalostí pravidel. 46% studentů 

uvedlo, že nezná žádná pravidla. Tzn. že i někteří studenti, kteří discgolf hráli, tvrdí, že 

neznají žádná pravidla. To může být způsobeno tím, že na hřištích nebyly úvodní cedule, 

které často obsahují shrnutí základních pravidel. Zbylých 49%, které uvedly, že znají 
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pravidla alespoň pro běžnou hru, už odpovídá tomu, že studenti discgolf hráli. Nicméně 

jen na rekreační úrovni, na což jim stačí jen základní znalost pravidel. Čtyři studenti ještě 

uvedli, že jsou seznámeni i s širšími pravidly, která jsou dodržována na turnajích. Jedná 

se  o  ty  studenty,  kteří  v předchozích  otázkách  odpověděli,  že  se  zúčastnili  i  turnajů 

v discgolfu. 

Následující čtyři otázky zjišťovaly, jestli se studenti zajímají o discgolf i pasivně. Jestli 

sledují různá videa nebo sportovce a jestli mají povědomí o významných discgolfových 

akcích. Na tři otázky odpovídalo opět 83 studentů se znalostí discgolfu, na otázku č.21 

odpovídalo 56 lidí, kteří neviděli žádná discgolfová videa. 

 

Otázka č.20: Viděl/a jste někdy videa týkající se discgolfu? (Sestřihy turnajů, zajímavé 

hody, instruktážní videa) 

Otázka č. 21: Měl/a byste zájem sledovat videa týkající se discgolfu? 

Graf 9: Odpovědi na otázky 20 a 21 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zajímavé je, že o samotné hraní discgolfu mají studenti velký zájem, ale jiným způsobem 

se  o  discgolf  již  nezajímají.  Pouze  třetina  jich  viděla  nějaká  videa  s discgolfovou 

tematikou. A z těch, kteří žádná videa neviděli, 80% ani nemá zájem nějaká videa 

sledovat. Stejně jako u předchozích otázek zabývajících se znalostmi, i zde platí, že ti, 

kteří discgolf hráli, jsou zároveň i těmi, kdo ho sledují. Z 27 studentů, kteří nějaká videa 

viděli, jich 22 má zkušenost s hraním. Naopak překvapivě je zde velké množství studentů, 
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22, kteří discgolf hráli, ale žádná videa neviděli a ani nemají zájem nějaká sledovat. Což 

je zajímavé, protože se může jednat třeba o instruktážní videa, u kterých se lze naučit 

házet různé typy hodů. 

 

Otázka č.22: Znáte nějaké profesionální hráče nebo hráčky discgolfu? Pokud ano, jaké? 

Otázka č.23: Víte jaká významná discgolfová akce se konala na území ČR v roce 2021? 

Graf 10: Odpovědi na otázky 22 a 23 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Velmi malé povědomí mají studenti o profesionálním discgolfu. Nějaké hráče 

vyjmenovalo pouze 12% studentů. Mezi nejčastěji jmenovanými byl Paul McBeth, toho 

zmínilo 8 studentů. 3x byl také zmíněn Simon Lizotte nebo Josef Berg. Jen jednou byl 

zmíněn český hráč, tím by Jakub Knápek. Jednou byl také zmíněn Brodie Smith, což je 

americký youtuber, který se dlouho věnoval jinému sportu s frisbee – Ultimate. Nicméně 

v posledních letech se začal věnovat profesionálně discgolfu a jeho videa na YouTube 

velmi zviditelňují tento sport.  

Stejný počet studentů, 12%, byl tak schopen správně odpovědět na otázku č. 23. V České 

republice  se  loni  konalo  mistrovství  Evropy,  což  je  jedna  z největších  akcí,  která  se 

v Evropě  může  konat.  Zde  může  být  problém  v tom,  že  tato  akce  nebyla  ani  příliš 

propagována, proto takové nízké povědomí. 
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Otázky č. 24-29: V následujících 6 otázkách prosím určete, jakou pro Vás mají důležitost 

zmíněné vlastnosti a vybavení discgolfových hřišť.  

Šest otázek z této části dotazníku zkoumalo, jak důležité jsou různé prvky hřišť pro hráče. 

Posuzováno bylo větší množství jamek, délka jamek, přírodní překážky, zázemí, 

bezplatná hra a značení hřiště. Větší množství jamek bylo charakterizováno jako alespoň 

9. Cílem bylo zjistit, jestli studenti ke hře vyžadují větší počet jamek na hřišti, nebo jim 

stačí i menší hřiště. Dlouhé jamky byly určeny ty, které měří alespoň 100 metrů. Přírodní 

překážky  znamenají  stromy,  keře  a  jiné  objekty,  které  úmyslně  ztěžují  hráčům  hru. 

Zázemím se rozumí například toalety, občerstvení nebo například půjčovna sportovního 

vybavení.  Značení  zahrnuje  informační  cedule  u  hřiště  i  na  hřišti,  mapu  a  směrovky. 

Hodnocení bylo nastaveno následovně: -2 nežádoucí; -1 nepodstatné; 0 důležité; 1 velmi 

důležité; 2 naprosto nezbytné. 

 

Graf 11: Výsledky otázek 24 - 29 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Překvapivě pro studenty nejdůležitějším prvkem na hřišti je jeho značení, s průměrným 

číslem  1,06,  což  odpovídá  hodnocení  „velmi  důležité“.  Zajímavé  je,  jak  potřebnost 

značení  vnímají  studenti  v závislosti  na  tom,  jestli  sami  discgolf  hrají.  U  studentů  se 

zkušenostmi s hraním je průměrná hodnota značení dokonce 1,27. Zatímco u nehráčů má 

značení  pouze  hodnotu  0,71.    Druhé  v pořadí  důležitosti  je  zázemí  s hodnotou  0,49. 

Nicméně  zde  je  opět  zajímavé,  jak  se  liší  jeho  důležitost  v závislosti  na  hraní.  Pro 

studenty, kteří už discgolf hráli, je zázemí to druhé nejméně důležité, s hodnotou 0,35. 
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Naopak důležitěji ho vnímají studenti, kteří ještě nehráli. Podobné hodnocení jako zázemí 

mají  i  přírodní  překážky  a  bezplatná  hra.  Nicméně  přírodní  překážky  jsou  pro  hráče 

druhým nejdůležitějším prvkem. Větší množství jamek pro studenty tolik důležité není. 

A dlouhé jamky jsou naopak nejméně důležitým prvkem, skoro až nepodstatný. Na tom 

se shodli hráči i nehráči. 

Tato zjištění jsou důležitá vzhledem k případnému plánování a stavění nových hřišť. To, 

že hráči nevyžadují dlouhé jamky a jejich větší počet, znamená, že mohou být stavěna i 

menší  hřiště,  která  nezabírají  tolik  místa.  Naopak  velmi  důležité  je,  aby  hřiště  bylo 

přehledně  označeno.  Dále  aby  se  na  něm  nacházelo  alespoň  pár  překážek,  které  hru 

oživují a také aby bylo v okolí hřiště nějaké zázemí, ideálně s místem, kde si lze zapůjčit 

disky. 

Nyní bude následovat rozbor posledních otázek dotazníku. Ve dvou otevřených otázkách 

měli studenti vypsat, jaká jsou podle nich výhody a nevýhody nebo negativa discgolfu. 

Tyto dvě otázky opět vyplňovali ti studenti, kteří vědí o discgolfu. Následující otázku č. 

32 ale vyplňovalo pouze 19 studentů, kteří slyšeli poprvé o discgolfu právě při vyplňování 

dotazníku. Poslední tři otázky pak vyplňovalo všech 102 studentů FTVS.  

 

Otázka č. 30: Jaké jsou podle Vás výhody discgolfu? 

Jelikož  se  jednalo  o  otevřenou  otázku,  bylo  zpracování  a  vyhodnocení  dat  složitější. 

Odpovědi  byly  rozděleny  do  skupin,  které  jsou  vidět  v grafu  níže.  Jelikož  studenti 

většinou psali více výhod, je celkové číslo odpovědí v grafu vyšší, než počet respondentů. 
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Graf 12: Odpovědi na otázku 30 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Kromě deseti studentů, kteří odpověděli „nevím“ nebo podobným způsobem, byl každý 

schopen napsat, že discgolf má nějaké výhody. Nejčastěji, 24x, se objevila odpověď ve 

smyslu, že discgolfu je sport pro všechny. Bez ohledu na věk, fyzickou zdatnost, tělěsnou 

konstituci  nebo  schopnost  dobře  házet  s diskem.  To  je  opravdu  jedna  z největších 

předností discgolfu, jak bylo popsáno v kapitolách výše. Další velkou výhodu discgolfu 

spatřovali studenti v tom, že se jedná o venkovní sport, v přírodě a na čerstvém vzduchu. 

21  studentů  ještě  napsalo,  že  se  jedná  o  fyzicky  nenáročný  sport.  S tím  souvisí  i  9 

odpovědí  ve  smyslu,  že  se  jedná  o  technicky  nenáročný  sport,  protože  házet  diskem 

zvládne každý. Velkou výhodou podle studentů je také to, že se jedná o levný sport. Díky 

volně přístupným hřištím a levnému vybavení. Častými odpověďmi také bylo, že se jedná 

o skvělý odpočinkový sport a také že je velmi společenský, jelikož hráči mohou během 

hry volně hovořit s ostatními. To má ostatně discgolf společné i s golfem, který je také 

často brán jako společenská událost. Prostředí discgolfu je ale mnohem méně formální. 

Dále bylo o discgolfu zmíněno, že se jedná o zajímavý a zábavný sport, který lze hrát 

individuálně  nebo  kolektivně.  Z odpovědí,  které  se  vyskytovaly  ojediněle  a  nejsou 

zachyceny v grafu lze ještě zmínit, že se jedná o dobré zpříjemnění pobytu venku, že lze 

hrát kdykoliv. Jednou byla zmíněna i mobilní aplikace UDisc, která byla už představna 

výše.  

Obecně  lze  tedy  shrnout,  že  studenti  si  uvědomují  pozitivní  stránky  discgolfu  a  jsou 

schopni si je vybavit i v rámci otevřené otázky.  



48 
 

 

Otázka č. 31: Má podle Vás naopak discgolf nějaké nevýhody nebo negativa? 

Stejně jako u předchozí otázky, i u této bylo potřeba odpovědi z otevřené otázky nějak 

vhodně prezentovat. Nevýhody a negativa už si studenti vybavovali hůře než pozitiva. 

Graf 13: Odpovědi na otázku 31 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejčastěji zmiňovaným negativem byla hřiště, ta zmínilo 17 studentů. Nejčastěji 

v souvislosti s tím, že je málo hřišť, že lze hrát pouze na hřišti nebo že existující hřiště 

jsou často malá. 14x se objevila odpověď ve stylu „nevím“. Další zmiňovanou nevýhodou 

bylo počasí. Discgolf je, jako všechny venkovní sporty, závislý na počasí, to je pravda. 

Nicméně  odvážní  hráči  ho  mohou  hrát  i  v zimě  a  ve  sněhu,  což  z něj  činí  celoročně 

dostupný sport. Další 10x zmíněná odpověď, že discgolf není příliš známý, je samozřejmě 

správně, nicméně se netýká samotného sportu nebo jeho provozování. Devět studentů se 

vyjádřilo, že discgolf žádné nevýhody nemá. Dalších 9 ale tvrdí, že je nezáživný a nudný. 

Správně zmíněné negativum discgolfu, které napsalo 7 studentů, spočívá v tom, že během 

hry jsou na hřišti i jiní lidé, především ostatní návštěvníci parku. To je bohužel daň za to, 

že jsou hřiště volně dostupná. Hřišť, která jsou vyhrazená pouze pro discgolf, je zatím 

v ČR velmi málo a jsou zpoplatněna. Méně často zmiňované nevýhody pak byla potřeba 

vlastního vybavení, složitá technika hodu, jednostranné zatížení těla nebo ztrácení disků 

v křoví. 
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Otázka č. 32: Když nyní víte, v čem discgolf spočívá, měl/a byste zájem si ho zahrát? 

Součástí této otázky byl i krátký text, který představoval discgolf. Ten je k dohledání 

v příloze práce, kde je celý dotazník. V případě zájmu si respondent u této otázky mohl i 

přehrát video představující discgolf. Cílem této otázky bylo zjistit, jestli studenty, kteří se 

právě dozvěděli o discgolfu, tento sport zaujal a chtěli by si ho vyzkoušet. 

Graf 14: Odpovědi na otázku 32 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výsledky byly pozitivní. 19 respondentů vyplnilo tuto otázku a skoro polovina (9) jich 

projevila rozhodný zájem si sport zahrát. Dalších 5 studentů odpovědělo spíše ano. 5 jich 

odpovědělo  spíše  ne.  Pozitivní  je,  že  nikdo  nezvolil  jako  odpověď  jasné  ne.  Dalším 

pozitivem je, že díky tomuto dotazníku dalších 19 lidí ví o discgolfu. Někteří si ho možná 

zkusí a pokud o něm řeknou dalším lidem, jak naznačují výsledky otázky č. 7, nových 

hráčů discgolfu bude mnohem více. 
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Otázka č. 33: Jaký je váš celkový postoj k discgolfu? 

Graf 15: Odpovědi na otázku 33 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V této otázce měli studenti možnost na škále vyjádřit jejich celkový postoj k discgolfu. 

Odpovídalo všech 102 studentů, kteří vyplňovali dotazník. Výsledky jsou velmi příznivé. 

36% studentů má pozitivní a dalších 30% spíše pozitivní postoj k discgolfu. Poměrně 

hodně studentů 31% označilo svůj postoj za neutrální. Což se zdá jako hodně. Po bližším 

prozkoumání  odpovědí  ale  lze  zjistit,  že  ze  32  studentů,  kteří  uvedli  svůj  postoj  jako 

neutrální,  jich  28  nemá  zkušenost  se  samotným  hraním.  Buď  proto,  že  se  teprve  o 

discgolfu dozvěděli v rámci dotazníku, nebo z důvodů v otázce č. 14. Myslím si, že po 

několika hrách by tito studenti odpovídali jinak. Nicméně i tak je dobré, že discgolf nemá, 

až  na  3%  studentů,  negativní  ohlasy.  Nevzbuzuje  tedy  kontroverze,  jako  některé  jiné 

sporty. Buď ho lidé mají rádi, nebo k němu nemají žádný vztah. 
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Otázka č. 33: Co by podle Vás pomohlo zvýšit povědomí o discgolfu a jeho popularitu? 

Graf 16: Odpovědi na otázku 34 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Další otevřená otázka, kde studenti měli odpovědět, co by podle nich pomohlo discgolfu 

ke  zvýšení  povědomí.  Nepřekvapí,  že  nejčastější  odpovědí  bylo  stavění  nových  a 

atraktivnějších hřišť. A zejména na místech, která jsou více frekventovaná a viditelná. Na 

druhou stranu zde je problém v tom, že hřiště postavené na frekventovaném místě bude 

ohrožovat ostatní návštěvníky tohoto místa a ani samotní hráči si neužijí hru naplno. Další 

častou a univerzální odpovědí byla propagace, ale konkrétních tipů propagace mnoho 

zmíněno nebylo. Jen že by se mělo jednat o sociální sítě, internet či případně televizi. 

Větší počet studentů navrhoval intenzivní zapojení dětí. Buď přímo zařadit discgolf do 

hodin  tělesné  výchovy,  nebo  provozovat  více  volnočasových  kroužků,  které  by  se 

věnovaly tomuto sportu. Dále by pomohl větší počet hráčů na hřištích nebo lepší značení 

a propagace samotných hřišť, spolu s větším počtem dobře značených půjčoven v okolí 

hřišť. Někteří studenti navrhovali zapojení jiných osobností. Zajímavá je odpověď, že by 

pomohly sportovní úspěchy nebo velké akce. Jak už bylo zmíněno, loni se konala v České 

republice jedna z největších sportovních akcí, mistrovství evropy. A český reprezentant 

se umístil na čtvrtém místě, pouze jeden hod od medaile. Nicméně jediná zmínka o tom 

byla v krátké reportáži na ČT sport. Tudíž sportovní úspěchy mohou pomoci sportu, ale 

jen za předpokladu, že o nich bude dostatečně informováno. Některé z těchto poznatků 

budou poté podkladem pro doporučení v následující kapitole.  
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Otázka č. 35: Měl/a byste zájem o volitelný předmět věnovaný discgolfu na fakultě? 

Graf 17: Odpovědi na otázku 35 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tato poslední otázka již pouze zjišťovala zájem studentů o volitelný předmět na fakultě. 

73% studentů se vyjádřilo, že by mělo zájem o tento volitelný předmět. Pro jeho výuku 

by například mohlo být postaveno malé mobilní hřiště v areálu školy, nebo přenosné koše 

využít  v přilehlém  šáreckém  parku.  Také  by  byla  možnost  využít  stále  hřiště  v parku 

Ladronka. 
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6 Diskuze 

Nyní bude v této kapitole shrnut a okomentován proces výzkumu a dosažené výsledky. 

Výsledky jednotlivých otázek byly částečně komentovány již v minulé kapitole, zde bude 

jejich  komentář  obecnější.  Ačkoliv  je  výzkum  postojů  a  povědomí  poměrně  častý, 

discgolfu se žádný nevěnoval. Discgolf byl jedině blíže zkoumán jako pohybová aktivita. 

Bylo měřeno, kolik metrů hráč nachodí během hry, co si ale lidé o discgolfu myslí nebo 

kolik lidí se mu věnuje nikdy zjišťováno nebylo. Dohledat se dají jen statistiky ohledně 

počtu hřišť, registrovaných členů PDGA nebo turnajů.  

Vzhledem  k tomu,  jak  málo  informací  o  discgolfu  máme  k dispozici,  nebylo  dopředu 

vůbec jasné, jaké výsledky výzkum přinese. Dále také není možné tyto výsledky s něčím 

porovnat a ani nelze podle ničeho určit, jaké výsledky jsou dobré a jaké už špatné. Proto 

je slovní hodnocení výsledků pouze mým subjektivním názorem. Dotazník vyplnilo 114 

respondentů, z toho 12 jich ale nesplnilo kritérium být studentem FTVS UK. Zastoupeny 

byly všechny studijní obory až na vojenskou tělovýchovu. Počet respondentů je podobný, 

jako u obdobných výzkumů, realizovaných v rámci závěrečných prací na FTVS. Nicméně 

pro  přesnější  výsledky  by  bylo  dobré  mít  odpovědí  více  a  větší  zastoupení  všech 

studijních oborů. Toho by se dalo dosáhnout delším obdobím pro sběr dat a cílenějším 

sdílením dotazníku. Nejen na skupinách na sociálních sítích, ale také přímým rozesíláním 

studentům. Studenti FTVS byli zvoleni, protože byla větší šance, že budou discgolf znát. 

Výsledky tedy nelze vztáhnout na větší počty lidí, jelikož v jiných sociálních skupinách 

může být povědomí o tomto sportu úplně jiné. 

Cílem práce bylo zjistit, jaké mají studenti FTVS UK povědomí o discgolfu a jaké k němu 

mají postoje. Prvním pozitivním zjištěním je, že 81% studentů již slyšelo o discgolfu. 

Nejčastěji  se  studenti  s discgolfem  seznamují  skrz  jiné  lidi  nebo  díky  discgolfovému 

hřišti. 60% studentů navíc s discgolfem seznámí i někoho dalšího. Pokud nebude uvedeno 

jinak, tak následující procentuální údaje jsou počítány z 83 studentů, což je počet těch 

studentů, kteří o discgolfu alespoň slyšeli. 

Co se týká zkušeností studentů s aktivním hraním, i zde byly výsledky poměrně pozitivní. 

63% z těch studentů, kteří o discgolfu slyšeli, ho i hrálo. Pouze 11% studentů vůbec nemá 

zájem discgolf hrát, zbylí studenti by si zahráli, ale nejčastěji nemají kde nebo nevědí 

kde. Ačkoliv dost studentů discgolf už hrálo, málo jich hraje pravidelně. K častějšímu 

hraní by je motivovalo více hřišť, zajímavější hřiště, ale také větší počet spoluhráčů, se 
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kterými  by  mohli  hrát.  Mezi  studenty  převládá  rekreační  forma  hraní.  Turnajů  se 

zúčastnili čtyři studenti a jen tři jsou členové nějakého klubu či asociace. 

Povědomí o hřištích je u studentů na vysoké úrovni. 80% z nich ví, jestli v jejich okolí 

nějaké hřiště je nebo není. Se znalostmi vybavení to už tak dobré není. Jak se nazývají 3 

základní typy disků, se kterými se discgolf hraje, dokázalo říci pouze 27% studentů. Ještě 

méně, 17%, jich vědělo, že čísla uvedená na každém disku, určují jeho letové vlastnosti. 

Znalost těchto věcí ale není důležitá pro rekreační hraní, proto je většina nemusí znát. 

Spíše nám to umožňuje určit, kdo se věnuje discgolfu více a kdo méně. Otázka 18 nebyla 

podle mého názoru zvolena vhodně, jelikož termín „Par 3“ je známý i z jiného sportu a 

neznamená to, že hráč zná tento termín pouze z discgolfu. Discgolf ale většinu názvosloví 

přejal z jiných sportů, tudíž bylo těžké do dotazníku zahrnout nějaký název, který by byl 

používaný  pouze  v discgolfu.  Alespoň  základní  pravidla  potřebná  pro  hru  zná  54% 

studentů. 

Zájem studentů o discgolf v jiné podobě je poměrně malý. Třetina jich viděla nějaká videa 

týkající se discgolfu. Ze studentů, kteří žádná neviděli, jich většina ani nemá zájem nějaká 

videa s discgolfovou tematikou sledovat. Povědomí o profesionálním discgolfu je také 

poměrně malé. 12% studentů bylo schopno vyjmenovat nějakého profesionálního hráče 

a stejný počet studentů věděl, že v roce 2021 se v České republice konalo mistrovství 

Evropy v discgolfu. Nízké povědomí o této akci je ale způsobené i tím, že ačkoliv se 

jednalo  o  jednu  z nejdůležitějších  discgolfových  akcí  v Evropě,  česká  média  ji  příliš 

pozornosti nevěnovala. 

Na samotném discgolfovém hřišti je pro hráče nejdůležitější, aby bylo dobře značené. To 

znamená umístění informačních cedulí, které byly představeny v druhé kapitole. Hřiště 

by  mělo  obsahovat  alespoň  nějaké  přírodní  překážky.  Zázemí,  kde  se  mohou  lidé 

občerstvit nebo si odskočit a půjčit si disky je pro začínající hráče druhou nejdůležitější 

věcí na hřišti. Na druhou stranu, hřiště nemusí být extra velké a ani nemusí obsahovat 

větší množství jamek. Naopak dlouhé jamky začínající hráči nemají rádi. Bezplatná hra 

na hřišti je sice pro hráče důležitá, není to ovšem to rozhodující. Na dobrém hřišti jsou 

hráči i ochotni platit. 

Hlavními výhodami discgolfu jsou podle studentů zejména vhodnost pro všechny typy 

lidí,  fyzická  a  technická  nenáročnost,  nenákladnost  a  také  to,  že  se  odehrává  venku, 

v přírodě. Jedná se prý o společenský sport, který se hodí pro aktivní formu odpočinku. 
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Zde  nezbývá  než  se  studenty  souhlasit.  Toto  jsou  přesně  ty  věci,  díky  kterým  se  stal 

discgolf tak populárním a díky kterým by se mohl stát jedním z nejrozšířenějších sportů.  

Naopak nevýhody většina studentů spatřuje v tom, že je závislý na hřištích, kterých ještě 

není tolik. Případně že jsou hřiště malá nebo špatná. Dále bylo jako negativum zmiňováno 

počasí a vítr. Na počasí jsou ale závislé všechny venkovní sporty. A ačkoliv se to možná 

nezdá, discgolf není jen letní sport, ale lze ho hrát i v zimě. Pokud tedy není tolik sněhu, 

že jsou koše pod sněhem. Ještě jedno uváděné negativum je potřeba zmínit, a tím jsou 

ostatní lidé v místech, kde jsou i hřiště. S tím se bohužel nedá příliš dělat, protože pokud 

lidé  chtějí  mít  hřiště  v centru  města  v parku,  je  potřeba  se  o  prostor  dělit  i  s jinými 

návštěvníky.  

Z těch studentů, kteří před vyplňováním dotazníku discgolf neznali, se 48% vyjádřilo, že 

by si discgolf chtěli zkusit. 26% jich uvedlo že spíše ano a zbylých 26% jich uvedlo, že 

spíše ne. Je pozitivní, že takové množství nových lidí by mělo o discgolf zájem. Zde je 

potřeba  opět  zdůraznit,  že  se  jedná  o  mladé  studenty  sportovní  školy.  Jejich  ochota 

zkoušet nové sporty tak bude vyšší než u jiných lidí.  

73%  projevilo  zájem  o  volitelný  předmět  věnovaný  discgolfu.  Myslím  si,  že  by  bylo 

v silách fakulty tento předmět otevřít a myslím si, že by měl pozitivní vliv na discgolf 

v ČR. Pokud by si díky tomu studenti vybudovali kladný vztah k tomuto sportu, tak poté 

jako trenéři, učitelé a jiné osoby působící ve sportovním prostředí mohou informace o 

discgolfu poskytnout velkému množství dalších lidí.  

36% ze všech respondentů vyjádřilo svůj postoj k discgolfu jako pozitivní a 30% jako 

spíše pozitivní. 31% jich má neutrální postoj a pouze 3% spíše negativní. Většina studentů 

s neutrálním  postojem  ale  ještě  nemá  zkušenost  se  hrou,  proto  také  neutrální  postoj. 

Věřím, že po vyzkoušení by se odpověď na tuto otázku změnila.  

Výsledky  lze  tedy  shrnout  následovně.  Základní  povědomí  o  discgolfu  mezi  studenty 

FTVS UK je vysoké. Povědomí o hřištích je také ještě vysoké, studenti většinou vědí, 

kde mohou hrát. Povědomí o pravidlech je průměrné. Naopak o discích toho studenti vědí 

relativně málo a nejnižší je povědomí o profesionálním discgolfu. Počet hráčů, kteří již 

discgolf hráli, je vysoký a pravděpodobně bude dále růst, protože většina z hráčů, kteří 

ho ještě nehráli, se k discgolfu vyjadřuje pozitivně. Většina studentů hraje příležitostně, 

nepravidelně a pouze na rekreační úrovni. O hru na vyšších úrovních, například turnajích, 

studenti  zájem  nemají.  Stejně  tak  jich  většina  nemá  zájem  sledovat  videa  týkající  se 
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discgolfu. Postoje většiny studentů k discgolfu jsou kladné, případně neutrální. Až na 

výjimky se k tomuto sportu nikdo negativně nestaví. To značí, že je zde možnost většího 

rozšíření discgolfu. Pravděpodobně ale jen v oblasti samotného rekreačního hraní.  

To, co rozvoji discgolfu pomůže, je stavění nových hřišť. To zmiňují jak sami studenti, 

tak  si  to  myslím  i  já.  Bylo  zjištěno,  že  samotné  hřiště  je  velmi  dobrou  reklamou  pro 

samotný discgolf a není proto potřeba vynakládat dodatečné prostředky na propagaci. 

Když bude postavené hřiště, lidi to přiměje hrát a následně o tom řeknou dalším lidem. 

Nová  hřiště  vůbec  nemusí  být  stavěna  s hodně  jamkami  s dlouhými  jamkami.  Menší, 

krátké a originální hřiště hráčům stačí. Což snižuje náklady na výstavbu hřiště i velikost 

potřebných prostor. Naopak je důležité, aby nová hřiště byla značená a velmi pomůže, 

když  se  bude  v okolí  hřišť  nacházet  místo,  kde  bude  možné  si  zapůjčit  disky.  Další 

zajímavou možností je zavedení discgolfu ve školách. Školy by na svém pozemku mohly 

mít klidně i jen jeden koš, na kterém by žáci mohli trénovat. Tento sport by následně 

představili rodičům a mohli s nimi chodit hrát.  
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7 Závěr  

Discgolf  je  relativně  novým  sportem,  jehož  popularita  zejména  v posledních  letech 

prudce stoupá. Tento původně americký sport se již rozšířil do několika desítek zemí 

světa  a  každý  rok  se  postaví  stovky  nových  hřišť.  Na  různých  místech  již  discgolf 

dokázal,  že  se  jedná  o  aktivitu,  která  může  být  přínosná  jak  pro  hráče,  tak  pro 

provozovatele hřišť. Proto je důležité se mu věnovat i v rámci České republiky a zjišťovat, 

jestli i u nás se může stát z discgolfu rozšířený sport. 

Cílem práce bylo zjistit povědomí o discgolfu mezi studenty FTVS UK a jejich postoje 

k tomuto sportu. Z provedeného dotazovaní vyplynulo, že základní povědomí o sportu 

má  většina  studentů.  80%  jich  alespoň  slyšelo  o  discgolfu.  Což  je  pozitivní,  protože 

nebylo dopředu jisté, kolik jich bude vůbec discgolf znát. Studenti také většinou vědí, kde 

discgolf mohou hrát a jaká jsou základní pravidla. Detailnější znalosti, týkající se disků, 

profesionálních hráčů a třeba turnajů už ale většina studentů nemá. Polovina z celkového 

počtu odpovídajících studentů má zkušenost s hraním, ale pouze minimum studentů hraje 

pravidelně.  Postoje  studentů  k discgolfu  jsou  především  pozitivní,  případně  neutrální. 

Nejvíce studentů se dozvědělo o discgolfu od jiných lidí, nebo také z discgolfových hřišť. 

Většina studentů, kteří v rámci dotazování slyšeli o discgolfu poprvé, by si discgolf chtěla 

vyzkoušet.  

V discgolfu se vše točí kolem hřišť. Jejich výstavba je nezbytná pro další rozvoj sportu. 

Absence hřiště byl nejčastější důvod, proč studenti ještě discgolf nehráli. Větší množství 

hřišť a jejich větší atraktivita by naopak motivovaly stávající hráče hrát častěji. Více hráčů 

na  hřištích  by  zároveň  mohlo  ještě  více  zviditelnit  tento  sport.  Vysoké  povědomí, 

pozitivní postoje a stále se zvyšující počet hřišť naznačují, že růst discgolfu bude probíhat 

i v následujících letech. 

Jelikož  se  výzkum  zaměřoval  pouze  na  studenty  FTVS  UK,  tak  výsledky  mohly 

dopadnout lépe, než kdyby se ho účastnily jiné osoby. V tomhle ohledu je možné na tento 

výzkum navázat a zjišťovat, jak tento sport vnímají i jiné sociální skupiny. Případně může 

být stejný výzkum zopakován o několik let později, aby se zjistilo, jak se situace mění 

v čase. 
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