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Abstrakt 

Název práce:  

Motivace k jezdectví 

Cíle práce:  

Cílem této práce bylo hlubší poznání motivace lidí, kteří praktikují jízdu na koni. Pokusili 

jsme se zjistit, jací lidé a z jakého důvodu se věnují jezdectví, co je k této aktivitě přivedlo, 

co je u ní stále drží a proč se pro ně stala doslova životní filozofií. Co je motivuje k tomu, 

že se téměř denně vracejí do stáje proto, aby se zde věnovali psychicky i fyzicky náročné 

aktivitě s velmi nejistým výsledkem. 

Metody zpracování dat: 

Práce je založena na empirických metodách vědeckého výzkumu a na obsahové analýze 

příslušné literatury a oficiálních internetových stránek. Pro svou práci jsem zvolila metodu 

dotazníkového šetření v kombinaci s rozhovorem. Výsledky byly statisticky zpracovány 

v programu Excel. 

Klíčová slova:  

Motivace, jezdectví, zájmy, potřeby 

Výsledky: 

Výsledky výzkumu ukazují, že pro většinu jezdců, kteří se účastnili šetření, je 

nejdůležitějším motivem vztah s koněm, tedy se zástupcem jiného živočišného druhu. 

Další významnou motivační komponentou je pro ně pocit radosti, kterou jim tato pohybová 

aktivita přináší a pocity zodpovědnosti, lásky a partnerství, které jsou generovány interakcí 

s koněm. Silným motivačním prvkem je pobyt v přírodě. Méně významné se v jezdectví 

ukázaly sociální vazby a potřeba výjimečnosti či uznání. Výzkum prokázal, že jezdectví je 

finančně nákladná aktivita a výdaje s ní spojené činí znatelnou část příjmů jezdců. 

Jezdectví se pro respondenty stalo životním stylem, což dokazuje vysoká časová a finanční 

angažovanost jezdců. Ve výzkumu nebyla zaznamenána nikterak významná závislost 

motivace na věku. 

 



Abstract 

Title of the work: 

Motivation of the equitation 

Aim of the work:  

The goal of this work was to get to know the deep recognition of the motivation of people 

practising the equitation. We tried to find out not only what kind of people are interested in 

the equitation but also what are their reasons to take up  this activity and finally an answer 

the question why it became their life philosophy forever. We can ask the question: "What 

is the real motivation of these people coming back every day to the stable to devote their 

entire energies to this physically and mentally demanded activity with a very uncertain 

result?" 

Methods of processing data: 

This work is based on the empirical methods of the scientific research as well as the 

content analysis of the relevant literature together with the officials Internet websites. 

I have chosen for my work the method of questionnaire investigation/examination/ 

combined with dialogues. The results were compiled in stats using Excel programme. 

Key words: 

Motivation, equitation, interests, needs, interspecies relationship  

Results:   

The results of exploration point out that the most important motivation for the horsemen 

being interviewed is the relationship with a horse, it means with a representative of the 

different animal species. Apart from this, another important motivational component is for 

them the feeling of joy caused by riding a horse actively, as well as the feeling of very 

strong reliability, love and partnership, which are set up through the interaction with the 

horse. The further motivational element is spending a lot of time in the nature. The social 

relations in the equitation and the need of uniqueness or credit are shown as less important 

according to this research. Moreover, the extensive research shows that the equitation is 

a very financial demanded activity with a lot of costs that are the main part of the 

horseman´s income. However, the equitation became the lifestyle for the all inquirers 

which is proved by their high financial and time participation. There was not taken down 

any significant dependence on the age motivation in the research. 
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1 ÚVOD 

V své diplomové práci jsem se zaměřila na motivaci v jezdectví. Toto téma je velmi 

rozsáhlé, stejně jako samotný pojem motivace. Provázanost sportu a pohybové činnosti 

s psychologií je nesporná, navíc zvolené téma motivace patří k těm nejzajímavějším 

a rovněž nejkomplikovanějším, které psychologie řeší. Stejně tak kůň se svým jezdcem 

dosahují nejvyšší známé pohybové diferenciace, jaké jsou zvíře a člověk vůbec schopni. 

A to jak obsahově, tak formálně. 

Jezdectví se věnuji již více než 15 let, stalo se pro mne sportovní aktivitou, zdrojem 

finančních příjmů, povoláním. Přesto je ale stále hlavně zábavou, radostí, životním stylem 

a naplněním. Zajímalo mne tedy, co jezdectví znamená pro ostatní, co při pohybu v sedle 

prožívají a co je motivuje k té nikdy nekončící práci kolem koní. Jezdectví má mnoho 

přesahů do života lidí, kteří se mu věnují. Partnerství s koněm nás učí zodpovědnosti, 

respektu a komunikaci, ale ovlivňuje i naší motoriku, hybný a rovnovážný systém, kondici. 

Jezdectví je sportovním odvětvím s nedohledně dlouhou tradicí. Již na prvních 

olympijských hrách roku 776 př. n. l. se pořádaly jezdecké závody, partnerství člověka 

s koněm ale sahá ještě mnohem hlouběji do historie. Jezdectví se velmi liší od většiny 

hobby aktivit i sportů, protože jeho podstatou je interakce s jiným živočišným druhem, 

zodpovědnost za něj a umění jej nenásilně ovládat. Prostřednictvím mezidruhové 

komunikace a pomůcek udílených z pozice na jeho hřbetě se jezdec snaží zdokonalovat 

a kultivovat jak vlastní, tak koňův pohybový projev a výkonost. Jezdectví jako aktivitu si 

vymezíme do několika oblastí lišících se svým motivem, charakterem, cílem i vybavením.  

Jezdectví je sport krásný, ale také velice náročný. Kromě potřebné fyzické 

a psychické odolnosti je spojen s velkými časovými a finančními nároky. Vyžaduje jak 

respekt z koně a zkušenosti s pohybem v jeho blízkosti, tak schopnost být koni vůdčím 

partnerem. 

V teoretické části objasňuji téma motivace obecně a podávám souhrnný pohled na 

procesy motivace - zákonitosti vzniku, projevu a průběhu motivace lidského chování. 

Přiblížila jsem některé jevy, které motivaci ovlivňují a na kterých její průběh závisí. 

Následně pak vztahuji teorii k jednotlivým specifickým aspektům jezdectví. V empirické 

části popisuji provedený výzkum, věnuji se psychosociálnímu zmapování vzorku 110 

jezdců, kteří poskytli informace prostřednictvím dotazníkového šetření nebo rozhovoru. 
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2 MOTIVACE - VYMEZENÍ POJMU 

Slovo motivace vychází z latinského slovesa „movere“ – pohybovat. Myšlenkou 

motivace se zabývá již Platon (300 n. l.?, překlad 1963) ve svém trojstranném rozdělení 

duše – epithumia, thumos a noos (logistikon). Soudí, že naše činy nevyvstávají na stejném 

základu, ale existují tři principy – zjednodušeně touha/chtíč, emoce/vášně a rozum/intelekt, 

které mají každý svůj jedinečný vliv na naši psychiku a chování. 

Tuto myšlenku dále rozvíjeli nejrůznější filosofové a později i psychologové. 

Ptáme se „proč“ se lidé chovají tak, jak se chovají, co je nutí k provozování nejrůznějších 

aktivit, eventuálně jaké pohnutky je vedou k tomu, aby se naopak nějakým způsobem 

nechovali. Toto „proč“ má podle Nakonečného (1997) dva základní aspekty. Jeden 

vztažený ke způsobu lidského chování, do velké míry ovlivněného individuální interpretací 

dané situace a životními zkušenostmi, druhý k otázce cíle tohoto chování, k jeho 

psychologickým důvodům, jednotlivým motivů. Hledáme důvody a příčiny, které nás 

vedou k volbě určitého chování, pátráme po pohnutkách, které nás aktivizují, ale do jisté 

míry i determinují.  

O motivaci se zajímali také neurofyziologové a etologové. Na základě jejich 

poznatků došlo ke stanovení závěru o příčinách chování, které je vyvoláváno souborem 

vnitřních změn za spolupůsobení vnějších podnětů z prostředí na centrální nervovou 

soustavu. 

Ve svém slovníku uvádí Sillamy (2001), že rakouský etolog Konrad Lorenz 

vytvořil teorii vrozeného spouštěcího mechanismu, jehož následkem každý živočišný druh 

reaguje na určité specifické podněty určitým chováním. My jsme se však nespokojili 

s takovýmto zjednodušením problematiky motivace a odmítáme vidět člověka pouze jako 

„lidského živočicha“. Soustředíme svou pozornost na jeho specificky lidské projevy 

z hlediska společnosti a kultury. Přestože je někdy nesnadné analyzovat třeba i jen naše 

vlastní projevy chování, dopátrat se toho, co nás samotné vedlo k určitému jednání, je 

právě otázka motivace velice důležitá. Podle Tišerové (2009), porozumíme-li lidské 

motivaci, nalezneme odpověď na naše otázky po původu lidského chování a můžeme jak 

sebe, tak ostatní lidi ovlivňovat a směřovat naše i jejich jednání k zamýšlenému cíli.  
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Pojmem motivace bývá označen souhrn všech vnitřních hnacích sil, které orientují 

lidské chování, prožívání a jednání k dosažení určitého cíle. 

Říčan (1982) uvádí, že chceme-li pochopit chování lidí, porozumět jim a předvídat 

i do budoucnosti, jak se zachovají v nejrůznějších situacích, pak se přirozeně ptáme, co 

chtějí, o co jim jde, o čem sní, co a proč je baví, těší a zajímá, nebo čeho se obávají. 

Dotazujeme se, jaké síly jimi hýbou, jak silně a k čemu jsou motivováni. 

Vágnerová (2005) spojuje motivaci s emočním prožitkem, který slouží jako signál 

nějaké potřeby, jako prostředek hodnocení aktuálního stavu či situace a stimuluje jednání 

zaměřené na její uspokojení. 

Heckhausen (2006) definuje motivaci jako danou situací vyvolaný proces 

s očekávanou pravděpodobností následků vlastního jednání, tedy dosažení vhodného 

(předpokládaného) výsledku vlastním jednáním. Motivace je myšlena jako proces, který 

volí mezi různými možnostmi jednání, jež zaměřuje na dosažení motivačně specifických 

cílových stavů. 

Nakonečný (1999) rozumí motivaci jako maximalizaci příjemného a minimalizaci 

nepříjemného. V jiné své publikaci Nakonečný (1998) v obecném smyslu pojem motivace 

vztahuje ke změnám organismu, které jej uvádějí do pohybu, až je dosaženo redukce této 

změny a nastolen princip homeostázy. Dále uvádí definici motivace dle R. A. Barona, 

D. Byrna a B. H. Kantowitze (1980), kteří ji vidí jako hypotetický vnitřní proces, který 

poskytuje chování energii a zaměřuje jej vůči specifickému cíli. Motivace má svůj směr 

(zaměření aktivity a tím i její obsah, průběh), sílu (míra úsilí vynaloženého k dosažení cíle) 

a trvání (obvykle jej ukončuje dosažení cíle, uspokojené potřeby). Silným faktorem 

motivace je vůle, kterou vědomě zaměřujeme uvedené tři neoddělitelné složky v rámci 

našich možností. 

2.1 Faktory motivace  

V terminologii, která se k motivaci vztahuje, se výrazně projevuje nejednotnost ve 

vymezení základních pojmů. Motivace jako taková zahrnuje velké množství jevů, které 

podmiňují a orientují lidské jednání. 
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Nakonečný (1998) nejprve vymezuje rozdíl pojmů motivace a motiv. První 

vyjadřuje proces, k jehož iniciaci je zapotřebí určitého výchozího motivačního stavu. 

Motivace odráží nějaký deficit ve fyzickém či sociálním bytí jedince, jedinec pak vědomě 

či nevědomě směřuje k odstranění právě tohoto deficitu a tím k prožití jistého druhu 

uspokojení. Tento výchozí motivační stav (charakterizovaný nějakým deficitem) označuje 

autor jako potřebu. Něco potřebovat znamená mít nedostatek něčeho, mít přání nebo 

touhu. Účelem chování každého člověka je udržovat stav rovnováhy a jeho obnovu. Dojde-

li k narušení tohoto stavu, považujeme chování za instrumentální aktivitu zprostředkující 

vztah mezi potřebou a jejím uspokojením. Motiv pak vyjadřuje obsah tohoto uspokojení - 

je hypotetickou dispozicí. 

Potřeby dále dělíme například na primární a sekundární. Primární jsou ty, které 

máme společné s vyššími savci, jejich uspokojení je nezbytné pro zachování života 

jedince, jsou zajišťovány instinktivními mechanismy a jsou fylogeneticky i ontogeneticky 

nejpůvodnější. Za sekundární označujeme ostatní potřeby, jejichž nedostatek nás přímo 

neohrožuje na životě. 

Dalším pojmem souvisejícím s motivací jsou hodnoty. Dle Nakonečného (1997) 

vyjadřují něco subjektivně žádoucího ve dvou rovinách – v rovině fungování organismu 

jako biologické entity a v rovině fungování individua jako sociální entity.  Jejich zdrojem 

je jednak tělo jedince s jeho fyziologií, jednak jedinec sám jako sociální bytost. Tyto 

aspekty se spojují v pojmu osobnost. Hodnoty jsou jakási zvnitřnělá kritéria nasávaná 

z vnějšího prostředí a orientují nás k vytýčenému cíli. V souvislosti s hodnotami je třeba 

zmínit také postoje, které představují určitá přesvědčení a názory, za něž se stavíme 

a v jejichž jménu jsme připraveni jednat. Podle Říčana (1983) jsou určovány primárními 

potřebami, ale stávají se na nich do značné míry nezávislými. 

Psychologický slovník (Hartl a Hartlová) uvádí, že přesvědčení jsou postoje 

založené na víře, že určitý soubor informací a názorů je pravdivý a správný. Dohromady 

skládají náš osobní obraz světa a na jejich základě jsme pak připraveni i jednat. Velkou 

část přesvědčení přitom přejímáme od druhých většinou v rámci výchovy a vzdělávání 

v dětství. 

Pojmem velice úzce souvisejícím s naším tématem jsou záliby a zájmy. Říčan 

(1983) je definuje jako zvláštní druh motivační síly, jejichž základem jsou psychologické 
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primární potřeby a které uspokojujeme prováděním určité činnosti. Zájmů existuje tolik, 

kolik je činností, které mohou člověka těšit. Představují jistý aspekt struktury osobnosti, 

kterou lze nejsnadněji ovlivnit, záměrně vytvářet, zesilovat či zeslabovat. 

Sociální interakce je vzájemné působení lidí v rámci prostředí, sdílení postojů, 

zájmů a hodnot.  G. C. Homans (1975) uvádí, že funguje jako vzájemná výměna hodnot. 

V interakci obě strany usilují o získání něčeho – „odměn“, ale musí být připraveni také 

něco odevzdat –„výdaje“. Zde působí tendence k rovnováze, k vyrovnání výdajů a zisků. 

Nakonečný  (1998) uvádí, že jedním z nejdůležitějších aspektů motivace je 

uspokojení. Motivované chování směřuje k nějakému druhu uspokojení, které je chápáno 

jako dovršující reakce nebo jako cílová reakce. Obecným principem uspokojení je podle 

C. L. Hulla (1952) redukce popudu, resp. redukce potřeby. A. H. Maslow (1970) ale 

zdůrazňuje, že existuje dvojí druh uspokojení a to redukce potřeby a indukce vzrušení. 

Redukce potřeby je typická pro motivaci a vychází z fyziologických a sociogenních potřeb. 

Oproti tomu indukce vzrušení je typická pro motivaci, která vzniká deficitem stimulace. Je 

to tendence k udržení optimální úrovně vzrušení, která je individuální a závislá na 

temperamentu. 

Seberealizace podle Vágnerové (2005), je instinktivní potřeba rozvíjet vlastní 

předpoklady, dosáhnout nějakého cíle a tím se sebepotvrdit. Jinými slovy naplnit své 

schopnosti, být uspokojovaný v souvislostech svého života a dosáhnout úspěchu. Úspěch, 

tedy ocenění společností, je důležitou zpětnou vazbou pro sebehodnocení každého jedince. 

Podle A. H. Maslowa (1970) je to vývojově nejvyšší potřeba, která může být dosažena 

pouze po podstatném naplnění nižších potřeb. 

2.2  Proces a principy motivace 

Východiskem procesu motivace jsou jisté formy a druhy motivů, nejčastěji potřeby 

směřující k určitému způsobu uspokojení. Při uspokojování motivované činnosti musíme 

překonávat spoustu konfliktů, vnějších a vnitřních bariér, nezdarů a neúspěchů. Tento 

proces začíná pocítěním nějakého nedostatku a vznikem potřeby. Následuje jistý pocit 

napětí, který vede k pohnutkám uspokojit tuto potřebu. Tyto vnitřní procesy se následně 

navenek projeví chováním, orientovaným na realizaci pocítěné potřeby. Za ideálních 

podmínek poté dojde k nasycení a uspokojení potřeby, nebo v horším případě 

k neuspokojení, jehož výsledkem je strádání.  
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2.3 Aspirace 

Aspirace je důležitou charakteristikou činnosti jedince, Nuttin (1968) ji vymezuje 

jako to, v co jedinci doufají, že uskuteční. Podle Nakonečného (1998) jde o životní cíle 

a s nimi spojenou míru úsilí potřebného k jejich dosažení. Úroveň aspirace byla zkoumána 

jako důsledek zážitku úspěchu a neúspěchu na kladení cílů při plnění určitých úloh. – 

oObecně lze prohlásit, že prožitek úspěchu úroveň aspirace zvyšuje, zatímco prožívání 

neúspěchu ji snižuje. V psychologii osobnosti rozlišujeme dva typy osob, v první řadě ty, 

kteří se snaží dosáhnout úspěchu, a pak ty, kteří se snaží vyhnout neúspěchu. Oba tyto 

prožitky jsou ale do velké míry ovlivněny např. lehkostí nebo obtížností úkolu. Je-li úkol 

příliš snadný, není pocit úspěchu z jeho splnění zdaleka tak intenzivní. Naopak, je-li příliš 

obtížný, nedostaví se dostatečně silný pocit neúspěchu. Problematika aspirací je velmi 

důležitá ve výzkumu výkonové motivace, ať už v prostředí pracovním, nebo sportovním. 

V psychologii se ustálil pojem aspirační úroveň od K. Lewina, definovaný jako souhrn 

s každým výkonem se přesunujících očekávání, stanovených cílů, či požadavků ve vztahu 

k vlastnímu budoucímu výkonu. Aspirační úroveň je míra rizika, kterou člověk podstupuje, 

je tedy proměnlivá. Můžeme rozlišit dva protipóly aspirační úrovně: 

1. hyperaspirace (zvýšená úroveň aktivace - přemotivování) vede k deracionalizaci 

skutečného stavu věci, dochází ke špatnému odhadu řešení, výkon je 

nekoncentrovaný, jedinec jedná ukvapeně 

2. hypoaspirace (útlum) způsobuje pocity méněcennosti, celkové snížení aspirační 

úrovně někdy až na takovou hladinu, kdy jedinec nereaguje na podněty k motivaci 

vůbec či málo, charakteristická je apatie, nezájem o motivy 

Základní principy proměn aspirace formuloval podle Nakonečného (1999) 

německý psycholog H. Heckhausen: 

1. prožívání úspěchu a neúspěchu není vázáno na objektivní znaky úlohy, nýbrž na 

to, jak se obtížnost úlohy subjektu jeví v rámci jeho zkušeností 

2. úspěchy a neúspěchy jsou prožívány na střední úrovni subjektivní představy 

obtížnosti  tj. když subjekt očekává úspěch i neúspěch: čím se subjektu úloha jeví 

těžší, tím více je prožíván dosažený úspěch a naopak 
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3. v subjektivním hodnocení obtížnosti úlohy existují přesuny, takže to, co se zdálo 

být těžké, se nyní jeví jako lehké a naopak. Tyto přesuny jsou způsobovány 

konkrétní úspěšností či neúspěšností jedince 

4. s úrovní aspirace je spojen určitý postoj k riziku; osoby s nižší úrovní aspirace si 

obvykle počínají riskantněji 

5. konkrétní úroveň aspirace je určována také situačními faktory, jako je důležitost 

úkolu, jeho reálnost, časová distance možného dosažení cíle a další. 

2.4  Frustrace, konflikty a stres 

Pojem frustrace je odvozen od latinského „frustrare“ – zhatit, zmařit. Hošek 

(2003) definuje frustraci jako „situaci zmaru“, kdy je jedinci blokován postup k žádoucímu 

cíli. Švancara (1973) vymezuje frustraci jako stav jedince, který v průběhu směřování k cíli 

naráží na překážku. V souvislosti s motivací popisuje stejný autor frustraci jako podmínku, 

jež se uplatňuje, je-li znemožněno nebo ztíženo uspokojení potřeby. Dále dělí překážky 

mezi jedincem a jeho cílem na fyzické nebo psychologické. Uvádí, že v životě kulturního 

člověka se vyskytují mnohem častěji překážky psychologické povahy. Podle Nakonečného 

(1997) frustrace zapříčiňuje vyvolání některých negativních emocí (např. zklamání, 

neuspokojení, neúspěch apod.) a napětí z neuspokojené potřeby. Autor rozlišuje dva druhy 

frustrujících situací: 

1. způsobené vnější překážkou (exogenní frustrace) mající podobu fyzické nebo 

psychické blokády. Příkladem fyzické blokády je reálná fyzická překážka, např. 

zamčené dveře, špatné počasí, rozbité auto. Příkladem psychické blokády pak může 

být zákaz nějaké aktivity (např. u dospívajícího zákaz jít do kina nebo na sportovní 

turnaj). 

2. způsobené vnitřní překážkou – vnitřní psychickou bariérou, zábranou (např. 

morální) realizovat uspokojení nějaké potřeby (např. vzít si něco bez dovolení, jít 

někam přes zákaz apod.) 

Frustrace nejsou neobvyklým jevem. Motivovaný člověk se s překážkami setkává 

v průběhu celého svého života celkem často. Nakonečný (1997) tyto frustrace dělí na 

drobné každodenní frustrace (nedostatek hledaného zboží, překážení druhých, různá 

omezování, ztracené předměty atd.), významné životní frustrace vyplývající zejména ze 
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sociálních potřeb (nedostatek lásky, pomoci, účasti) a existenciální frustrace – ztráta 

smyslu života, životních perspektiv, život bez naděje, rezignace na život. Autor uvádí, že 

podle I. F. Tuckera patří mezi zdroje frustrace např. fyzické a psychické bariéry bránící 

očekávané reakci, odstranění odměn neboli zdrojů zpevnění a vyvolání neslučitelných 

reakcí, tedy konfliktů. Pokud frustrace trvá v životě člověka delší dobu (měsíce, roky), 

nazývá se deprivací. Každý jedinec má jinou míru odolnosti vůči frustrující situaci - 

frustrační toleranci. U dětí je obecně nižší, podléhají snáze důsledkům frustrace než 

dospělí. Zároveň ale kolektivní frustrace (válka, hospodářská krize) jsou snesitelnější než 

frustrace individuální. Dále autor podle N. R. Maiera popisuje čtyři druhy chování, které 

frustrace vyvolává. Jedná se o: 

1. agresi – přímý či nepřímý útok na zdroj frustrace, jedna z nejtypičtějších reakcí 

2. regresi – návrat k vývojově nižšímu stupni vývoje, vyznačuje se ztrátou kontroly 

nad emocemi, např. pláčem 

3. fixaci – ulpění na určitém druhu chování, které není v daných podmínkách 

adaptivní, např. úporné opakování chyb v sociální interakci 

4. rezignaci – vzdání se úsilí vedoucího k dosažení cíle, vede k vnitřnímu uvolnění, 

ale často také k inaktivitě. 

Další autoři tuto myšlenku rozšířili ještě o další řešení: kompenzace – volba 

náhradního objektu, racionalizace – vytvoření omluvného vysvětlení a fantazie - 

uspokojení se v představách. Frustrace je častým jevem právě i v jezdectví a to ve všech 

svých aspektech vzniku, důležitosti a způsobu řešení.  

Konflikt – působení jakéhokoliv motivu na chování člověka může být jednoznačné 

jen tehdy, pokud je aktualizována pouze jedna potřeba a ostatní jsou uspokojeny. 

V běžném životě člověka však k této situaci dochází jen zřídka, daleko častější je naopak 

současné pociťování několika potřeb o různých intenzitách, které nelze uspokojit všechny, 

eventuálně je nelze uspokojit najednou. Konflikt je zvláštním případem frustrace, který 

vystupuje ve dvou rovinách – obecně psychologické a sociálně psychologické. První je 

stavem prožívání neslučitelných tendencí nebo rozhodování mezi dvěma a více 

neslučitelnými tendencemi a druhý je střetem zájmů nebo cílů v mezilidských vztazích. 

Konflikt je frustrující již tím, že uvádí člověka do situace oddálení žádoucí nebo potřebné 

reakce a vyžaduje od daného jedince často i velmi složité a náročné rozhodování. Toto 
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rozhodnutí navíc může v budoucnosti vyvolávat pochyby o jeho správnosti či přiměřenosti. 

Jak uvádí Říčan (1983), motivační dynamika je složitý proces, protože motivační síly 

mění- zvyšují - svoji intenzitu v závislosti na vzdálenosti k cíli. Podle Lewina (1964) 

rozlišujeme tři typy konfliktů. Pokud je frustrace vyvolána dvěma stejně přitažlivými cíli, 

nazýváme jej vzah apetence - apetence. Nastat může i zcela opačný případ, tedy vztah 

averze-averze, kdy jsou oba cíle stejně odpudivé. Prožívá-li jedinec konflikt mezi 

přitažlivým a odpudivým cílem, tedy vztah apetence-averze, je k nějakému cíli či objektu 

přitahován a současně z něj má strach, bude zpočátku převažovat přitažlivá síla a strach 

nebude tolik brán v potaz. Přiblíží-li se však jedinec v pomyslném psychickém poli blíže, 

budou oba motivy nabírat na intenzitě a bude to strach, se svým větším pozitivním 

gradientem, který převáží nad přitažlivostí a dojde k ústupu nebo dokonce k opuštění 

zájmu o daný objekt. Tento model lze úspěšně aplikovat i na problematiku vztahu člověk-

kůň.  

Stres – tímto pojmem, jak uvádí Nakonečný (1997), označujeme jak případ 

mimořádně silné a životně významné frustrace, tak mimořádně silný podnět či situaci, na 

kterou se nelze adaptovat. Autor uvádí, že C. N. Cofer a N. H. Appley (1964, str. 453) 

definují stres jako „stav organismu, který vystupuje, když individuum poznalo, že jeho 

blaho nebo integrita jsou ohroženy a že musí použít všechnu svou energii ke své obraně“. 

Tato definice je však omezena jen na vědomý vztah jedince k ohrožující situaci, pomíjí 

aspekt podvědomí a nevědomí. Stresory – stresující podněty – mohou být jak fyzické, tak 

psychické či sociální.  

2.5  Zdroje motivace - motivy, potřeby 

Nahlížíme-li na motiv jako psychologický důvod či příčinu chování, je jasné, že 

musíme hovořit o pluralitě motivů, jejichž zdroj nebude vždy stejný. Jedná se o široké 

spektrum jevů, které dodávají chování energii a směr. Zdrojem motivace jsou buď vnitřní 

pohnutky, tzn. motivy (potřeby, návyky, zájmy, ideály či hodnoty), nebo vnější podněty, 

tzn. stimuly, incentivy, pobídky (často různé odměny hmotné či nehmotné). Každá 

motivace je ve své podstatě vždy sebemotivací, protože jak vnější, tak vnitřní stimuly 

působí na vnitřní motivační strukturu. Člověk motivuje sám sebe, nicméně záleží na 

uspořádání všech stimulů, které způsobí buď utlumení, nebo povzbuzení příslušných 

vnitřních hnacích sil. Motivem jsou vnitřní potřeby nebo touhy, které mohou být vědomé, 
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podvědomé či nevědomé, v každém případě nás nutí jednat tím, či oním způsobem. 

„Potřeba je jedincem prožívaný stav, kdy si ne zcela uvědomuje nedostatek něčeho, co je 

pro něj subjektivně významné.“ (Tišerová, 2009, str. 13).  

Motiv je považován za faktor aktivace, který vyvolává jistou pohotovost k chování, 

nebo vyjadřuje přímo tuto pohotovost samotnou (Nakonečný, 1997 dle J. Nuttina 1987). 

Motivy označujeme jako pohnutky, mají-li nějakou psychologickou příčinu. Tyto nás nutí 

dosahovat finálních stavů – uspokojení. Až po zpředmětnění, tedy nalezení objektu, jehož 

dosažením lze dospět uspokojení, se vnitřní motivující pohnutka stává motivem. Motivy 

tedy nejsou vnější objekty, ale stav vnitřní pohnutky, jsou to určovatele směru a síly 

lidského chování. Toto chování je ale současně určováno i individuálním myšlenkovým 

zpracováním situace (v závislosti na zkušenostech, výchově, aktuálním naladění apod.). 

Vágnerová (2005) vysvětluje motivy jako faktory, které aktivizují lidské chování, 

zaměřují je na určitý cíl a v tomto směru je udržují po určitou dobu – jde o směřování 

k uspokojení určité potřeby. Motivy interpretuje jako osobní příčiny určitého chování, 

které mu dávají smysl. 

Autorka klasifikuje základní a univerzálně existující potřeby z hlediska jejich 

vzniku a zaměření: 

1. základní biologické potřeby, které jsou vrozené a obyčejně navoditelné u všech 

lidí. Vrozené biologické potřeby jsou označovány také jako pudy. Tento pojem, 

navržený v roce 1918 R. S. Woodworthem, můžeme definovat jako vrozenou 

tendenci k uspokojování základních biologických potřeb. Je projevován 

prožitkem puzení k nějaké aktivitě, pocitem tlaku k uspokojení potřeby. Nejsou 

vázány na zkušenost nebo rozum, jsou vrozenou motivační výbavou každého 

jedince a slouží dvěma cílům – zachování sama sebe (pud obživný, pud 

sebezáchovný) a zachování rodu (pud sexuální a pud péče o potomstvo). 

2. základní psychické potřeby, rozvíjejí se z vrozených dispozic a jsou dále 

významně formovány učením. Mají rozmanitou podobu a zahrnují hlavně: 

potřebu bezpečí (citové jistoty), potřebu stimulace (udržení psychofyziologické 

stimulace) a potřebu poznání (orientace v základních zákonitostech, estetické 

prožitky). 
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3. psychosociální potřeby sekundárního charakteru, nejsou vrozené a tvoří se 

vlivem sociokulturních podmínek a společnosti. Vyplývají z pozice člověka 

jakožto sociální bytosti. Patří mezi ně potřeba sociálních kontaktů (zdrojů 

zkušeností), potřeba seberealizace (rozvoje vlastních předpokladů) 

a v neposlední řadě též potřeba smyslu vlastní existence (základní směr 

zaměřování motivačních tendencí).  

Nakonečný (1997) uvádí Hilgardovy základní charakteristiky lidských motivů. 

Projevy lidských motivů se liší od kultury ke kultuře a v rámci téže kultury od osoby 

k osobě. Tuto odlišnost autor vysvětluje tak, že mnoho motivů je produktem zkušeností, 

které jsou u různých kultur odlišné a v rámci jedné kultury se liší i interindividuálně. Stejné 

motivy se mohou projevovat různými způsoby chování., v témže chování mohou být 

u různých osob vyjádřeny různé motivy. Motivy se často projevují ve skryté formě a každý 

jednotlivý akt chování může být projevem několika motivů. 

 

Homola (1977) považuje motivy za energetizující a regulující činitele, jež 

vyvolávají chování, udržují aktivitu organismu a zaměřují ji určitým směrem. Uvádí, že 

existuje mnoho klasifikací motivů, žádná z nich však není plně uspokojivá. Zásadně se 

motivy dělí podle:  

1.  vzniku (např. primární a sekundární)  

2. orientace (na prostředky a cíle, např. instrumentální a konzumační)  

3. znaménka (pozitivní - apetentní a negativní - averzivní)  

4. stupně vědomí (vědomé a nevědomé)  

5. intenzity apod.  

Nakonečný (2003) třídí motivy na: 

1. biogenní či fyziologické (motivy vyjadřující biologické potřeby organismu), např. 

potřeba potravy, pohybu, odpočinku 

2. sociogenní či psychogenní motivy (vyjadřují potřeby člověka jako sociální bytosti), 

např. potřeba opory, výkonu, kompetence atd. 
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Homola (1977) uvádí nejběžnější klasifikaci motivů - jejich dělení na primární 

a sekundární, místo pojmu motiv používá pojem potřeba - a mluví tedy o primárních 

a sekundárních potřebách. Pro rozlišení motivů na primární a sekundární se užívá dvou 

kritérií: 

1. fyziologické hledisko - primárními motivy (potřebami) jsou ty, které jsou založeny 

na fyziologických dějích v organismu. 

2. hledisko srovnávací psychologie – primárními jsou ty potřeby, které má člověk 

společné s vyššími živočichy.  

Sekundárními motivy či potřebami jsou pak všechny ostatní.  

Madsen (1972) porovnává seznamy motivů od různých autorů a navrhuje svůj 

vlastní seznam. Motivy dělí na primární (vrozené, biogenní) a sekundární (získané, 

psychogenní). Do seznamu motivů však zahrnuje ještě třetí skupinu motivů emocionálních, 

afektivních, které jsou částečně primární a částečně získané. Madsenův seznam motivů 

vypadá takto:  

1. primární motivy: hladu, žízně, sexu, pečování, teploty, motiv exkrece, vyhýbání se 

bolesti, dostatečného zásobování kyslíkem, odpočinku, aktivity (smyslové aktivity, 

svalové aktivity, mozkové aktivity) 

2. afektivní motivy: bezpečí, agrese 

3. sekundární motivy: sociálního kontaktu, motiv dosažení úspěšného výkonu, motiv 

moci, motiv vlastnictví.  

Maslow (1954) je autorem hierarchického uspořádání potřeb. Uvádí sedm kategorií 

lidských potřeb seřazených od nejnižších po nejvyšší: potřeby fyziologické (bývají 

signalizovány při poruše homeostázy organismu), potřeba bezpečí, potřeba lásky a náležení 

(projevuje se snahou být milován a náležet k nějaké skupině), potřeba uznání (respektu, 

kompetence), potřeba seberealizace, potřeba poznání (kognitivní) a potřeby estetické. Dále 

se zabýval vytvořením konceptu metamotivace. Metapotřeby označil za vývojově nejvyšši 

potřeby, které slouží k sebeaktualizaci a sebeuskutečnění. Vyjadřují touhu po osobní 

dokonalosti a růstu, jsou spojeny s hodnotovým systémem a morálně volními vlastnostmi 

jedince. Seberealizující se lidé jsou motivováni něčím vyšším, než jsou pouhé fyziologické 

či sociální potřeby. Jeden z nedostatků, který se této teorii vytýká, je, že podmínkou 
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k projevení těchto metapotřeb bývá uspokojení v oblasti základních potřeb (podle 

Nakonečneho, 1995). To ale nemusí vždy odpovídat realitě. 

2.6 Teorie motivace, různé přístupy 

V psychologii neexistuje jednotná a všeobecně přijímaná teorie motivace. Liší se 

názory na popisné koncepty, dokonce i na metodologii výzkumu. Získané poznatky však 

dovolují klasifikovat několik konstruktů motivace, bez kterých by psychologický vliv na 

lidské chování (změny a usměrňování v žádoucím směru) nebyl možný – ať už 

z psychoterapeutického, pedagogického či jiného hlediska. Systematicky tyto teorie 

uspořádal například K. B. Madsen (1968, 1974) nebo H. Heckhausen (1989), z českých 

autorů jmenujme alespoň M. Homolu (1972) či M. Nakonečného (1997). 

Obecně se soudí, že existují formulovatelné principy motivace, které vysvětlují její 

funkci a neomezují ji pouze na jednotlivé uspokojování různých potřeb. 

Princip psychického ekvilibria vychází z teorie dvou modelů fyziologické 

homeostázy, které uvádí Říčan (1983).  Podstata prvního, modelu nedostatku-vakua, sídlí 

v pocitu prázdnoty, která touží po naplnění. Uspokojení přichází po zaplnění této 

prázdnoty. Podstata druhého, modelu vybití  - přetlaku, spočívá v pocitu uspokojení 

a uklidnění, které přicházejí poté, co ze sebe organismus něco vydá, něčeho se zbaví. Jak 

model nedostatku, tak model vybití předpokládá, že po nasycení nebo odreagování dojde 

ke klidovému stavu rovnováhy. Jak ale autor uvádí, ne vždy tento model funguje a stavu 

homeostatického vyrovnání je opravdu dosaženo.  Typickými případy jsou například 

lačnost po penězích, touha po moci nebo agresivita, které mají tendenci růst i přesto, že 

jsou uspokojovány. Homeostatickým modelem jsou nepostižitelné hlavně motivační děje 

doprovázející růst a vývoj osobnosti, protože redukují tuto složitou soustavu – osobnost - 

na pouhé jednoduché mechanizmy. 

Nakonečný (1993) teorii fyziologické homeostázy analogicky rozvíjí v samotný 

princip psychického ekvilibria. Jde o funkčně optimální úroveň aktivace, tzn. optimální 

úroveň excitace a stimulace. Avšak zatímco fyziologická homeostáza směřuje ke stabilní 

rovnováze, ke stálému statutu, je psychická rovnováha označená za dynamickou. Projevuje 

se tendencí odstraňovat rozpory, ale to nemusí být nutně spojeno s udržováním stejného 

vnitřního stavu, může se jednat i o vytvoření stavu nového. Psychickou rovnováhu narušují 
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např. negativní emoce (neúspěch, vina, úzkost - nepříjemné napětí s přirozenou tendencí 

být redukováno). 

Za vznik psychické nerovnováhy může být odpovědná i kognitivní disonance, které 

vzniká, když se dva či více kognitivních elementů dostane do nesouladu. V takovém 

případě vzniká tendence k redukci nesouladu návratem k souladu např. změnou chování, 

změnou kognitivního obrazu prostředí nebo zavedením nového kognitivního elementu, 

který nesoulad zmenší nebo popře tím, že změní jeho význam. Neshoda v sebepojetí 

s chováním sociálního okolí může být další příčinou. Je to nesoulad mezi tím, co o sobě 

daná osoba smýšlí, a chováním sociálního okolí (nedostatek pozornosti, úspěchu, úcty 

apod.). Má za následek vznik deformovaného vnímání, přehodnocení apod., jejichž 

smyslem je odstranění této neshody, způsobující nerovnováhu v psychice dané osoby. 

S tímto jsou úzce spojeny ego-defenzivní mechanismy, kterými naše psychika reaguje na 

psychickou nerovnováhu vznikající frustrací. 

Princip hedonismu, tedy názor, že chování člověka je ovládáno vyhledáváním slasti 

a vyhýbáním se strasti (již výše zmíněná maximalizace příjemného a minimalizace 

nepříjemného), je znám již z antické řecké filosofie. Jeho podstatou je fixování chování, 

které je předmětné v dosahování pozitivního prožitku, docílení odměn bez nutnosti výdajů 

a současné vyhnutí se trestu. Jde o dynamickou emoci, která se uplatňuje v organizaci 

chování, motivaci, učení, ale například i ve sportu. V současné době je velká tendence 

k vyhledávání aktivit a sportů, které omezují dlouhou, nepříjemnou a často i bolestivou 

fázi učení, nácviku či tréninku a soustředí se pouze na finální prožitky z aktivity, které by 

za normálních okolností dosáhl pouze pokročilý praktikant. Jedná se o aktivity 

zprostředkované tzv. all inclusive, prefabrikované, „na klíč“, jako je tandemový seskok 

padákem, outdoor teambuilding, zážitkové zájezdy apod. Námitky proti tomuto principu 

vycházejí z poznatku, že ne každé chování je motivováno dosahováním slasti, ale například 

různými ideály, prospěšností druhým, sebeobětováním se…. Pokud ale zahrneme do pocitu 

slasti i slast smyslovou, znovunastolíme platnost tohoto principu. 

Zajímavý a přehledný způsob rozdělení nám nabízí M. Vágnerová (2005): 

Teorie zdůrazňující význam pudových potřeb 

Psychoanalýza, jejímž zakladatelem byl S. Freud, se zabývá pudovou složkou, 

která je v tomto pojetí primární a teprve na jejím základě se mohou rozvíjet další motivy. 
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Podle Freuda mají pudové síly na život člověka majoritní vliv, považuje je za hlavní 

determinanty chování a vývoje osobnosti. Pudy jsou vrozené a směřují k úplnému, 

okamžitému a bezprostřednímu uspokojení. Freud rozdělil osobnost do tří vrstev neboli 

aparátů: Id (řídí se principem slasti, je jednoznačně zaměřeno na vlastní libost), Ego 

(převádí požadavky Id do reality, pracuje na vědomé úrovni, bere v potaz reálné možnosti, 

přizpůsobuje se jim) a Superego (je moralizující, korektivní silou, brání bezvýhradnému 

dosahování slasti za jakýchkoliv okolností). Za základní pudy považoval Eros, pud života 

(řídí se slastí, zaměřen na dosažení sexuálního uspokojení) a Thantalos, pud smrti (směřuje 

k nirváně, návratu k neživotnému stavu, neusilování). Tato teorie přeceňuje význam pudů. 

Behaviorismus, nebo také teorie drive - reduction C. Hulla, kterou dále rozpracoval 

N. E. Miller, nepřikládá motivaci téměř žádný význam. Nejdůležitějším mechanismem 

ovlivňujícím lidské chování je zpevnění, které vyplývá ze zkušenosti. Behavioristé 

akceptovali pouze vrozené pudové potřeby, které vznikají jako důsledek nedostatku 

navozujícího stav napětí drive (nabuzení, excitace). Tento stav nutí jedince k tomu, aby ho 

redukoval či se ho zbavil nějakým cíleným jednáním. Na člověka mohou působit 

i incentivy – vnější podněty, které mají pozitivní či negativní charakter a které si jedinec 

buď chce uchovat, nebo se jim vyhnout. Tato teorie nerespektuje působení specificky 

lidských motivů. 

Teorie vycházející z důrazu na psychosociální potřeby 

Individualistická psychologie, jejímž významným představitelem byl A. Adler, 

považuje za nejdůležitějšího hybatele lidského chování potřebu dosáhnout úspěchu. 

Zabývá se jak potřebou sebeprosazení a úspěchu, tak i její polaritou – prožitkem neúspěchu 

a neuspokojení, které vedou k pocitu méněcennosti. Tento pocit ale není pouze negativní, 

naopak, je motivujícím impulzem k dosažení sebeprosazení a úspěchu třeba v jiné oblasti. 

Autor této teorie tedy připouští substituční aspekty některých potřeb, navíc odmítá 

predestinaci člověka. Považuje jej za racionálního a schopného hledat v neuspokojivých 

situacích nějaká řešení. Každý jedinec si vytváří nějaké sebehodnocení jak na základě 

zkušeností, tak díky interakci se sociálním prostředím. Podle Adlera člověk potřebuje 

překonat pocit méněcennosti, aby získal potřebné sebevědomí. Pro hlubší poznání člověka 

je důležité znát jeho cíle. 

Pro humanistické pojetí je nejdůležitější potřeba seberealizace. Významným 

představitelem této teorie byl C. Rogers, který zdůrazňoval „tendenci k aktualizaci 



24 

 

vlastních možností“, o kterou každý člověk usiluje a současně ji má danou. Úsilí 

o sebeaktualizaci je provázeno emocemi, člověk se stává otevřenější a přijímá své vlastní 

citové prožitky. Pro dosažení psychické rovnováhy je důležité uspokojení potřeby 

kladného přijetí sebou samým (tedy přijatelné sebehodnocení) a potřeby akceptace jinými 

lidmi. Ohrožujícím pro člověka může být rozpor mezi těmito potřebami, který vede 

k pocitu úzkosti a odcizení se sobě samému (v důsledku přizpůsobení se vnější podnětům). 

Zakladatel logoterapeutického pojetí V. Frankl považuje za nejdůležitější potřebu 

smyslu života, kterou definoval již C. G. Jung. K rozvoji osobnosti dochází 

prostřednictvím usilování o nalezení smyslu života, což je nejvýznamnější úkol v životě 

každého jedince, kterého lze dosáhnout třemi způsoby: 

3. skutky, které mají nějakou hodnotu i pro ostatní 

4. zážitky pravých hodnot, které jsou nějak spojeny s láskou, pozitivním 

a akceptujícím postojem ke světu 

5. utrpením – i negativní zážitky mají nějaký vyšší smysl, je nutné pochopit hloubku 

a sílu získané zkušenosti a umět ji využít. 

Teorie vycházející z komplexního pojetí potřeb 

Dalším přístupem humanistické psychologie byl A. H. Maslow. Diferencoval 

lidské potřeby podle jejich vývojové závislosti a vytvořil hierarchizovanou strukturu, kde 

některé potřeby mají prioritu nad ostatními. V uspokojování jednotlivých potřeb je třeba 

postupovat od nejzákladnějších (fyziologické) přes vyšší (potřeba bezpečí, vztahová 

potřeba, potřeba lásky a sounáležitosti, potřeba uznání, úcty a sebeúcty) k nejvyšším 

(potřeba sebeaktualizace). Tato poslední zahrnuje 17 metapotřeb, některé kognitivního 

charakteru, jiné estetického, další jsou zaměřeny na objevování smyslu, transcendence 

a duchovního naplnění. Metapotřeby se mohou vzájemně nahrazovat, nejsou 

hierarchizované a ne každý člověk se dostane na jejich úroveň. 
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Obrázek 1: Hierarchie potřeb podle A. Maslowa 

 

Psychosociální teorie, jejímž představitelem je E. Fromm, klade důraz na 

mezilidské vztahy, resp. na vztahy mezi jedincem a společností. Jedinec je zásadním 

způsobem společností ovlivňován, je její součástí. Fromm rozlišuje dva okruhy specificky 

lidských potřeb: 

6. potřeba být součástí něčeho a zároveň si uchovat určitou autonomii (potřeba někam 

patřit, rozvíjet vlastní individualitu, potřeba transcendence, potřeba jednoty mezi 

živočišnou a specificky lidskou přirozeností) 

7. potřeby zaměřené na poznání a porozumění (potřeba orientačního rámce, 

pochopení okolí, potřeba cíle a smyslu, potřeba produktivní činnosti a účinného 

uplatnění vlastní existence). 

Další uvedené teorie jsou současnější a vztahují se specifičtěji ke sportovní 

činnosti.  

Heckhausenův Rubikon-Model 

Heckhausen (2006) pro průběh motivovaného jednání používá model, který 

rozumíme jako časovou osu, která začíná přáním jedince a končí vyhodnocením 

dosaženého cíle. Autor dále vytvořil tato kritéria motivace: 

1. interindividuální rozdílnost a relativní situační nezávislost chování 

2. silné a dlouho trvající úsilí, zvláště stavějí-li se mu do cesty překážky 
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3. zaměřený a fázově uspořádaný průběh psychické činnosti a motoriky až do 

dosažení přirozeného ukončení 

4. nápadná odchylka psychických činností od předem daného, obvyklého a účelného 

5. vnitřní emocionální prožívání zvláštní pudivé povahy 

Je patrné, že motivace má jistý časový průběh. Sestává se z různých procesů 

obvykle s jednotným cílem. Máme tedy výchozí pozici, z níž bychom se měli dostat do 

fáze pro uskutečnění plánovaného jednání. A tato fáze je nejdůležitější.  

Rubikon-Model se pokouší odpovědět na několik bazálních otázek: 

1.  jak si jedinec vybírá své cíle (ujasnění si přání, specifikace toho, co chce jedinec 

doopravdy uskutečnit, vzniká pocit závazku pokusit se o uskutečnění) 

2. jak plánuje jejich realizaci (jedinec přemýšlí nad strategií, vybírá konkrétní plán, 

který by mu umožnil dosažení zvoleného cíle) 

3. jakým způsobem pak své plány provede (přechod od myšlenek k jednání, jedinec 

uskutečňuje připravené plány, snaží se dosáhnout požadovaného cíle, patrná 

vytrvalá snaha, zvláště při obtížích) 

4.  jak hodnotí svou snahu po dosažení zvoleného cíle (jedinec vyhodnocuje dosažený 

cíl, není-li s výsledkem spokojen, sníží buď nároky a deaktivuje dosažení cíle, nebo 

se pokusí novým jednáním o dosažení zvoleného cíle) 

Teorie „flow“ podle M. Csikszentmihalyiho 

Stav „flow“, překládaný jako plynutí či optimální prožívání, charakterizuje vnitřně 

uspokojivý, uspořádaný, dynamický stav vědomí, kterého jedinec dosáhne, když se plně 

ztotožní s provozovanou činností a ponoří se do ní. Pocit vtažení, radosti, koncentrace 

a intenzivní aktivace organismu, což jsou psychologické stavy a procesy související 

s činností, která se stává motivací sama o sobě. Flow je samoúčelná činnost, zaměřená 

spíše na průběh činnosti než na vlastní cíl. Dosažení cíle je pro jedince méně důležité, nebo 

slouží pouze jako záminka k vlastnímu jednání. Důležitou podmínkou je shoda-

vyrovnanost mezi uvědomovanými si nároky a vlastními schopnostmi. 
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M. Csikszentmihalyi přirovnává tento psychický stav k unášení se proudem 

a navozením příjemných prožitků., Vysvětluje, jak důležitý je ve sportu pocit uspokojení 

a radosti z prováděné činnosti. Za nejpodstatnější považuje osobní prožitek, který by měl 

být u každého sportovce nejdůležitějším motivačním činitelem. Podle P. Slepičky, 

V. Hoška a B. Hátlové (2006) je tento koncept důležitou součástí motivace a setrvání 

v činnosti, kterou se zabýváme, protože nám přináší radostné zaujetí. Z důvodu zkoumání 

a měření fenoménu flow byly postupně kategorizovány 

jednotlivé dimenze, charakterizující chování a prožívání během flow. Nejprve 

model obsahoval čtyři dimenze: kontrola situace, pozornost na danou činnost, vnitřní 

motivace (zájem) a zvědavost. Nejnovější model, který využívá také důležitých 

poznatků ze sportu, popsaný S. Jacksonovou a M. Csikszentmihalyim (1999) má 

9 dimenzí: 

1. rovnováha mezi výzvou a schopnostmi jedince 

2. ponoření se do aktivity 

3. jasné konkrétní cíle 

4. jednoznačná zpětná vazba 

5. soustředění se na aktuální prožitek 

6. pocit kontroly nad prováděnou činností 

7. ztráta sebeuvědomění 

8. změna vnímání času 

9. autotelická osobnost (vykonává činnost, která má smysl sama o sobě) 

Autor používá termín „autotelie“ u činností, které mají smysl samy o sobě, zatímco 

u „exotelie“ je vykonáváme kvůli vnějším vlivům. Zde je jasná souvislost s rozdělením na 

vnitřní a vnější motivaci. Autotelická činnost je provozována pro ni samotnou, nikoli pro 

vlastní výsledky a je tedy vnitřně motivovaná. Exotelická činnost staví na přesném opaku, 

tedy na motivaci vnější, spojené s výsledky výkonového chování a výkonové motivace. 

Nezapomeňme ale, že ne každá vnitřně motivovaná činnost, kterou člověk dělá rád, je vždy 
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a za každých okolností příjemná. Žádný člověk není zcela autotelický a jsou činnosti, které 

jsme sice započali dobrovolně, ale dokončujme je z povinnosti (v jezdectví, kvůli 

objektivním i subjektivním změnám podmínek, jako jsou změny nálady koně, jeho 

vyrušení, změna počasí či prostředí). Optimálního prožitku flow jedinec dosáhne, vnímá-li 

subjektivní rovnováhu mezi náročností úkolu (výzvou) a svými schopnostmi. Pokud je 

náročnost vyšší, než jsou schopnosti jedince, dochází ke strachu z činnosti. V opačném 

případě k nudě. Csikszentmihalyiho kanálový model flow nijak nezdůrazňuje nutnost 

vysoké náročnosti úkolu a je tudíž otevřen všem a záleží na každém, v jaké úrovni se 

nachází. Aby se však jedinec stále nacházel v optimálním stavu, musí se diagonálně 

zvyšovat nároky a výzvy a s tím související schopnosti. Z dlouhodobého hlediska je pak 

tento pocit „vtažení“ důležitý pro plynulý rozvoj osobních schopností a dovedností. Stálým 

provozováním aktivit, motivovaných flow zážitkem, je stále rozvíjíme a zdokonalujeme. 

Se zvětšujícími se schopnostmi se snažíme vyhledávat náročnější výzvy a můžeme tak 

dospět až k  individuálnímu maximu. O možnosti prožitku flow při sportu hovoří také 

Priest, Gass, (1997), kteří považují sport za jednu z nejvýznamnějších činností, při které je 

možné dosáhnout příjemných pocitů. Způsobeno je to tím, že při sportu je přítomna 

fyzická i psychická složka, stejně jako při prožitku flow. Domnívají se, že činnosti, do 

kterých není možné zapojit jak psychické procesy, tak fyzickou činnost, jsou pro dosažení 

prožitku flow méně nasycené. Jonese (2003) se domnívá, že sport přináší velmi odlišné 

a neočekávané situace, kterých není možné jinak dosáhnout. Výrazným faktorem 

ovlivňujícím to, zda jedinec flow prožije či nikoli, je překonávání překážek (přírodních, 

v podobě soupeřů). Řezáč (2007) dále uvádí, že Kirchner spojuje příjemnost prožitku se 

hrou. Hru spojuje s něčím, co je odlišné od každodenního života a co jedince vytrhne 

z denní rutiny. Hranice výkonu jsou dány jedincovými dispozicemi a člověk se může při 

hře zcela oprostit od běžného prožívání a dosáhnout silného prožitku nazývaného flow. 

Prožitek flow může být přítomen jak u vrcholového sportu, tak u rekreačního. Řezáč cituje 

i výsledky výzkumu provedeného Walkerem (2002), z něhož vyplývá, že prožitek flow je 

u vrcholových atletů odlišný od prožitku flow rekreačních atletů. U vrcholových atletů 

není, dle citovaného autora, spojen se spokojeností, prožívanou v průběhu činnosti, 

spokojenost spíše pramení z výsledného úspěchu. U atletů rekreačních je prožitek flow 

sám o sobě odměnou a motivací k dalšímu vykonávání činnosti. Z výsledků studie je tak 

patrné, že flow je možné prožít i v případě, že je jedinec vysoce výkonově orientovaný. 
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Autor však dále uvádí, že v těchto případech je prožitek flow dost minimalizován, 

pravděpodobně nadměrným soustředěním se na výsledek činnosti. 

Model self-determination (SDT) podle E. L. Deciho a R. M. Ryana 

Motivaci a tím i motivované chování můžeme dále rozdělit na vnitřní motivaci 

(intrinsickou) a vnější motivaci (extrinsickou). Jak uvádí Heckhausen (2006), pro přesné 

rozdělení mezi vnitřní a vnější motivací je obtížné najít hranici. Motivovaná činnost v sobě 

obsahuje různé množství rozmanitých potřeb a dílčích motivů. Tím se nabízí i velké 

množství rozmanitých pobídek (odměn), které mohou motivaci ovlivňovat. Psychologický 

model využívající poznatků kognitivní psychologie přednesli autoři Deci a Ryan, kteří se 

zabývali zásadním pojmem vnitřní motivace. Snažili se popsat motiv sebezpevňujícího 

chování založeného na provádění činnosti, která nás vnitřně uspokojuje, máme z ní radost. 

Tuto studii dále rozpracovali na teorii autodeterminace. Jak uvádí P. Slepička, V. Hošek 

a B. Hátlová (2006), tato teorie staví na výchově k samostatnosti v rozhodování a na 

odpovědnosti za vlastní rozhodnutí. Díky SDT můžeme odlišit vnitřní motivaci 

(s primárními motivy zážitku vlastní účinnosti, vznikajících při překonávání překážek, 

řešení problémů a vytyčování nových výzev) od vnější motivace (vede k vnějšímu 

ohodnocení našeho konání). Zatímco tedy vnitřní motivace má původ ve vnitřních 

pohnutkách a uspokojuje nás samotnou činností, tak vnější motivace je založena na 

vnějších incentivách, kterými může být pochvala, odměna, prestiž, či únik (Gável, 2010). 

Úroveň vnitřní motivace jedince závisí na pravděpodobnosti možnosti dosažení 

individuálních cílů. Čím větší je předpoklad dosažení cíle, tím větší je vnitřní motivace. 

Vnitřní motivace je podporována i vykonáváním činnosti odpovídající náročností úrovni 

jedince. Vnější a vnitřní činitelé působí na jedince společně a ovlivňují tak funkci vnitřní 

motivace. Vnější činitelé jako je kontrola, dozor, nedostatečná či opožděná zpětná vazba 

naopak tlumí projevy vnitřní motivace (Hannsmann, 2010). SDT je podle autorů vědomí 

jedince, že je sám příčinou svého jednání a je kompetentní k dosahování svých cílů. 

Vnitřní motivace klade důraz na to, že člověk má potřebu být spokojen s vlastní činností a 

má také potřebu sebedeterminace. Rozlišujeme rozdíl mezi: 

1. autonomní motivací (zahrnuje jak vnitřní motivaci, tak i ty druhy vnější motivace, 

kdy se jedinci identifikovali s aktivitou a integrovali ji jako shodu s vlastním 

přesvědčením) 
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2. řízenou motivací (sestává jak z vnější motivace, ve které je chování řízeno 

především vnějšími motivy odměn a trestů, tak ze zvnitřnělých motivů uznání, 

sebeúcty, vyhnutí se neúspěchu atd. Osoby takto řízené se chovají tak, jak si přeje 

jejich okolí) 

3. amotivací (nedostatek vědomí vlastní účinnosti, cílů a vnitřních motivů) 

Vnitřní motivace vede lidi k tomu, aby na sebe vzali výzvy, nebo aby se účastnili 

zajímavých aktivit, což je osobně uspokojuje. Navíc potřeba kompetence 

a sebedeterminace vede člověka k tomu, aby vyhledával aktivity, přiměřené jeho kapacitě, 

které jsou v souladu s jeho schopnostmi. 

Model struktury motivace dle T. Pradela 

Závěrem uvádím model graficky znázorňující vztahy jednotlivých motivačních 

zdrojů a dispozic v souvislosti s motivačními procesy a činnostmi člověka. Pardel ve 

spolupráci s M. Hrabovským zkonstruovali tento model jako hierarchický se třemi 

dimenzemi, kde se uprostřed nachází motivační jev, spojující jevy krajní ve stejné dimenzi. 

Dimenze jsou popsány vzestupně od aktivace, přes směrovost (zaměřenost) po dimenzi 

cílovou, jako nejvyšší v hierarchii obsahující pojmy - vůle, motiv, aspirace a přesvědčení. 

Obrázek 2: Model motivačních zdrojů podle Pradela 

 

2.7  Emoce a motivace 

Emoce jsou zvláštní kategorií psychologických jevů. Podle Machače (1988) 

vykládá slovník spisovné češtiny (1978) slovo emoce jako vzrušení. Pojem vznikl 

z latinského emovere – vzrušovat. Vágnerová (2005) ji definuje jako schopnost reagovat na 
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různé podněty prožitkem libosti a nelibosti, spojeným s fyziologickými reakcemi a změnou 

aktivity. Autorka upozorňuje, že city (pojem, který se často chybně používá jako 

synonymum k emocím), nejsou totéž. City jsou vymezeny úžeji, definovány jsou pouze 

svou psychickou (zážitkovou) kvalitou. Emoce zahrnují nejen požitek, ale i celkovou 

psychickou a fyzickou reakci s nimi spojenou. Nakonečný (1998) však uvádí, že pojem 

emoce vyjadřuje jednak stav prožívání označovaný jako cit, tak fyziologické změny 

v organismu s tímto stavem spojené. Jde tedy o dvě stránky téhož procesu ve funkčním 

sepětí. Můžeme se ptát, které emoce jsou motivující a jak, nebo se ptáme po samotné úloze 

emocí při vytváření motivů. Projevy našich emocí jsou jednak znakem motivace 

a v podstatě i její podmínkou. Stuchlíková (2007) považuje emoce za velmi komplexní 

jevy, jejichž charakteristickým rysem je velká citlivost a proměnlivost. Emoce 

pravděpodobně vznikly proto, že účinně řídí odlišné systémy reakce (fyziologický, 

prožitkový, výrazový), a tak nám pomáhají reagovat na výzvy z prostředí.  

Emoce mají tři charakteristické stránky: 

1. vnitřní zážitek – prožitková složka, v níž jde dále rozlišit kvalitu prožitku (libost X 

nelibost) a stupeň napětí, jehož polaritou je stav uvolnění.  

2. z vnějšku pozorovatelné chování – vnější projevy pantomimické a mimické, které 

jsou pro určité emoce obecně charakteristické a různé varianty takto navozeného 

chování. 

3. fyziologické změny – reakce, které jsou typické pro určitý okruh emocí a projevují 

se různou mírou aktivace (připravenost k jednání, reagování). 

Dispozice k emočnímu prožívání je vrozená a vyvíjí se od primárního, 

nediferenciovaného vzrušení až po schopnost prožívat různé pocity – v závislosti na 

subjektivním významu a hodnocení. Emoční prožitky vznikají spontánně, nelze je nijak 

uměle vyvolat. Lze je do jisté míry regulovat, potlačovat nebo vytěsňovat. Emoční prožitek 

(jeho intenzita, stabilita, trvalost) každého jedince je geneticky podmíněný a souvisí 

s temperamentem, avšak způsob emočního reagování je sociokulturně ovlivněn. 

Nakonečný (2005) uvádí rozdělení podle L. I. Petražického na emoce - indikátory 

(informují jedince o stavu uspokojení potřeby) a emoce – hybatele (iniciují chování). Dále 

nás seznamuje s postřehem Hilgarda, který ve své práci odlišil pozitivní a negativní 
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působení emoce na motivaci. Kupříkladu strach může být někdy nepříjemný, jindy naopak 

příjemný. Nejsilnější emocionální zážitky máme, překonáme-li frustraci a dosáhneme-li 

cíle.  

Nakonečný (1997) dále uvádí funkce emocí dle různých autorů:  

1. emoce dezorganizují psychickou i somatickou činnost organizmu (Černý, 1969)  

2. emoce odrážejí vztahy potřeb subjektu k objektům, které je uspokojují a které tak 

získávají subjektivní význam.“ (Jakobson, 1976). Podle Plutchika (1980) má tato 

funkce dva smysly: vnitřní (emoce signalizují subjektu význam situace, která je 

vyvolává) a vnější (organizují vzorec reakcí, který tuto situaci signalizuje okolí 

subjektu). 

3. aktivace organismu  

4. emoce chápe Arnoldová (1960) jako „prožívání tendence k akci“. Podle objektu, 

který je vyvolává, následuje apetence (přibližování, pokud je objekt žádoucí) nebo 

averze (vzdalování se, vyhýbání, pokud je objekt odpuzující). 

Švancara (1979) uvádí obecné charakteristiky emocionálních zážitků, které podle 

něj jsou subjektivním odrazem skutečnosti. Jsou nepročleněné, vázané na poznávací 

procesy, univerzální, polaritní a jsou dynamizujícími složkami psychického dění. 

Důležitým kritériem je souvislost mezi emocemi/city a lidskou činností: stenické (kladné, 

aktivní) emocionální zážitky zvětšují sílu a energii, povzbuzují k činnosti, naopak 

astenické (záporné, pasivní) emocionální zážitky zmenšují sílu a energii, snižují 

činorodost. Dosažení cíle vede ke kladným emocím/citům, neúspěch vede k záporným. 

Citový prožitek informuje o situaci a jejím významu, je to tedy základní, iracionální 

hodnotící kritérium. Emoční informace může být dosti nepřesná, může se dost lišit od 

racionálního zhodnocení. Dalším úskalím emocí je jejich ambivalence, tedy 

nejednoznačnost a proměnlivost. Emoce mají velký význam pro učení, protože 

emocionální prožitek akcentuje význam nějaké zkušenosti či poznatku a tím i snadnějšíi 

zafixování. Vnější projevy emocí mají komunikační funkci – mimika a další fyzické 

projevy emocí jsou do jisté míry univerzální a lze je snadno dekódovat.  
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Emoce slouží jedinci k jeho základní orientaci, jsou to subjektivní prožitky, v nichž 

je zahrnuto hodnocení prožívané skutečnosti. Lze je hrubě rozdělit na libost-nelibost 

a vzrušení -uklidnění, nebo je diferenciovat na základě: 

1. jejich kvality – pozitivní (radost, štěstí) a negativní prožitky (smutek, zármutek, 

hněv, zlost, vztek, strach a úzkost) 

2. objektu, k němuž jsou zaměřeny – pozitivní (náklonost, láska) nebo jejich negativní 

varianta (nenávist a pohrdání) 

3. jejich intenzity a délky chování – afekt (prudké a krátkodobé emoční hnutí), 

emoční epizoda (rozvíjí se v čase, jednotlivé pocity na sebe navazují), nálada 

(dlouhodobější dispozice k prožitkům určité kvality, emoční vyladění). 

4. vlivu na úroveň aktivace organismu – tlumivé (smutek) a stimulující (strach, 

úzkost, hněv, zlost a vztek). 

Pohybové aktivity jsou zdrojem emocí, patří mezi nejemocionálnější zájmové 

činnosti člověka. Za příčinu považujeme především „soutěživost sportovních aktivit 

vyvolávající bouřlivou emoční dynamiku, nejistotu sportovního výsledku a zastoupení 

herních prožitků.“ (Hošek, 2006). Z pohybových aktivit nám zůstávají silné emoční 

vzpomínky, které se často vybavují. Prodělávají vývoj v čase, postupně se idealizují a to 

spíše v kladném směru. Co bylo nepříjemné, stává se časem neutrální, neutrální věci se 

stávají příjemnými a na pozitivní vzpomínáme s nadšením. Vývoj ve společnosti však 

nepřeje příliš silným emocím. Pro moderního člověka jsou důležité situace, kdy může své 

emoce svobodně projevit, protože výchova nás nutí spíše své emoce potlačovat či 

kontrolovat. Emoce ve sportu mají výhodu aktivního spojení se svalovou činností, což 

umožňuje lepší možnost emočního odreagování se (Sottnerová, 2009). Pohybová aktivita 

je pro člověka přínosná nejenom svými biologickými účinky, ale i svou 

psychoterapeutickou, socializační a environmentální funkcí.  

Ve sportu můžeme pozorovat celkem pevnou strukturu časového sledu emočních 

komplexů: předstartovní stavy (obavy o výsledek, napětí z očekávání, předstartovní úzkost 

a tvorba negativních hypotéz), soutěžní stavy (emotivita, doprovází sportovní činnost od 

začátku do konce, jde o usilování, boj a zvládání činnosti) a pozávodní stavy (zásadně 

ovlivněny výsledkem činnosti a souladem s předchozí aspirační úrovní, která určuje emoce 
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úspěchu (radosti) a neúspěchu (smutku). Euforie vítěze překrývá vše ostatní včetně bolesti 

a vyčerpání. Smutek v případě neúspěchu má podobu frustrace (Hošek, 2006). 

2.8  Motivace ke kontaktu s přírodou 

Zajímáme-li se o "vztah k přírodě", musíme si nejprve uvědomit, co to znamená 

"příroda". Není vhodnější mluvit o vztahu k prostředí nebo životnímu prostředí? Důležité 

pro nás je, co mívají lidé většinou na mysli, mluví-li o svém vztahu k přírodě. Není naším 

cílem definovat, co je příroda z hlediska filosofie, hospodářského pojetí apod., ale co je to  

příroda, ke které se lidé svou duševní činností vztahují. Tímto se zabýval Krajhanzl (2004). 

Uvádí, že velmi často bývá příroda v naší kultuře chápána jako jeden z možných obsahů 

prostoru (vedle např. města či průmyslové zóny), jako jistý charakter území. S představou 

přírody, která se nám v závislosti na naší osobnosti, zkušenosti a prostředí vynořuje, 

koresponduje i skutečnost, že lidé se liší jednak tím, co za přírodu považují, ale i tím, na 

jaké úrovni abstrakce přírodu vymezují. Naše vnímání světa je vždy kompromisem mezi 

tím, jaký svět je, a tím, jaký citově potřebujeme, aby byl. Člověk s vyšší potřebou kontaktu 

s přírodou hledá způsoby, jak být co nejvíce v přírodě, a jak být co nejvíce s přírodou. 

Příroda ho přitahuje a láká, čas od času cítí nutkání po kontaktu s ní. Chodí ven, kdy může, 

jezdí na výlety, cestuje a podniká výpravy, staví obydlí mimo město. Oproti tomu člověk 

s nízkou úrovní schopností pro kontakt s přírodním prostředím není na prostředí lesů, hor 

a luk adaptovaný. V přírodě se stresuje nereálnými nebezpečími, mnohého se štítí 

a i pobývání v přírodě je pro něj spojeno s nepříjemnou ztrátou pohodlí. 

Pohybové aktivity v přírodě jsou v dnešní technické éře stále populárnější 

a oblíbenější. Člověk se během svého evolučního vývoje pohyboval, a velká část lidí ve 

světě se stále pohybuje, v přírodě. Pohyb v přírodě je samozřejmý, mnoho lidí se nad ním 

vůbec nepozastaví, bohužel ale je vysoké i procento lidí, kteří prožijí v přírodě souvisle 

méně než několik dnů. Člověk se stal tvorem choulostivým a rychle si zvyká na pohodlí, 

které mu přináší pobyt v civilizaci. Ochuzuje se tak ale o mnohé prožitky, pocity a přichází 

o kontakt s místem, odkud pochází (Hannsmann, 2010). Motivace k pohybovým aktivitám 

v přírodě se tak může zdát logickým vysvětlením kompenzace nedostatku sepětí s přírodou 

u lidí, kteří bydlí ve městech. 

Jezdectví má mezi sporty praktikovanými v přírodě velké specifikum. Člověk se 

dostává do přímého kontaktu hned se dvěma aspekty přírody – s florou (v podobě stromů, 
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polí, potravy pro koně pod.) a bezprostředně i s faunou (samotným koněm, živým tvorem). 

Je tedy pak nasnadě, zda jezdec praktikující v uzavřené hale, ale na živém představiteli 

přírody, je v kontaktu s přírodou nebo ne. 

2.9  Motivace ke kontaktu s jiným živočišným druhem 

Lidská interakce s mimolidskými tvory je významným rysem současného 

společenského života. I přes to, že lidské interakce se zvířaty byly, jsou a budou běžným 

jevem, byly vědou až donedávna ignorovány. Základ nedostatku zájmu o lidsko-zvířecí 

problematiku byl položen již v 17. stol. filosofem René Descartesem, který považoval 

zvířata za nemyslící stroje. Karteziánská ortodoxie, která až do nedávna vylučovala zvířata 

ze společensko-vědních analýz, je založena na předpokladech lingvocentrismu (zvířata 

postrádají schopnost používat jazyk, a tudíž nemají schopnost myšlení). Na počátku 20. 

stol. byl prosazován názor, že ačkoliv jsou zvířata společenskými tvory, jejich interakce 

zahrnuje pouze omezené posunkové dorozumívání (vrčení, řehtání, klopení uší). Jejich 

chování je směřováno k dosažení jednoduchých cílů, jakými jsou získávání potravy či 

obrana teritoria. Zvířata nemají myšlení, vědomí „já“ ani emoce. Podle Webra (1947) ale 

mnoho zvířat rozumí příkazům, hněvu, lásce, nepřátelství a reaguje na ně způsoby, které 

často evidentně nejsou pouze instinktivní, či mechanické, ale v jistém smyslu jsou vědomě 

účelové a ovlivněné zkušeností. V 70. letech se objevil názor, že věda (sociologie, 

psychologie a další) přehlíží nebo zanedbává vliv zvířat a jejich význam pro naše 

společenské chování a vztahy s ostatními lidmi. Sociologická pozornost se poté více 

zaměřila na lidské vztahy se zvířaty, sociální hnutí za práva zvířat,  vztahy s domácími 

zvířaty, zkušenosti pracovníků v profesích souvisejících se zvířaty (psovodi, jízdní 

policie), výzkumy ve zvířecích laboratořích apod. Věda začíná mluvit o zvířecí 

individualitě a identitě, vlivu přítomnosti zvířat při veřejných interakcích a rozpoznává, že 

žijeme ve společnostech smíšených druhů (Sanders, 2006). Člověk i zvířata mají stejné 

smyslové vjemy (cítění, podobné vášně i vzrušení, ješitnost i čestnost, žárlivost, ctižádost, 

vděčnost, snahu o pomoc). Mají síly, které jim dovolují napodobovat, rozvažovat, 

pamatovat si, zkoumat a porozumět, i když v jiných intenzitách a kvalitách (Veselovský, 

2000). Člověk žije v těsném spojení s přírodou a tedy i se zvířaty. Vztah mezi člověkem 

a zvířetem byl dříve převážně užitkový z hlediska přežití a to pro obě strany. Člověk 

využíval domestikovaná zvířata na práci či k obživě a za to jim poskytoval více či méně 

důstojné životní podmínky (Hudcová, 2010). Pojetí se ale změnilo. Člověk využívá zvířata 
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jako společníky a staví je jako sobě rovné. Zřejmě za to může jakási sociální osamělost, 

potřeba sdílení, fyzického kontaktu nebo touha po sounáležitosti, kterou si podvědomě 

vynahrazuje vztahem ke zvířatům. Zvíře má čas vždy, když se nám to hodí, neodmlouvá 

a dokáže se nám po mnoha stránkách přizpůsobit. Dokáže nám dodat pocit, že nás někdo 

další potřebuje a má nás rád. Jde o vztah oboustranný – člověk dává lásku zvířeti a to mu ji 

oplácí. Člověk má často tendenci zvířata antropomorfizovat. Očekává od nich takové 

chování, jaké by očekával od jiného člověka, a zároveň jim přisuzuje výhradně lidské 

vlastnosti. Děje se tak díky tomu, že i zvířata dokáží projevovat určité emoce - radost, 

smutek, znudění, rozčilení, uražení apod. Jelikož se zvířata na rozdíl od člověka nedovedou 

přetvařovat, jsou tyto jejich projevy vždy bezprostřední a upřímné. Zvířecí chování je proto 

v mnoha ohledech čitelnější než chování lidské, z těchto důvodů je kontakt se zvířaty pro 

člověka relativně snadný (Hempfling, 2001). Nyní se posuneme ke konkrétnímu vztahu 

člověk-kůň. Dle výše zmíněného, existují i nyní dvě krajní polohy vnímání koně – 

technokratická, která bere koně jako výrobní prostředek, stroj reagující na naše příkazy, 

postrádající autonomní duševní činnost. Zbavuje člověka a koně dialogu, partnerství 

a emocí, a tím jejich vztah devalvuje a ochuzuje. Z koně dělá tupý nástroj, tvora 

odevzdaného a zlomeného. I ze sportovního hlediska bere koně jako náčiní, neuvažuje 

o charakteru a schopnosti vzájemné kooperace a vztahu. Druhou extrémní a stejně 

nebezpečnou polohou je právě antropomorfizace. Lidé s tímto přístupem se nesnaží naučit 

se s koněm komunikovat a porozumět mu ve všech jeho specifikách, ale automaticky 

předpokládají, že kůň formálně vnímá a prožívá stejně jako oni. Tento přístup je stejně 

nebezpečný jako první, produkuje vykořeněná, agresivní zvířata, nucená k životu ve světě 

bez řádu a bez vůdce. Mezi těmito krajními polohami se nachází mnoho přístupů, uchopení 

a názorů. Je třeba neustále hledat zpětnou vazbu, kterou reprezentuje chování samotného 

koně a jeho vyladění. Ke každému koni je nutné přistupovat jako k individualitě, nechat jej 

být koněm a snažit se o maximální empatii. Nicméně stále je nutné zachovávat partnerský 

vztah, kde člověk je vždy dominantní a znamená pro koně autoritu. Tento složitý úkol je 

pro mnohé formálně srovnatelný s výchovou dítěte nebo psa, avšak s tím rozdílem, že kůň 

s námi nemůže nikdy sdílet to, co pes nebo potomek (domácnost apod.). Z pohledu 

psychologie je velmi zajímavé, kolik informací se můžeme o člověku dozvědět 

prostřednictvím chování jeho koně. Záliš (2001) se dlouhodobě zabývá studiem 

komunikace v interakci dyády na mezidruhové úrovni. Domestikace je spojována 

s degenerací živočišného druhu, pracovní pohyb a kontakt s člověkem však koni uchoval 
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jeho přirozenou zvířecí inteligenci, zabránil senzorické a motorické deprivaci, kterou trpí 

ostatní domestikovaná (hospodářská zvířata) s výjimkou psa. Spolupráce si vynutila vznik 

komunikačních kódů ve formě nonverbálního jazyka a taktilních počitků na obou stranách. 

Uvádí názor behavioristů, že u zvířat tvoří vědomí a chování bezprostřední jednotu, nelze 

se zabývat pouze jednou komponentou. Kvalitativní škála chování zahrnuje instinktivní, 

automatizované i rozumové. 

2.10 Motivace k sociálnímu životu, socializace 

Člověk se rodí jako biologická bytost, společenskou se teprve stává. Lidství 

každého jedince spočívá zpočátku pouze v jeho fyzické podobě a je jen na něm, stane-li se 

člověkem plnohodnotným v rámci lidské společnosti. To se děje procesem socializace, 

postupným osvojováním si lidských vlastností, hodnot, vzorců jednání apod. Důkazem 

toho jsou všeobecně známé případy dětí vyrůstajících mimo lidskou společnost, např. vlčí 

děti, u kterých je viditelný deficit lidské psychiky (Nakonečný 1998). „Socializace je 

celoživotním procesem utváření a vývoje člověka ve společenskou bytost, tento proces 

probíhá ve vzájemné interakci jedince a společnosti.“ (Vágnerová 2005). Říčan (1983) 

uvádí základní psychologické potřeby, které jsou vlastní nejen lidem, ale i nižším 

živočichům, a proto je označuje až primární. Jsou to například potřeby sdružování se, 

lásky, autonomie, ochrany a pomoci, uznání, péče o druhé, bránění se, potřeba vyniknout, 

oponovat, ovládat, poddávat se, předvádět se a další. Projevy většiny těchto potřeb 

můžeme sledovat již v raném věku, proto lze předpokládat, že většina zájmů, postojů 

a hodnotových orientací v nich má základ. Vágnerová (2005) považuje sociální prostředí 

za jeden z nejdůležitějších faktorů podmiňujících rozvoj osobnosti, současně však také za 

nepostradatelné pro uspokojení i základních biologických potřeb. Společnost mnohé 

poskytuje, ale má na své členy i jisté požadavky. Lidé mají potřebu sociálního kontaktu, 

lidská společnost je pro ně nejen prostředek, ale i cíl. Tím se dostáváme do sféry 

sekundárních potřeb, které vznikají jako produkt způsobu života jedince a jeho sociální 

zkušeností. Uspokojuje nás, když můžeme s ostatními sdílet naše zážitky, podílet se na 

společné činnosti, rozvíjet vztahy apod. Vztah k blízkým osobám si utváříme od narození, 

ať jsou to rodiče, sourozenci, blízcí příbuzní. Vztah ke kolektivu se utváří v období 

nástupu do mateřské školy, nicméně až do cca 10. roku věku chápe jedinec kolektiv jako 

organizovaný celek, kde má každý svou úlohu a roli a kterého je sám nedílnou, 

spoluutvářející součástí (Říčan 1983). Kolektiv se stává stále důležitější, ať už je to školní 
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třída, či sportovní oddíl. Až v rané dospělosti začíná převažovat zájem o partnera a poté 

o vlastní rodinu. Vrstevnický, pracovní či sportovní kolektiv si ale většinou drží stále 

poměrně silnou pozici. Vztahová potřeba kontaktu (ať už s lidmi, nebo zvířaty), 

společného cíle, zařazení se, odezvy a akceptace od okolí, potřeba seberealizace a růstu 

budou pro naše téma nejdůležitější. Podle Řezáče (1998) se vlivem sociální zkušenosti 

utváří postoje, které jsou vyjádřením získaného hodnotícího vztahu k okolním objektům 

i k sobě samému. Tyto postoje pak významně ovlivňují chování a jednání člověka. 

Hodnocení okolním prostředím je důležitou zpětnou vazbou, pomocí níž si člověk utváří 

pohled sám na sebe. Potvrzuje si, jak vidí jeho schopnosti a dovednosti ostatní, porovnává 

vlastní výsledky a ocenění ze strany skupiny je pro něj důležitým motivačním faktorem. 

Uznání a tolerance jsou stimulačními prvky. Je-li hodnocení negativní, má to na nás 

nepříznivý vliv, je-li pozitivní, žene nás kupředu. Člověk je částečně schopen sám se 

přizpůsobit okolním podmínkám, a částečně 

je může přizpůsobit sám sobě, svým seberealizačním zájmům. Podle Řezáče (1998) 

je proces socializace charakterizován jak oblastí kognitivní – poznávací, tak emotivní – 

citovou i konativní – volní. Při interakci s ostatními dochází k vzájemnému působení 

subjektů tak, že chování jednoho z nich je podnětem k chování a aktivitě druhého. Člověk 

si v kontaktu s ostatními uvědomuje sám sebe a své „já“ rozlišuje od okolního prostředí. 

Pomocí sebehodnocení si vytváří obraz sám o sobě, o svých záměrech a životních plánech. 

Mezilidské vztahy můžou mít několik forem interakcí (uvádí Řezáč, 1998, podle 

J. Křivohlavého): 

1. koexistence (existence vedle sebe, při tomto druhu součinnosti směřují jedinci ke 

svým cílům relativně nezávislými způsoby, pojí je pouze fakt, že jsou ve společném 

sociálním prostoru), platí pro vztahy ve stáji, např. soukromí ustajovatelé koní 

2. koordinace (forma spolupráce, zohledňovány výkony všech složek v součinnosti, 

určité sledění podmínek činností směřujících k cílům, vzájemný vztah jedinců je 

určitou sociální hodnotou a je výhodný pro obě strany), též platí pro vztahy ve stáji, 

kolegové, členové jezdeckých klubů 

3. kooperace (společná cesta za dosažením určitého společného cíle, cíl vytváří 

prostor pro plnění osobních cílů a uspokojování individuálních potřeb), platí jak ve 

vztahu trenér-jezdec, tak jezdec-kůň 
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Každý člověk má vlastní styl interakce, tento styl mezilidských vztahů můžeme 

považovat buď za reciproční (vzájemný, přátelský), či v něm můžeme pozorovat prvky 

soupeření. Nakonečný (1999) uvádí podle M. Argyla cíle, tedy zdroje interpersonálního 

chování: 

1. potřeba závislosti – potřeby interakce, uznání, pomoci, ochrany a vedení lidmi 

2. afiliace – přátelskost a vřelé zpětné vazby, fyzická blízkost 

3. dominance – být skupinou přijímán jako vedoucí, moc rozhodovat, uznání ostatních 

4. sex – fyzická blízkosti, tělesný kontakt, přátelský kontakt, intimní vztah 

5. agrese – fyzické, verbální či jiné ubližování jiným lidem 

6. sebeocenění – sdělovat ostatním zpětnou vazbu, přijímat od ostatních představu 

o sobě 

Říčan (1983) uvádí základní dimenze interpersonálních tendencí – Learyho systém. 

Je to obecná charakteristika sklonů, které člověk projevuje v jednání s druhými lidmi, má 

dvě dimenze:  

1. sklon druhé spíše ovládat, nebo se jim podřizovat 

2. sklon jednat s lidmi přátelsky, nebo nepřátelsky 

Obrázek 3: Learyho systém interpersonálních tendencí 
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Vertikála nám zobrazuje tendenci k dominanci (ovládat, řídit, nařizovat) a submisi 

(podřizovat se). Vodorovná osa označuje protiklad mezi agresivním jednáním na jedné 

straně a projevy přátelství, náklonosti a lásky na druhé. Je však bezpochyby prokazatelné, 

že se v jedné osobě vyskytují obě tendence, závisí to na sociálních rolích, kulturních 

vlivech, momentálním vyladění, situaci, věku a mnoha dalších faktorech. Častěji se také 

vyskytují spíš odvozené vlastnosti, které jsou ve schématu naznačeny, méně časté jsou 

vysloveně polaritní vlastnosti. Tento model uvádím proto, že se mi i ve své zřejmé 

neúplnosti pro interakci lidí (kam bychom zařadili třeba lhostejnost?) jeví být použitelný 

k aplikaci na vztah člověk-kůň. Problematiku submise a dominance jsem již naznačila 

v kapitole o kontaktu s jiným živočišným druhem. Projevy lásky, ale i částečné agresivity 

v rámci dominance, jsou nedílnou součástí jezdectví. Ve vztahu člověka ke koni jsou 

dimenze nedůvěry a závislosti spíš nežádoucí, i když s nimi související opozice a přijímání 

pomoci se mohou objevovat. Žádoucí jsou jistě tendence k odpovědnosti a péči, lásce 

a spolupráci. To jsou vlastnosti, které jsou například z hlediska sportu a výchovy 

naprostým a výjimečným přínosem jezdectví pro každého jezdce. V opačném vztahu, tedy 

vztahu koně ke člověku, by se neměla objevovat agrese a nedůvěra, nicméně i s těmito 

projevy interakce se bohužel setkáváme v důsledku špatného zacházení s nimi. Kůň je 

stádové zvíře, ocitá-li se samo, je frustrované a deprivované, kontakt s člověkem mu ale 

může jeho sociální potřebu uspokojit. 

2.11 Motivace ve formě zájmů a koníčků 

Podle Nakonečného (1998) definoval J. L. Vives ve svém díle r. 1538 zájem jako 

afektivně založený vztah k poznávání. V současné době se názory na vymezení tohoto 

pojmu značně liší. Důležitým znakem zájmu je pozornost. Ale zájem je více než to, je to 

výběrová a trvalejší pohotovost pozornosti vůči určitým objektům. Podstatou zájmu je tedy 

afektivní zaujetí k pozorování něčeho, spojené se zálibou zabývat se určitým předmětem 

jako objektem poznání, jde tedy o kognitivní potřebu. Zájem nemá vždy přímou souvislost 

se schopností. Mít o něco zájem ještě neznamená disponovat příslušnými schopnostmi, 

i když obecně má člověk snahu rozvíjet ty zájmy, ve kterých dosahuje uspokojení, tedy se 

mu daří. Důležitým je pro nás motivační pozadí zájmu, to, z jakých potřeb jedince se 

vyvinul a jaké mu přináší uspokojení. Například sportovní aktivita může být vyústěním 

několika různých motivů (socializace, seberealizace, výkon apod.). Maslow spojoval zájem 

s potřebou růstu a jeho uspokojení se zesílením motivace, nikoliv s její redukcí. Zájem 
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o určitou činnost se projevuje soustředěním, zaměřením myšlenek, pozornosti, tužeb, 

úmyslů…a hlavně vůlí. Základními znaky zájmu jsou dle Nakonečného: 

1. mobilizace pozornosti, následně trvalé zaujetí, spojené s vynakládáním 

času, peněz, úsilí 

2. výběrové a aktivní poznávání 

3. předmět zájmu je považován za důležitý (citový vztah, ochota přinášet 

oběti) 

4. zabývání se předmětem zájmu je upřednostněno před jinými aktivitami 

Předmětnost zájmu je velmi různorodá, zájmem může být prakticky cokoliv, co 

může člověka těšit, proto je velmi obtížné jej jakkoliv kategorizovat. Můžeme však rozlišit 

zájmy o ideje, zájmy o lidi, o věci, o činnosti, zájmy konkrétní a abstraktní. Podle délky 

trvání zaujetí je dělíme na stálé či přechodné, dále pak na povrchní či hluboké, na pasivní 

či aktivní. Podle Říčana (1983), představují zájmy tu část struktury osobnosti, kterou lze 

nejsnadněji ovlivnit. Zájmy lze zesilovat, zeslabovat, i vytvářet záměrným působením 

(například působením vzoru, ideálu, či pedagogicky). Zájmy jsou tvárné, někdy až 

manipulovatelné a lehce ovlivnitelné. Jedinec potřebuje mít v přístupu k určitému zájmu 

pocit svobody vlastního rozhodnutí, jinak se pocit uspokojení může jen těžko dostavit. 

Se zájmy je spjata i naše hodnotová orientace. Zájmy i hodnoty jsou v podmíněném 

spojení. Zájmy se mohou vytratit, ale hodnoty přetrvávají. Prostoupí-li zájem celým 

životním stylem jedince, určuje pak i jeho hodnotovou orientaci - tou rozumíme ty postoje, 

které určují celý životní styl člověka. Pokud člověk výrazně uznává nějakou hodnotu, 

zpravidla vyžaduje odsvého okolí, aby ji uznávalo též. Propadne-li nějakému zájmu, 

vyhledává společnost lidí se stejným zaměřením, aby mohl sdílet své prožitky s lidmi, kteří 

mu rozumí a mají podobné zkušenosti. U mnoha sportů se spekuluje o tom, do jaké míry se 

staly životním stylem a smyslem. Nejinak je tomu i v jezdectví, kde se často setkáme 

s každodenním praktikováním tohoto koníčku, přestože to výkonostní úroveň nevyžaduje. 

Je to jistě způsobeno tím, že kůň, na rozdíl od lyží nebo míče, vyžaduje každodenní péči. 

A to nejen ze zdravotních důvodů. Je také na zamyšlenou, jak český výraz 

„koníček“(označující hobby, zálibu či volnočasovou aktivitu) vlastně vznikl. Základem 

výrazu je bezesporu slovo kůň. A právě pravidelná, dobrovolná a s chutí praktikovaná 

práce s koněm dala pravděpodobně vzniknout tomuto označení. 
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2.12 Motivace k pohybové a sportovní činnosti 

S motivací k fyzické činnosti, k pohybům, se můžeme setkat prakticky od narození. 

Ale prvním stádiem vývoje člověka, kdy se setkáváme s motivací k vnitřně cílenému 

sportovnímu chování, je v období zhruba kolem osmého roku života. Předtím se motivace 

ke sportovní aktivitě projevuje pouze ve formě dětské hry. V této fázi je fyzický projev 

nedokonalý, ale s přibývající schopností učení se a rozvíjením se jedince, začíná dosahovat 

kvalitnějších výsledků. Vznik potřeby pohybu je nejspíš způsoben nahromaděním energie 

v pohybových centrech nervové soustavy. Potřebu pohybu vyvolávají periferně také 

signály ztuhlosti, únavy nebo křečovitosti některých svalových skupin způsobené delší 

statickou činností jako je např. stání nebo sezení. Člověk je nucen k poposedávání, 

procházení se, protahování, protřepávání končetin apod. V různém věku se tato biogenní 

potřeba projevuje různou intenzitou, s věkem klesá. Závisí na zdravotním stavu organismu, 

na únavě, životním režimu i celkovém životním stylu. V civilizovaném světě bývá tato 

potřeba slabší, je tlumena návyky pohodlného způsobu života (Sottnerová, 2010).  

U některých sportovních odvětví se často ptáme, proč se lidé právě tomuto sportu 

věnují, co je k tomu vede, proč neprovozují jinou aktivitu, snazší, méně náročnou. Něco 

s předvídatelnějšími podmínkami, méně nebezpečného, bez hrozby zranění, něco, co 

můžou praktikovat v každém počasí a v blízkosti domova, něco méně časově a finančně 

náročného. Jakákoliv tělesná cvičení mají silný psychologicko-prožitkový dopad na 

jedince. Sportování má rozměr fyzický, duševní, sociální a duchovní, jehož poměr se 

během života každého člověka může lišit. Sport je jednou z oblastí lidských činností, 

u kterých se motivace k jejich vykonávání vysvětluje velmi obtížně. Hošek (2003) 

považuje otázky po podněcujících příčinách sportovcova jednání za skutečně centrální 

tématiku psychologie sportu. Motivaci ke sportovní činnosti definuje jako vše, co 

determinuje sportovce k určitým cílům, orientacím, k určitým konečným aktivitám tím, že 

ho v souladu s jeho aspirací provokuje k jednání. Rychtecký považuje motivaci za základní 

předpoklad učení se sportovním dovednostem. Tento předpoklad vzniká na základě potřeb 

biologických (potřeba pohybu, odpočinku, činnosti), materiálních, kulturních i sociálních 

(potřeba uznání, seberealizace, zdokonalování se, úspěchu). Velmi důležitou je i potřeba 

kompenzace psychického napětí, odreagování se, potřeba cítit se celkově zdravě 

a spokojeně. Tyto potřeby společně s pobídkami z vnějšího prostředí utvářejí motivy (ať už 

uvědomělé nebo neuvědomělé) a dávají vzniknout zájmu o sportovní činnost či učení se 
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sportovním dovednostem (Rychtecký, uvádí Vaněk 1984). Specifickou potřebou ve sportu 

je i touha po: 

1. seberozvíjení, možnost přesahovat svoji aktuální úroveň 

2. poznávání, zkoušení nového, zvědavost 

3. spravedlnosti, fair-play, estetickém krásnu 

Hošek (2003) vymezil základní tendence, ze kterých sportovní činnost vychází: 

tendence k pohybovým projevům, změnám a opakování činnosti, tendence tvořící základ 

sportovního boje a soutěžení (sebeuplatnění, agresivita), tendence ohrožující sportovní 

výkon (úzkost, strach) a tendence, ze kterých roste osobnost sportovce, jeho morálka 

a dovednosti (ztotožnění, vcítění, sugesce, napodobení). Tendence k pohybu je základní 

tendencí všech živých organismů, mění se s věkem, tělesným stavem, duševním stavem 

a návykem. Tato tendence je většinou cyklická a situační, protože se vlivem učení a vlivem 

prostředí mění. Tendence k výkonu dává vzniknout aktuální potřebě úspěchu, tedy 

uspokojení potřeby sebeuplatnění a uznání. Tyto dvě podněcující tendence se prolínají 

s dalšími, jako jsou submise (poslušnost, podřízení se, dobrá trénovatelnost a začlenění do 

týmu) či dominance (převaha, nepoddajnost, soutěživost, agresivita), stálost (snaha o klid 

a bezpečí, vhodná při vytrvalostních aktivitách) či nestálost (tendence ke změně, 

vyhledávání dobrodružství a výzev) a dalších. 

Úroveň výkonnosti v oblasti sportovního zájmu je ovlivňována účinností motivů, 

které na jedince působí. Z běžné praxe víme, že čemu se učíme rádi, tomu se učíme lépe, 

rychleji a s vyšší intenzitou. Nakonečny (1997) uvádí, že všichni lidé touží po úspěchu, ale 

liší se silou motivu k dosahování výkonu. Ta je dána poměrem touhy po úspěchu 

a strachem z neúspěchu. Čím je tento strach větší, tím je motiv výkonu slabší. Jak již bylo 

zmíněno, v psychologii rozlišujeme jedince orientované na výkon a jedince se snahou 

vyhnout se neúspěchu. Úspěšný výkon je pro člověka slastný zážitek, vyvolává v něm 

radost a pocit hrdosti. Naopak neúspěch způsobuje u jedince rozladění a pocit studu. Strach 

z neúspěchu blokuje další aktivitu, protože hrozí další devalvace ega. Empiricky bylo 

prokázáno, že čím vyšší je úroveň motivace, tím větší vynakládáme úsilí pro dosažení cíle 

a tím lepší výkon podáváme. Lidé mající strach z neúspěchu jsou dalším neúspěchem ještě 

více utlumeni a jejich výkon má tendenci se zhoršovat. Provázanost motivace a výkonu má 

tyto charakteristiky: 
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1. v případě vysoké motivace a nízké úrovně schopností může být zvýšení 

výkonu 

dosaženo zdokonalováním schopností a dovedností 

2. v případě dobré úrovně schopností, ale nízké úrovně motivace, může být 

zvýšení výkonu dosaženo naopak vhodným motivováním 

3. je-li úroveň motivace i schopností dobrá, ale výkon nízký, může být 

rozhodujícím činitelem zlepšení podmínek dané aktivity, např. ekonomické, 

materiální nebo sociální prostředí 

K optimálnímu výkonu dochází při středním stupni aktivace. Je-li jedinec 

přemotivován, pravděpodobně se mu nebude v aktivitě dařit, stejně to dopadne, je-li jeho 

motivace nedostatečná.  

Vývoj motivace pak Hošek (2003) rozděluje do čtyř stádií: 

1. generalizace (menší výběrovost při volbě sportovní činnosti, rozptýlenost 

zájmů, fluktuace mezi sporty, jedinec řízen spíš vnějšími podněty - 

kolektivem, pocity libosti a nelibosti, velkou roli hrají podmínky pro sport 

v blízkosti bydliště, média, rodina a přátelé, školní TV, dostupná nabídka 

sportovních kroužků atd.) 

2. diferenciace (odlišný postoj k různým sportům na základě úspěchů 

a neúspěchů, potřeba seberealizace převyšuje pocity libosti či nelibosti 

z pohybové aktivity, spojitost s úspěchem, vytváření relativně trvalého 

základu motivace ke konkrétní aktivitě, systematizace přípravy a doplnění 

emocionálního přístupu racionálním, poznávání teorie i praxe dané aktivity) 

3. stabilizace (kulminace motivační struktury, roli hraje motiv soutěžní, 

motiv sebeuplatnění, motiv sociální odezvy a motiv dosažení vysoké 

výkonnosti, význam osobních cílů - vítězství, rekordy, pocty, sláva, finance, 

význam společenský-reprezentace, kontakty, viditelnost v médiích)  

4. involuce (pevný citový a podložený vztah ke sportu, sportovec si 

uvědomuje dosažení vrcholu své sportovní výkonnosti, motivační struktura 

se přeskupuje, motivy seberealizace a nejvyšší výkonnosti ustupují 

primárnějším motivům – sportování pro činnost samu o sobě, velké 
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zkušenosti a vyrovnanost vedou často k optimální závodní aspiraci, 

dosahování úspěchů) 

Může však nastat i negativní případ involuce, kdy se jedinec před definitivním 

koncem své kariéry snaží ze sportu získat co nejvíce. Snaží se udržet v přízni sponzorů 

a médií, taktizuje. Nemusí však jít vždy o finance, jako o slávu a o problémy se zapojením 

se do jiného životního stylu, než je vrcholový trénink a soutěže.  

Podle projevů vůči sociálnímu okolí rozlišujeme sportovce s prosociálním, 

kooperativním chováním a sportovce s antisociálním, soutěživým, až rivalitním jednáním. 

Odhodlanost sportovce poznáme podle síly jeho vůle a vyspělosti volních procesů, podle 

emocionální inteligence, sebeovládání, schopnosti komunikace, učení, paměti a také 

fantazie. V jezdectví je vyžadována zodpovědnost, ovládání emocí, trpělivost, vytrvalost, 

pečlivost a citová vyspělost. Podle Hoška (2003) bychom si při úvahách o motivaci ke 

sportu měli rozdělit motivaci na soutěžní a tréninkovou. Při soutěžení působí autonomní 

motivy boje a člověk si uvědomuje vliv důsledků svého výkonu nebo umístění v závodě. 

Z hlediska tréninku se spíše objevuje problém nedostatečné motivace, protože trénink je 

většinou spojen s psychickým a fyzickým nepohodlím. Hlavní tréninkovou pohnutkou je 

očekávání, že se vynaložené úsilí v budoucnu projeví a vyplatí.  

Ze sociálního hlediska je sport prostředkem k setkávání se s ostatními lidmi, 

k navazování kontaktů, nových přátelství či partnerských vztahů. V interakci s ostatními 

můžeme poměřit své sily a díky zpětné vazbě i náhled na sebe sama. Přítomnost dalších 

osob a vztahy k nim významně ovlivňují motivační proměnné, mohou v dané situaci 

působit buď negativně, či pozitivně. Pozitivními jevy ve sportu mohou být projevy 

povzbuzení a pochvaly od kolegů, trenéra či fanoušků. Zesilují naše emoce, a tím 

prohlubují prožitek a radost z prováděné aktivity. Negativním jevem může být chování 

opačného rázu, pomluvy a nesoudržný kolektiv. Z osobního hlediska pak pohodlnost či 

rutinní přístup, obojí souvisí se zeslabením motivace.  

2.13 Motivace k jezdectví 

Za dlouhá léta strávená s koňmi jsem si častokrát uvědomila, že pohyb koně 

a kontakt člověka s koněm působí pozitivně na lidský organismus v mnoha úrovních. 

Vyvolává pozitivní emocionální prožitky v psychice člověka, podněcuje k zapojení tělesné 

síly, přirozeně rozvíjí sociální kontakt a příznivé působí na rozvoj kognitivních funkcí při 
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učení se novým poznatkům. Již J. W. Goethe pokládal koordinaci pohybu jezdce a koně, 

umožněnou obkročným sedem, za velmi zdravý pohyb. Člověk a zvíře se dle jeho slov 

natolik prolnou, že lze mnohdy jen těžko odlišit, kdo na koho víc působí. Jezdectví není 

omezeno věkem, přestože ježdění malých dětí a starších osob vyžaduje jistou pohybovou 

zdatnost a úroveň koordinace, navíc je vhodné zvýšení bezpečnostních opatření. Jezdectví 

není omezeno pohlavím, i když stratifikace mužů a žen napříč aktivitou je rozdílná. Ženy 

se spíše věnují rekreačnímu ježdění a estetickým disciplínám ve sportu, muži jsou více 

zaměřeni na sportovní výkon a disciplíny rychlostní a adrenalinové. Jistým omezením 

může být finanční situace každého z praktikantů, protože jízda na koni vyžaduje nemalé 

investice do vybavení koně i jezdce, tréninku, eventuálně koupě koně, jeho krmení či 

ustájení (orientačně sedlo může stát 5 000-50 000Kč, tréninková hodina 300-1 000Kč, kůň 

30 000-1 000 000Kč, ustájení 2 000- 10 000Kč/za měsíc). 

Jezdectví není pro začátečníky snadnou záležitostí, přivyknout pohybu koňského 

hřbetu ve všech chodech, naučit se s koněm splynout v jeho kvadrupedickém pohybu, 

správně jej pobízet a vést zamýšleným směrem, zbavit se strachu - to vše jsou úskalí, 

jejichž překonání vyžaduje silně motivované chování, trpělivost a odhodlanost. Snad každé 

malé dítě, hlavně malé slečny, touží po svezení se na koňském hřbetě. Kůň je pro člověka 

symbolem, ať už kulturním nebo magickým, a je k němu přitahován. Krása a elegance jeho 

pohybu, rychlost, důstojnost, jemnost jeho srsti - to vše láká snad každého z nás. Ale jen 

malé procento lidí, kteří se o koně začali zajímat hlouběji, skutečně u aktivního ježdění 

vydrží po celý svůj život. Koně vyžadují hodně času a trpělivosti, a proto v kritických 

obdobích vývoje jedince (puberta, adolescence), nebo při zlomech jeho životních etap 

(nástup do zaměstnání, péče o dítě), často dochází k útlumu či úplnému opuštění aktivity. 

Sportovní a rekreační ježdění je založeno na aktivním ovládnutí koně člověkem. 

K přesnému vymezení pojmu jezdectví se dostaneme v další kapitole.  

Jezdectví je otevřeno každému, dokonce i handicapovaní jedinci mohou samostatně 

ovládat koně za pomoci speciálních pomůcek, nebo upravené jezdecké techniky. Tito 

jedinci nejenže se učí samostatně jezdit na koni, ale zúčastňují se i sportovních soutěží. 

Jedinečnost spojení jezdce a koně vytváří atmosféru se silným pozitivním nábojem. To se 

projevuje vysokou koncentrací pozornosti, schopností adaptace na kvadrupedický pohyb 

a kontrolou chování jak v emocionální, tak fyzické rovině. Činnost spojená s jízdou na 

koni odvádí pozornost jezdce od problémů běžného dne, a tím muže dojít k fyzickému 
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uvolnění i odstranění psychického napětí a zábran. Jezdec nabývá pocit jistoty, roste u něj 

sebevědomí, protože pomocí koně dokáže něco, co by vlastními silami mnohdy nedokázal. 

K nejvýznamnějším motivům v jezdectví patří: potřeba aktivní činnosti, potřeba 

výkonu, potřeba rozvoje dovedností (zlepšování se), potřeba péče o druhé, potřeba 

seberealizace, potřeba kontaktu s přírodou a jiným živočišným druhem, potřeba sociálních 

kontaktů, potřeba sounáležitosti a další. 

Činnost člověka lze rozdělit na čtyři základní okruhy: hru, učení, práci a umění. Tyto čtyři 

základní okruhy se od sebe liší zejména v konečném důsledku, který pro člověka mají a 

pro který je člověk vykonává. Hra je činnost, při které se nevytvářejí žádné reálně 

použitelné hodnoty, ale slouží k zábavě a má smysl sama o sobě. Je charakteristická 

spontánností, afektivní účastí, fantazií, relaxační funkcí a rozvojem kreativity. Učení je 

celoživotní proces osvojování nových dovedností, znalostí a postojů, podílí se na 

formování osobnosti. Při práci člověk vytváří hodnoty, uvědoměle tvoří hodnoty hmotné, 

duchovní a společenské. Prací člověk uspokojuje mnoho svých potřeb, může být pro 

člověka silným zdrojem seberealizace. Umění přesahuje do všech tří zmíněných okruhů 

a je obohaceno o potřebu estetička, krásy, sebevyjádření, implementace a transcendence. 

Toto rozdělení nám dává podklad pro rozpracování různého pojetí jezdectví 

v následujících kapitolách: jezdectví jako hobby, sport, pracovní náplň nebo umění. 
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3 JEZDECTVÍ – VYMEZENÍ POJMU  

Jezdectví je definováno jako sezení na koňském hřbetu a ovládání jeho pohybu 

pomocí přírodních a uměle vytvořených pomůcek (Allen, 2005). Na francouzské wikipedii 

je obdobná definice doplněna o toto: „ježdění na koni je technika vedení koně zaměřenou 

aktivitou člověka, je buď uměním, zábavou nebo sportem provozovaným na vedeném 

partnerovi, koni nebo ponym.“ Pojem vychází z latinského equitare – jet na koni. Tato 

disciplína zahrnuje dva různé biologické druhy – lidskou bytost homo sapiens a příslušníka 

čeledi equidae (koňovitých) z řádu lichokopytníků. Slepička (2006) zařadil jezdectví do 

kategorie sportů spolupracujících se zvířaty.  

Jezdectví je jedním z mála sportovních odvětví, kde je zvíře využito jako nedílná 

složka sportovního výkonu. V našich zeměpisných podmínkách si troufám tvrdit, že 

jediným. Dalšími takovými sporty jsou např. závody psích spřežení v severských státech 

nebo velbloudí a pštrosí závody na jiných kontinentech. Chrtí závody, kohoutí zápasy 

apod. nezařazuji do této kategorie vůbec, protože nedochází k přímé součinnosti člověka se 

zvířetem, ani k jeho bezprostřednímu vedení. Dále nezohledníme ty formy jezdeckého 

sportu, kde jezdec nesedí přímo na hřbetě koně nebo jej nevede (nesměřuje) vlastními 

pomůckami. Proto se dále neobjeví vozatajství a klusácké závody (kůň je zapřažen), ani 

voltiž a hiporehabilitace (jezdec nevede pohyb koně) a další.  

Nejčastěji se můžeme setkat s ježděním v anglickém a westernovém stylu. Jedná se 

o dva zcela rozdílné styly s různou historií, s různými podmínkami vzniku a různým 

zaměřením. Můžeme dovodit drobné nuance v interakci jezdec-kůň v závislosti na 

používaném vybavení a smyslu (zaměření) aktivity.  

Anglický styl se vyvíjel v Evropě, počátky můžeme hledat ve válečném využití, 

středověkých rytířských turnajích a lovu. Po celé Evropě vznikaly jezdecké školy, kde se 

urození mladíci učili ovládat koně, a to především s cílem uspět při válečných taženích. 

Nejprudší rozvoj zaznamenal tento styl v 19. století, kdy se jezdectví těšilo velké oblibě 

v těch nejvyšších společenských vrstvách. Jízda na koni byla především zábavou bohatých 

gentlemanů, kteří dávali na obdiv své jezdecké umění křehkým dámám a sobě navzájem. 

Důraz byl kladen zejména na korektnost sedu a dokonalý styl (Hadfield, 1981). Jezdec sedí 

korektně, pokud je ucho, rameno, kyčel a pata v jedné přímce kolmo k zemi (Brandl, 

1995).  
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Westernový styl má své kořeny v Severní Americe, vychází ze způsobu, jakým 

jezdili na koních honáci dobytka. Vznikl až v 19. století za dobytkářské éry. Cowboys, jak 

také bývají honáci nazýváni, trávili v sedle každý den dlouhé hodiny. Jejich vybavení, 

zejména sedlo, muselo být především pohodlné. Jezdec vede koně jen jednou rukou a často 

k ovládání koně používá hlasových pomůcek (Nováková, 2011). 

3.1 Historický a kulturní kontext 

V této kapitole neaspiruji na popis celého vývoje koně a jezdectví. Pokusím se 

postihnout pouze základní body historického vývoje vztahu koně a člověka v rámci lidské 

civilizace a budu se zabývat historicky doloženými přelomovými momenty vývoje tohoto 

vztahu v jednotlivých kulturách.  

Před asi 12 tisíci lety se populace západní Evropy stabilně rozrůstala a divocí koně 

byli dobrým zdrojem potravy a jiných životně důležitých produktů. V současné době stále 

na vědeckém poli probíhá debata o tom, kam skutečně spadají začátky vztahu člověka 

a koně v domestikované podobě. Některé z nejranějších archeologických nálezů indikují 

to, že původní místo domestikace koně bylo v pozdně neolitickém osídlení u řeky Dněpr. 

Zde byly již prokázány změny na zubech koně působením udidla. V kazašských stepích 

a na mongolském území byl kůň jednoznačným středem kultury místních obyvatel - 

používání koně k jezdeckým účelům, jako zdroje potravy, přepravy, oděvního materiálu 

apod. bylo prokázáno již kolem r. 3500-2500 př. n. l. (Dušek,?). Kolem r. 2000 př. n. l. byl 

kůň již široce rozšířen ve staré Euroasii. To mělo obrovský vliv na vývoj civilizace 

člověka. Najednou zde byly možnosti transportu na velké vzdálenosti, které vedly ke zrodu 

obchodu, exportu a importu. Kůň se stal tažným zvířetem schopným transportovat 

najednou větší počet lidí a dokonce efektivním válečným nástrojem – nejen proto, že měl 

neuvěřitelný dopad na psychiku nepřátel koněm nedisponujícím, ale také významně 

zrychlil průběh válečných konfliktů. Rané rytiny ztvárňující člověka na koni původně 

zobrazují zvláštní sed jezdce daleko na bedrech koně. Tak se prý původně jezdili osli – 

dodnes se tomu říká oslí pozice. Pozdější výjevy pocházející z 8. století př. n. l. v Asýrii již 

ukazují jezdce v tzv. moderní pozici – za kohoutkem koně (Gohlová, 1991). Tam se tedy 

pravděpodobně rozvinul tento typ jezdeckého sedu, který přetrvává dodnes. V této době 

byl kůň uzděn, ale ještě ne sedlán. Byl již využíván i k aktivní relaxaci nobility - k lovu. 

Řekové a Římané rozvinuli použití chariotu, dvoukolového vozu, ke kterému se připřahali 

čtyři koně vedle sebe. Tyto vozy byly použity v jezdeckých disciplínách již na prvních 



50 

 

Olympijských hrách roku 776 př. n. l. Jeden z nejznámějších raných horsemanů (čeština 

prozatím nedisponuje podobným výrazem, obsahujícím všechny jeho pozitivně směřované 

aspekty – být tutorem, teoretikem, praktikem a milovníkem koní) byl důstojník kavalerie 

Xenophon, který sepsal jedno z nejstarších zachovaných děl o jezdeckém umění a tréninku. 

Mnoho principů obsažených v tomto díle je stále nezpochybnitelně platných pro jezdeckou 

doktrínu dnešní doby, mnohé jeho poznatky jsou plně aplikovatelné i v současném 

jezdectví (ohled na temperament, přátelský a jemný přístup). Je také zajímavé zaznamenat, 

že první skutečné záznamy o chovatelství koní pocházejí od chetitů z Malé Asie z r. 1360 

př. n. l. Zde se poprvé objevuje důraz kladený na krmení a výživu koní v souvislosti s jeho 

pracovním zatížením. Kůň souvisel i s uctíváním a rituály mnoha kultur a požíval vysokou 

společenskou prestiž – toto se zachovalo až do dnešní doby (jako příklad může sloužit 

odmítavý postoj komunismu k jezdectví jakožto buržoaznímu sportu). Kůň hrál nesporně 

důležitou roli v jednotlivých kulturách středověké Evropy. Byl důležitým přepravním 

a válečným prostředkem a téměř každý národ si vyšlechtil vlastní plemeno koně 

odpovídající specifikům daného území. U nás starokladrubský kůň, český teplokrevník, 

slezský norik, hucul a další. Kůň vždy reprezentoval vyšší společenský statut svého 

majitele, ale postupem doby se tato pozice ještě posílila rozvojem a popularitou jezdeckých 

her a turnajů. Došlo k rozvoji jezdeckého umění, při němž bylo požadováno precizní 

předvedení původních, válečně účelových figur. Smyslem bylo předvedení samotné 

jezdecké dokonalosti (bez bojového podtextu), ovládnutí koně a vysoké požadavky na 

estetické vyznění společného pohybu (Záliš, 2002). Evropská nobilita v 17.stol oživila 

a rozvinula další formu jezdecké zábavy – dostihové sporty. Již se nenacházíme ve sféře 

estetického a precizního představení koně, posouváme se k exaktní hře na vítěze, k soutěži 

na rychlost. Významným faktorem je zde šlechtitelství, účelná výživa a specifické 

tréninkové metody. Statut vlastnictví koně byl významný v průběhu velkého historického 

úseku našich dějin – až 20. století a vynález automobilu změnil jeho celkové pojetí. 

Jezdecké umění se dále zachovalo jako živý kulturní statek, důkazem je např. existence 

Španělské jezdecké školy ve Vídni nebo Cadre Noir ve francouzském Samuru. Koně 

nadále plní svoji ceremoniální funkci v královských službách, například u dvora v Anglii, 

Švédsku a Dánsku. Dalším neopomenutelným způsobem využití koně je zemědělství 

a lesnictví – stahování dřeva z nedostupných terénů se prozatím bez koně opravdu 

neobejde. 
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Nyní bych ráda krátce zhodnotila naši společnost v jejím širším kulturním kontextu. 

Zájem o koně s nástupem 1. republiky postupně upadal, již ani válečné využití nebylo 

vývojem vojenské techniky tak významné. Kůň sice nadále plnil svoji nobilitní funkci, již 

ale pouze v omezeném prostředí honů a Velké pardubické (poprvé 1836). V naprosto 

současné době ale opět dochází ke změně kulturního paradigmatu a zájem o koně se 

zvyšuje. Po velké mechanizaci, technizaci a racionalizaci společnosti se opět vracíme 

k původním přírodním hodnotám. 

3.2 Jezdectví jako volnočasová aktivita – relaxace 

Využití koně k relaxaci a jako volnočasové aktivity je nejrozšířenější formou 

jezdectví. Vymezuje se tím, že pro aktivní praktikanty této záliby není účast na závodech 

ve středu jejich zájmu, ani k tomu neinklinují a neaspirují. Nejedná se o přechodný stav, 

ale dlouhodobé pojetí této aktivity. I přesto se ale tito lidé snaží vzdělávat v oboru, 

vydávají značné finanční prostředky na trénink sebe i koně, nicméně se nechtějí nacházet 

v konfrontační situaci, kterou závodní činnost určitě je. Hobby jezdci nejsou v žádném 

případě považováni za méně hodnotné či méně důležité oproti svým závodícím kolegům. 

Jejich osobní prožitek, radost z kontaktu s koněm, seberozvíjení se a zdokonalování 

pohybu a souhry s koněm, je dostatečnou satisfakcí jejich potřeb. Berou jezdectví jako hru, 

aktivitu samu o sobě. Jezdectví nepraktikují s cílem poměřovat své výkony, ale 

vychutnávat si klid a pohodu plynoucí z interakce mezi nimi a jejich koňským partnerem. 

Zajímavé je i to, že i když není jezdectví praktikováno na sportovní či vrcholové úrovni, je 

provozováno většinou několikrát do týdne, často denně, s vynaložením nemalých 

finančních prostředků. I volnočasoví jezdci si často platí trenéra, aby jim pomohl 

s rozvojem jejich dovedností a dovedností jejich koní. Například v lyžování tento proces 

často nenajdeme, lyžovat nás naučí rodiče, přátelé, ev. pedagogové ve škole a lyžařští 

instruktoři na horách. Po docílení jisté úrovně však již cvičitele nevyhledáváme, 

vycházíme z vlastní zpětné vazby a pocitů. Dokážeme sami pro sebe vyhodnotit, jsme-li se 

svojí jízdou spokojeni či nikoliv a například na estetiku pohybu neklademe tak vysoké 

nároky. Když už ano, je to proto, abychom se vyhnuli výsměchu ze strany přátel či 

okolních pozorovatelů. Možnost zpětné vazby bez přihlížející osoby je v jezdectví složitá, 

protože velké množství prvků nejsme schopni za koně procítit, vstupuje zde do hry faktor 

dalšího živého tvora, který nemá schopnost verbálně komunikovat (Dobeš, 1997). 

Samozřejmě vyskytují se i jezdci, kteří po dosažení určité úrovně po dalším rozvoji 
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netouží, jejich motivace je jiná. Vystačí si s dovedností pohybovat se na koňském hřbetě, 

vyjet si relativně bezpečně do přírody a umět se o koně postarat. Pohyb na koni s sebou 

nese stále nové výzvy, protože i situace se mění, povahy a nálady koní se různí a je stále co 

objevovat a překonávat.  

3.3 Jezdectví jako sport  

Zde se již přesouváme do kategorie sportovního využití, konfrontační aktivity 

s intenzivní sociální interakcí. Motivace a důraz na výkon jsou od hobby jezdectví velmi 

rozdílné. Jezdecký sport zahrnuje velký počet disciplín, z nichž si přiblížíme pouze ty 

nejvýznačnější, definované dle Allena (1997). Zajímavostí je, že jeden jezdec se může 

soutěže účastnit na jednom nebo více koních. Jezdec může mít tedy příležitostí k úspěchu 

více, kůň jen jednu. Stále ale je platné specifikum tohoto sportu, že netrénujeme pouze 

koně či sebe, ale dvojici společně, protože cílem je vždy harmonické a bezchybné 

předvedení obou (Meier, 2001). Ráda bych upozornila na fakt, že i v jezdeckém sportu se 

vyskytlo nesportovní chování ve formě dopingu, a proto jsou všechny závody pořádány 

pod dohledem veterinárního lékaře. Je zde zvlášť zarážející fakt, že jezdec dopingem 

ohrožuje nejen své zdraví, ale i zdraví jiného živého tvora, za nějž má zodpovědnost. 

Považuji to za velmi hrubé porušení sportovní etiky a hlavně práv na ochranu zvířat, 

související možná s až patologickou motivací jezdců. 

Parkur – vznikl ve Francii, jde o skokovou soutěž, ve které kůň a jezdec 

překonávají sérii člověkem vytvořených překážek v omezeném prostoru, ve stanoveném 

pořadí (skoky mají čísla) a ve stanoveném čase. Může se odehrávat pod širým nebem nebo 

v hale, Za shození překážky a překročení časového limitu je dvojice penalizována 

trestnými body. Obtížnost závodů se vyjadřuje ve stupních ZM-TT (90-160cm). Kůň se 

pohybuje cvalem. Významným českým parkurovým jezdcem byl F. Ventura (vítěz OH 

1928). Parkur je i součástí soutěží v pětiboji 

Drezura – balet na koňském hřbetě, jedná se o snahu harmonicky rozvíjet 

psychické a fyzické schopnosti koně, aby pod jezdcem dosáhl co nejvyšší pohybové 

diferenciace. Praktikuje se na drezurním obdélníku (60x20m nebo 40x20m) předvedením 

předem předepsaných a známých úloh. Obdélník je označen písmeny po jeho obvodu a má 

hladký povrch. Úlohy jsou série předem stanovených figur, předvedených ve specifických 

polohách, všech chodech, v předem definovaném sledu a čase. Úroveň variuje mezi 
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Z a Grand Prix. Existuje i disciplína volného představení na hudbu – kur, ve své podstatě 

free style nebo volná jízda. Výsledkem je součet bodů, jimiž jsou hodnoceny figury 

a přechod mezi nimi, hodnotí se i celková harmonie, vedení koně, obtížnost. 

Dostihy – rovinové dostihy mají předem stanovený směr- přímka a kritériem 

hodnocení je rychlost. Překážkové dostihy kombinují rychlost a skokovou dovednost. 

V Čechách je velmi populární Velká pardubická, v Anglii Velká liverpoolská. 

Fenomenálního jezdce Váňu není třeba připomínat. Koně se pohybují maximální rychlostí 

ve cvalu, kurz překážek je překonáván v předem stanoveném pořadí a v co nejkratším čase. 

V tomto odvětví dochází k interakci více koní a jezdců v prostoru, proto jsou dána pravidla 

pro pobízení, pohyb či jeho blokování. Délka tratě variuje od 900m do7 300m. 

Vytrvalost – distanční ježdění, rychlostní a vytrvalostní závod na různé distance 

v různých terénech a převýšeních. Délka tratě se pohybuje mezi 40-160km, soutěž může 

trvat i více dní a zahrnuje průběžné a důsledné veterinární kontroly (optimální tepová 

frekvence, celkový stav a únava koně). 

Western – zahrnuje rodeo, reining, western pleasure, cutting, barellrace, trail, 

a mnoho dalších. Vychází z práce amerických cowboys a použití odlišného typu sedla. 

Všestrannost – zahrnuje 3 soutěže rozložené do 3dnů (drezura, skok, cross-country, 

tedy pohyb přes přírodní překážky, obratnost, rychlost a vytrvalost), jde o velmi náročné 

sportovní odvětví. Naším současným reprezentantem je J. Hatla (účastník OH 2004, 2008). 

3.4 Jezdectví jako pracovní činnost 

Jezdectví nemusí přinášet finanční ohodnocení pouze formou výher či 

sponzorských darů, je to i plnohodnotná pracovní náplň a zaměstnání. V České republice 

existují aktivní oddíly jízdní policie pod správou Policie ČR, které vznikaly postupně 

po r. 1991 v návaznosti na historické tradice nejen v Praze, ale i Brně, Zlíně a Ostravě. 

Například v pražském oddíle, který sídlí na Trojském ostrově, se v současnosti působí 

okolo 35 koní a 45 jezdců. Zabezpečují tam výcvik a využití služebních koní při ochraně 

veřejného pořádku, zejména při jeho hromadném narušení a při konání různých 

sportovních, kulturních a společenských akcích (zdroj Policie ČR). Dalším způsobem, jak 

spojit zálibu v jezdectví a finanční přínos, je například práce jezdeckých filmových 

kaskadérů. Během natáčení pohádek, historických filmů, reklam apod. je často zapotřebí 

filmovou hvězdu nahradit jezdecky zdatným doublem, protože by často náročné scény 
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a pohyb kolem koní mohl herce ohrozit na zdraví a produkci následně na výdělku. Tito 

jezdci vzešli často ze sportovního jezdectví nebo historických turnajů, které následně 

zmíníme. Největší kaskadérská společnost v ČR, Filmka Stunts Barrandov, nabízí 

produkcím služby bezmála 40. jezdců. Práce na filmu nevyžaduje pouze statečnost 

a trpělivost jezdců při samotném natáčení, ale především dlouhodobou přípravu koně pro 

situace, se kterými se běžně nesetká (blízkost kamery, odrazové plachty, pohyb v ohni, 

nasvětlení scény, natáčení v atelieru apod.). Jezdci musí tedy své koně (charakterově 

vhodné) předem vycvičit a nasimulovat jim nespočet dobrodružných situací. Proměnlivost 

projektů a stále nové výzvy mohou být silným motivačním faktorem pro tyto jezdce. 

V naší republice existuje i možnost studovat jezdectví a chovatelství koní na středoškolské 

a dokonce i akademické půdě. Blíže současnou situaci přiblížila ve své diplomové práci 

L. Půlpánová (2011). Jezdectví a chov koní se pro absolventy stanou pravděpodobně 

hlavním zdrojem jejich příjmů, což opět diferencuje motivační kontext. Jako poslední 

zmíním ještě skupiny pořádající show či historické turnaje a klání na koních, podle odkazu 

středověké tradice. Jde o jistou stylizaci, předvedení koní v různém kontextu, tedy 

zábavnou show. V Evropě se proslavilo např. představení Appassionata, které každý 

prosinec hostuje i v Praze. Show je zaměřena na efekt, pro laického diváka je často velmi 

spektakulární. Otázkou však zůstává, zda kočovný život koní, cestujících po Evropě 

nákladními auty a letadly, nemá negativní vliv na jejich psychiku a zdraví. 

3.5 Jezdectví jako umění 

Jezdectví si může klást různé nároky. Škála jeho možností sahá od prostého 

cestování v sedle, přes různé jezdecké styly a jezdecký sport, až k akademickému 

jezdectví, od jezdecké dovednosti až k jezdeckému umění jako vytyčenému cíli. Kůň jako 

živočišný druh zkrásněl prací. Pokud je pohybově vzděláván, kultivován a školen, krásní 

dále jako jedinec. To dokáže člověka zcela naplnit a upoutat, ačkoli jeho umělecké dílo 

žije, stárne a umírá. (Záliš, 2001). Jezdecké umění jako takové, tedy předchůdce drezury, 

se objevilo s touhou jezdce na koni imponovat. Po řeckém vojevůdci Xenofonovi (1978), 

který již zohledňuje chování a psychiku koní, hájí nenásilnou výchovu a požaduje pouze 

takové výkony, které odpovídají přirozeným schopnostem koně, se až v období renesance 

začalo rozvíjet jezdectví jako umění. Pluvinel (překlad z 1989) například napsal pro 

Ludvíka XIII. manuál pro trénink koně a jezdce do nejvyšších figur. Autor ukazuje 
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důležitost prezentace šlechtice na výborně přiježděném koni, akcentuje koně jako měřítko 

sociálního statutu a rozděluje jezdce na dvě kategorie – elegantní jezdec a soudný jezdec. 

Dodnes se zachovaly klasické jezdecké školy: Ve Vídni byla v roce 1572 založena 

Španělská jezdecká škola, která je symbolem renesančního jezdeckého umění dodnes, ve 

Francii Cadre Noir v Saumuru, která je stále ve vývoji a vychovává vynalézavé jezdce, sice 

na klasické bázi, ale kombinované se všemi druhy soutěží a sportu. V souvislosti s Českou 

republikou je nezbytné zmínit rozsáhlý komplex Národního hřebčína v Kladrubech n. L., 

který je nejstarším kontinuálně fungujícím hřebčínem v Evropě. Ten byl i se 

starokladrubským koněm v lednu 1995 prohlášen za státní kulturní památku. 

Starokladrubský kůň se stal jediným živým tvorem na světě, který se může takovou 

výsadou pyšnit. Vůbec poprvé v historii se stalo domácí či hospodářské zvíře, vedle 

uměleckých děl a architektonických skvostů, středem památkářské ochrany, a to i přes 

téměř úspěšný pokus komunistů toto plemeno vyhladit. Ani lipicánům Španělské školy se 

nepodařilo dosáhnout tohoto statutu. Právě tento hřebčín dodává hřebce pro dánský 

a švédský královský dvůr, kde slouží při ceremoniálních obřadech. Dalším typickým 

příkladem pojetí jezdectví jako umění jsou cirkusová představení. Protože tato produkce 

dle zákonů České republiky spadá do živnosti uměleckého charakteru, nezařadili jsme ji do 

předchozí kapitoly, přestože jejím záměrem je většinou finanční zisk. Cirkusová 

představení mají nejspíše svoji nejslavnější éru za sebou, přesto je jen v Čechách dle 

cirkusy.eu registrováno 34 cirkusů a většina z nich nabízí i jezdecká vystoupení. 

Tato forma jezdectví již předpokládá pokročilé jezdecké znalosti a dovednosti, 

zaměřuje se na kultivaci pohybu koně a rozvoje harmonického představení dvojice při 

zachování všech fyziologických a humánních aspektů. Motivace jezdců této kategorie bude 

bezpochyby rozdílná od těch předchozích.  
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4 EMPIRICKÁ ČÁST 

Cíl práce: 

Pokusit se objasnit klíčové faktory motivace jezdců na koních a prohloubit 

poznatky o jezdectví.  

Úkoly:  

Zmapovat, jací lidé jezdí na koni, jaká je charakteristika příznivců této aktivity. 

Dále zjistit, co pro jednotlivce jezdectví znamená a co jej na něm přitahuje. Porovnat 

preference jednotlivých disciplín a vymezit nejvíce zastoupené motivační struktury. 

Hypotézy:  

Vzhledem k povaze jezdectví předpokládám, že nejsilnějším motivem bude citový 

vztah s koněm, tedy jiným živočišným druhem, dále pak potřeba pečovat o druhé a potřeba 

kontaktu s přírodou. Současně si myslím, že pro jezdce není významným motivem kontakt 

v rámci sociální skupiny, tedy s kolegy ze stáje. Potřebu interakce jim plně naplňuje kůň. 

Z této úvahy vychází hypotéza H1. 

H1: Jezdci jsou motivování partnerským vztahem s koněm, potřebou o něj pečovat 

a potřebou kontaktu s přírodou a zároveň jezdci nepovažují za důležitou sociální skupinu.  

Dále si myslím, že se některé motivy jezdců mění s jejich věkem. Z této domněnky 

vychází hypotéza H2. 

H2: V souvislosti s věkem se mění významnost motivu sportovní výkon, umění, 

úspěch, uznání, adrenalin, vzrušení, interakce s přáteli, seberealizace, partnerství s koněm, 

zodpovědnost, starost a únik od běžného života.  

Z vlastní zkušenosti se domnívám, že jezdectví je finančně náročná aktivita. 

Angažovanost jezdců, kteří jezdectví provozují nikoliv jako ziskovou, ale pouze sportovní 

či volnočasovou aktivitu, bude dle mého názoru vysoká. Angažovanost si stanovíme 

pomocí poměru celkových ročních příjmů a ročních výdajů za jezdectví.  

H3: U osob, kterým z jezdectví neplyne žádný zisk, tvoří roční výdaje spojené 

s jezdectvím až třetinu celkových ročních příjmů. 
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4.1 Metody práce – kvalitativní a kvantitativní výzkum  

V této diplomové práci jsem pro sběr dat výzkumného vzorku použila kombinaci 

kvantitativního a kvalitativního výzkumu, tedy výzkum smíšený. Kvantitativní výzkum 

předpokládá, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat s využitím sběru 

dat za pomoci dotazníků, testů či pozorování (Hendl, 2005). Jeho výhodou je, že výsledky 

jsou relativně nezávislé na výzkumníkovi a umožňuje rychlý a přímočarý sběr relativně 

přesných numerických dat. Nevýhodou je přílišný odstup a získání obecných dat. Tuto 

metodu jsem využila při sběru dat pomocí nestandardizovaného dotazníku. Kvalitativní 

výzkum se provádí pomocí delšího a intenzivního kontaktu s jedincem či skupinou jedinců 

a umožňuje výzkumníkovi vhled do situace. Zkoumá fenomén v přirozeném prostředí, 

umožňuje studovat procesy a zprostředkovává bohatá hloubková data. Jeho nevýhodou je 

nemožnost zobecnit výsledky na celou populaci a časová náročnost. Tuto metodu jsem 

uplatnila formou polostrukturovaného rozhovoru. Smíšená metoda mi umožnila využít 

výhody obou základních a téměř eliminovat jejich nedostatky, přičemž výsledky obou se 

doplňují.  

Dotazník mi pomohl sesbírat dostatečné množství vypovídajících dat, které by 

nebylo možné získat rozhovorem tváří v tvář, umožnil mi zadat tutéž sadu otázek formou 

standardizovaného interview v písemné podobě. Metoda polostrukturovaného rozhovoru je 

nejrozšířenější metodou rozhovoru. Řeší nevýhody strukturovaného a nestrukturovaného 

rozhovoru. Na základě vytvořeného schématu (pro tazatele závazného) si vytvořím okruh 

otázek, jejichž pořadí mohu zaměňovat, což mi umožňuje získat maximum informací. 

Mám definováno jádro rozhovoru, které zabezpečí zodpovězení nejdůležitějších témat, 

a na něj se dle potřeby nabalují rozšiřující otázky. Následně je vhodné použít tzv. inquiry, 

čili vysvětlení toho, co dotázaný danou odpovědí myslí. Tím se zabezpečí správné 

pochopení a následná interpretace výsledků (Miovský, 2006). V rozhovoru jsem použila 

otevřené otázky, které navádí probanda odpovědět více strukturovaně, čímž přiblížil více 

své pocity, dojmy či motivy. Ferjenčík (2000) však upozorňuje, že to, co si člověk myslí 

nebo cítí, není vždy schopen adekvátně vyjádřit pomocí řeči. Dochází k přetvoření 

myšlenky kódováním informace do systému jazyka a její druhotné přetvarování následnou 

verbalizací. Převod symbolu na znak dotazovaným a jeho následné zprostředkování 

dotazovatelem je tedy vyjádření do jisté míry deformované. 
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Nestandardizovaný dotazník obsahuje celkem 26 otázek, z nichž několik otázek je 

zaměřeno na osobní profil respondentů (věk, pohlaví, vzdělání, ekonomická aktivita, výše 

příjmů). Hlavní část dotazníku tvoří uzavřené otázky, jimiž jsem se snažila postihnout 

výzkumný problém. Zařadila jsem otázky zjišťující jak dlouho se respondent jezdectví 

věnuje, jak se k tomuto sportu dostal a kdo jej k němu přivedl. Zajímalo mne, zda je 

členem nějaké jezdecké organizace, vlastní svého koně a věnuje-li se závodní činnosti, 

případně které disciplíně. Zařadila jsme i otázku týkající se vlivu jezdectví na jeho 

zdravotní stav, ať už v pozitivním či negativním smyslu. Další otázky směřovaly ke 

zjištění, jak často se respondent aktivitě věnuje, kolik času ve stáji stráví a jakou část 

tohoto času věnuje samotné jízdě v sedle. Ptala jsme se po důležitosti kritérií při výběru 

stáje, po nejpreferovanější formě aktivity, po sociálním aspektu, tedy s kým tento sport 

nejčastěji provozuje. Zajímalo mne, zda respondent sleduje dění v jezdectví a jaká média 

k tomu využívá, jak hodnotí vlastní výkonovou úroveň a jak finančně náročné pro něj 

provozování této aktivity je. Jádrem dotazníku byly škálové tabulky týkající se důležitosti 

jednotlivých složek jezdectví, pocitů zažívaných při ježdění, zdrojů přitažlivosti této 

aktivity a významu jezdectví v životě respondenta. Data jsem získávala v období září až 

listopadu 2011. Většinová část dotazníků byla distribuovaná elektronicky, ať již mailem 

nebo umístěním na web equichannel.cz a jezdec.cz. Ráda bych poznamenala, že mne mile 

překvapil zájem jezdců o dotazníkové šetření a jejich ochota spolupracovat. Měla jsem tak 

možnost získat údaje od jezdců z celé České republiky a dokonce i čtyř respondentů ze 

Slovenska. Druhá část dotazníků byla distribuována osobně v několika stájích ve 

Středočeském kraji. Respondenti byli jak z řad jezdecké populace, tak profesionálních 

jezdců, byli vyrozuměni o účelu šetření a seznámeni se způsobem vyplňování. 

Rozhovory se třemi respondenty byly uskutečněny v listopadu 2011. Pro účely této 

diplomové práce jsme vybrala osoby, které se jezdectví věnují již mnoho let, dosáhly 

vysoké jezdecké úrovně i úspěchů v mnoha směrech. Mohou tedy vhodně doplnit 

a prohloubit výsledky výzkumu. Otázky jim položené byly otevřené a měly za cíl 

postihnout proces jejich motivace, její časový a kvalitativní vývoj, identifikovat začátek 

a důležité okamžiky v jejich jezdeckém životě a odhalit nejsilnější pocity a prožitky, které 

jim jezdectví přináší. 
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4.2 Předvýzkum, úprava dotazníku 

Před samotnou distribucí konečné verze dotazníku bylo provedeno testování 

pracovní verze na několika respondentech ve stájích Spomyšl a Hradišťko. Cílem bylo 

předejít eventuálnímu nepochopení otázek, opomenutí některého fenoménu či 

nepřehlednosti v dotazníku. Tento postup se projevil jako účelný, pracovní verze byla 

upravena podle získaných připomínek a to jak obsahově, tak graficky.  

4.3 Charakteristika souboru 

Do výzkumu se aktivně zapojilo 110 respondentů věnujících se jezdectví, 107 

formou dotazníkového šetření a 3 formou rozhovoru. Většina dotazníků byla distribuována 

na webu, jde tedy o náhodné respondenty. Sběr dat na diskuzním webu měl však za 

následek i jisté tendence v odpovědích, protože ne celá jezdecká veřejnost se o toto 

médium zajímá a má k němu přístup. Respondenty byly spíše ženy mladšího věku mezi 

20-30 lety. Pohybují se v jezdectví dostatečně dlouho na to, aby již pocítily potřebu zajímat 

se o jezdectví i prostřednictvím médií, diskutovat na webu o specifických problémech 

a sledovat dění v jezdeckém sportu.  

Graf 1: Rozdělení dle pohlaví 

 

Graf 1 ukazuje, že skupinu odpovídající prostřednictvím dotazníku tvořilo 97 žen a 

10 mužů, tedy v poměru 91% : 9%. 
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Graf 2: Věkové rozmezí 

 

Věkové rozpětí zobrazuje graf 2, tedy rozmezí od 16 do 58 let, věkový průměr byl 

28,6 let. Rozhovor jsem uskutečnila s jedním mužem (57let) a dvěma ženami (41 a 45let) 

vybranými záměrně pro jejich dlouholeté zkušenosti a komplexní vhled do dané 

problematiky. 

Graf 3: Délka aktivní jezdecké činnosti 

 

Graf 3 nám zobrazuje, jak dlouho se respondenti věnují jezdectví. Je patrné, že 

většina (74%) jezdí již více než 10let, a to i přes poměrně nízký věkový průměr 

respondentů. Nikdo z dotázaných neuvedl možnost, že jezdí méně než jeden rok a pouze 

4% jezdí méně než 5let. Tento fakt bude mít jistě vliv na hodnoty u dalších otázek. 
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Graf 4: Dosažené vzdělání 

 

Graf 4 znázorňuje úroveň vzdělání výzkumného vzorku. 48% má ukončené 

vysokoškolské vzdělání, 45% středoškolské. Pouze 7% se zařadilo do kategorie základní 

škola a jiné. 

Graf 5: Ekonomická aktivita 

 

Většinu respondentů, jak ukazuje graf 5, tvořili zaměstnanci a osoby výdělečně 

činné (65%). Další, více jak čtvrtinovou část, tvořili studenti (28%). 7% jezdců je buď 

v domácnosti, nebo bez zaměstnání. 
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Graf 6:  Roční příjmy 

 

Největší procento respondentů spadá do kategorie měsíčních příjmů do 250 000 Kč 

(51%). Další dvě celkem vyrovnané skupiny tvoří respondenti s ročními příjmy nad 

250 000Kč (21%) a do 50 000 Kč (19%). Jak ukazuje graf 6, zbývajících 9% jsou jezdci 

bez vlastních příjmů, většinou z řad mladých studentů. 

Graf 7: Roční výdaje 

 

Jezdectví stojí 40% respondentů ročně maximálně 100 000 Kč. V grafu 7 vidíme, 

že druhou, méně početnou skupinu, tvoří ti, kteří utratí za tuto aktivitu do 50 000 Kč ročně 

(34%). 14% dotázaných investuje do jezdectví pouze do 10 000 Kč ročně, zato téměř 

shodná skupina (12%) přesáhne hranici 100 000 Kč ročně. Vzhledem ke zkušenostem 



63 

 

a dalším výsledkům v dotazníku (četnost ježdění, vlastnictví koně) se domnívám, že osoby 

uvádějící výdaje do 10 - 50 000 Kč ročně mají zkreslenou představu o tom, kolik je jejich 

koníček stojí peněz. Pravděpodobně jim velkou část nákladů hradí jiné osoby, často rodiče. 

Graf 8: Členství v organizacích 

 

Výzkumu se účastnilo 70% jezdců, kteří jsou nějakým způsobem registrováni. 23% 

z těchto registrovaných jsou pouze členy jezdeckých klubů a 47% jsou jak členy 

jezdeckých klubů, tak i České jezdecké federace. Řád federace vyžaduje, aby se zájemce 

přihlásil za nějaký jezdecký klub/stáj/sdružení. Stejně tak na závodech se u jezdců uvádí 

nejen jejich jméno, ale i jméno koně, na kterém závodí a jaký jezdecký klub či stáj 

reprezentují. Z grafu 8 je patrné, že 37% z celkového počtu dotázaných registrováno není, 

lze tedy předpokládat, že nemají sportovní ambice, protože pro účast na oficiálních 

závodech v ČR se registrace u federace vyžaduje a je podmíněna splněním základních 

zkoušek jezdeckého výcviku (ZZVJ). 
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Graf 9: Seznámení s jezdectvím 

 

Graf 9 zobrazuje, že cesta ke koním byla u 66% respondentů iniciována vlastní vůlí 

a vlastním rozhodnutím. 18% dotázaných se k jezdectví dostalo díky kamarádům a 15% 

jich do sedla přivedla rodina. Ukázalo se, že tyto tři zdroje prvotní motivace jsou ty 

opravdu nejčastější, protože jinou možnost (a to zdravotní důvody) uvedlo pouze 1% 

dotázaných. 

Graf 10: Vlastnický vztah ke koni 

 

Protože předpokládám, že v jezdectví jde hlavně o partnerství s koněm, zajímalo 

mě, v jakém vztahu se respondenti ke koním nacházejí. V grafu 10 vidíme, že většina 
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dotázaných (71%) koně vlastní, 16% si jej pronajímá od klubu nebo soukromého majitele, 

9% jezdí na klubovém koni a pouze 4% dotázaných má koně v rodině, doma.  

Graf 11: Závodní ambice 

 

V souvislosti s  motivací jezdců mě zajímalo, kolik z nich závodí. Na grafu 11 

vidíme, že 71% dotázaných má nějaké sportovní ambice, z toho 48% již aktivně závodí 

a 23% to plánuje. Odpovědi potvrzují hodnoty v grafu 8, tedy že 48% dotázaných je 

registrováno, což je podmínkou pro závodní činnost. 29% respondentů nezávodí a ani to 

neplánuje. 

Graf 12: Preference disciplín 

 

Do výzkumu se zařadili respondenti všech jezdeckých disciplín, které jsem pod 

pojmem jezdectví vymezila. Z grafu 12 je patrné, že 37% dotázaných se věnuje drezuře 
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a 31% parkuru – jsou to jezdecky nejoblíbenější a také nejpropagovanější disciplíny v ČR. 

Poměrně vyrovnaný počet respondentů se přihlásil k vytrvalostnímu ježdění (9%), ke 

všestrannosti (8%) a k jiným disciplínám (9%). Ty však ve všech případech definovali jako 

rekreační ježdění, tedy ne sportovní disciplínu ve vlastním slova smyslu. Westernových 

jezdců bylo 5% a jezdců dostihových 1%. Samozřejmě se objevili i respondenti 

provozující více jak jednu disciplínu, nejčastěji šlo o kombinaci parkuru a drezury (18%), 

ev. tyto a všestrannost či vytrvalost (10%). 

Graf 13: Vliv na zdravotní stav 

 

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v jezdectví mne zajímalo, jaký má tato 

aktivita vliv na zdravotní stav dotázaných. Na grafu 13 vidíme, že 51% z nich vnímá 

pozitivní přínos jezdectví na své zdraví, nejčastěji respondenti uváděli zlepšení fyzické 

kondice, blahodárný vliv na psychiku, zlepšení stavu hybného systému, hlavně páteře 

a ostatních kloubů, redukci váhy a zlepšení rovnováhy. Negativní vliv na zdraví pociťuje 

9% respondentů, v dotaznících byly jmenovány hlavně problémy s hybným systémem 

(paradoxně), následky úrazů po pádech a také vyčerpání. 24% jezdců žádný vliv 

nepozoruje, zato 16% jich pociťuje jak negativní, tak pozitivní přínos. Obecně platí, že 

příležitostné ježdění zlepšuje stav v oblasti páteře a kyčlí, kdežto profesionální jezdci, kteří 

jezdí několik hodin denně, mají naopak s těmito oblastmi velké zdravotní problémy 

způsobené přetížením. 
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Graf 14: Úroveň jezdeckých dovedností 

 

Prostřednictvím dotazníku jsem požádala respondenty, aby ohodnotili svou úroveň 

jízdy na koni. Z grafu 14 je patrné, že respondenty byly převážně zkušení jezdci, kteří 

zvládají těžší drezurní figury či parkury od stupně L (37%), ke kterým je možné přičíst i 

15% respondentů, kteří současně odpověděli, že své zkušenosti již předávají i dále a učí 

jiné jezdce. Nadpoloviční většinu tedy tvořili velmi zkušení jezdci. Respondentů na úrovni 

zkoušek základního výcviku jezdce, které jsou povinné pro vydání závodní licence, bylo 

32% z dotázaných. 15% jezdců se zařadilo do kategorie mírně pokročilých a pouze 1% 

tvořili úplní začátečníci. 

Graf 15: Čas strávený dojížděním ke koním 
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Zajímala mne také dostupnost stáje pro naše respondenty, tedy kolik času jim 

zabere cesta ke koním. Graf 15 zobrazuje fakt, že celých 71% dotázaných má stáj do 30 

minut cesty, 26% cestuje za jezdectvím 30 – 60 minut a pouze 3% dotázaných dojíždí přes 

1 hodinu. Vzhledem k tomu, že jezdci většinou jezdí za koněm několikrát do týdne či 

denně, je tento výsledek pochopitelný. Jezdci chtějí věnovat koni maximum možného času, 

nechtějí ho trávit ve voze nebo v hromadné dopravě. 

Graf 16: Finanční přínos vyplývající z jezdectví 

 

Z grafu 16 je patrné, že 74% dotázaných do jezdectví pouze investuje, a to nemalé 

prostředky, a pouze 26% si jím i vydělává – ať již formou trénování, výher, pronájmem 

koní apod. 

Graf 17: Zájem o jezdectví o dovolené, prázdninách 
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Protože je jezdectví často považováno za životní styl, zajímalo mne, na kolik se 

jezdci zajímají o koně i o dovolené. Zda si půjčují koně, eventuálně je vozí na dovolenou či 

prázdniny s sebou. Z grafu 17 vyplývá, že téměř polovina dotázaných (48%) se o jezdectví 

v tomto případě nezajímá, 34% se mu věnuje občas a 18% dotázaných se mu věnuje vždy. 

Tento výsledek je jistě ovlivněn i tím, že vzít si svého koně s sebou je dost logisticky 

a finančně náročné. O jiné koně jezdci tolik zájmu nejeví, protože je pro ně důležitý 

partnerský vztah s jejich koněm – ať již vlastním, nebo klubovým. 

Graf 18: Četnost provozování aktivity 

 

Graf 18 ilustruje hodnoty získané položením dotazu ohledně četnosti provozování 

jezdectví. Celých 70% dotázaných jezdí více než 4x do týdně či denně, 20% minimálně 2x 

týdně a pouze 10% jezdí příležitostně, maximálně 1x do týdne. To poukazuje na vysokou 

angažovanost jezdců v jejich zálibě či sportovní činnosti. 
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Graf 19: Čas strávený ve stáji 

 

Následně mne zajímalo, kolik jezdci stráví ve stáji času. Jak je vidět na grafu 19, 

celých 45% dotázaných stráví péčí o koně a ježděním více než 4 hodiny za jednu návštěvu 

stáje a podobně velká skupina (43%) něco mezi 2-4 hodinami. Pouze 12% jezdců věnuje 

koním maximálně 2 hodiny času. I tyto výsledky zobrazují důležitost této aktivity v životě 

jezdce. 

Graf 20: Čas strávený v sedle 

 

S ohledem na to, že jezdectví neznamená pouze na koni jezdit, ale i o něj pečovat a 

další činnosti, ptala jsem se, kolik času stráví jezdci samotnou jízdou v sedle. Na grafu 20 

vidíme, že 66% dotázaných uvedlo, že jezdí 1-2 hodiny, 27% potom více jak 2 hodiny. 
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Nicméně celých 7% respondentů udalo, že na koni vůbec nejezdí, naplňuje je už i to, že se 

o něj mohou starat a být s ním v kontaktu.  

Graf 21: Upřednostňovaná forma aktivity 

 

Z grafu 21 je patrné, že 40% dotázaných nejraději o koně pečuje, 34% preferuje 

trénování na jízdárně a 23% vyjížďky do přírody. Jen 3% respondentů na první místo 

zařadili práci ze země, jako je například lonžování. 

Graf 22: Nejčastější forma jezdecké aktivity  

 

Graf 22 jasně ukazuje, že 61% z dotázaných nejčastěji jezdí sám/a. 20% 

respondentů jezdí nejčastěji s kolegy a kamarády ze stáje, 10% nejvíce s trenérem 

a překvapivě celých 9% nejezdí většinou vůbec a jen se o koně stará.  



72 

 

4.4 Vyhodnocení hypotéz 

V hypotéze H1 se domnívám, že jezdci jsou motivování partnerským vztahem 

s koněm, potřebou o něj pečovat a potřebou kontaktu s přírodou a zároveň jezdci 

nepovažují za příliš důležitou sociální skupinu. Aby mohla být hypotéza H1 potvrzena, 

museli bychom v následujících tabulkách (vyhodnocujících otázky 18, 19, 20), z rozhovorů 

a z předložených grafů 21 a 22 vyčíst vysokou četnost preference udaných kategorií 

a souhlasné odpovědi na jmenované motivy. 

V souvislosti s tímto mne zajímalo, jak se respondenti k jezdectví dostali. Z grafu 9 

je patrné, že pro většinu dotázaných to vyplynulo z jejich vlastního rozhodnutí (66%). Toto 

potvrdily i rozhovory. PM uvedl: „V roce 1998, když mi bylo 45 let, jsem byl jako kaskadér 

filmovat v Mexiku a natáčení se účastnili i koně. Mně se zalíbilo, jak to jezdcům s koňma 

ladně funguje a když jsem se vrátil, tak jsem si říkal, že bych si taky mohl zkusit sednout na 

koně. Protože jsem měl dost času a chtěl jsem vyzkoušet něco nového, zašel jsem do 

blízkého oddílu zeptat se, jestli by to šlo. Tak jsem se potkal se svojí budoucí trenérku. Do 

týdne po návratu z Mexika jsem seděl na koni, do tří měsíců jsem měl vlastního a zhruba 

po roce jsem začal budovat vlastní stáj.“ ŠK uvedla: „ Moje maminka jezdila, ale na koně 

mě nechtěla brát. V pěti letech mě poprvé posadili na poníka, ale až v 9 letech jsem si 

prosadila svou. Hned poprvé mi to dost šlo a já jsem nechtěla už nic jiného, než v tom 

pokračovat.“ RH mi sdělila: „ Já jsem začala ve 14 letech, sama jsem si náhodou našla 

oddíl v Ďáblicích, protože jsem tam v lese potkala koně. Potvrzuje to tedy úvahu, že 

zdrojem prvotního impulzu většinou nejsou přátelé či jiná sociální skupina. 

Motivaci jezdců, tedy co konkrétně jedinec při ježdění pociťuje a co pro něj tato 

aktivita znamená, jsem se snažila zjistit pomocí tří tabulek s definovanými odpověďmi, 

kde respondenti pomocí škály přiřazovali významnost své motivace.  
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Tabulka 1: Jaké pocity zažívají respondenti při ježdění na koni 

 

Z tabulky 1 vyplývá, že pro respondenty je nejdůležitějším prožitkem pocit radosti 

(87,9%). Dále pak se stejnou hodnotou (70,1%) sounáležitost s koněm a láska 

a partnerství. Na třetím místě dotázaní uvedli zodpovědnost a starost (66,4%). Významným 

pocitem je také svoboda (55,1%), poznávání a objevování nového (45,8%) a sounáležitost 

s přírodou (44,9%). Poměrně vysoké hodnoty dosáhl ve druhém sloupci motiv úspěchu 

s 53,3%. Naopak jen zřídka se vyskytují pocity strachu, frustrace a beznaděje (1,9%), 

vzteku, nadřazenosti a dominance (2,8%) a sounáležitosti se sociální skupinou (10,3%). 

 Prostřednictvím rozhovorů jsem zjistila, že nejvýznamnějšími pocity pro RH jsou: 

„Je to radost ze stálého zdokonalování se a přiblížení se nějakému ideálu, o kterém už vím, 

jak by měl vypadat, baví mě objevovat, co kterému koni jde a rozvíjet to. Je to velký soubor 

emocí, který Tě naplňujou.“ ŠK: „Na ježdění mě baví pocity, kdo nemá pocity, tak ještě 

nejezdí. Baví mě mladej kůň, když ho máš uvolněnýho, na pomůckách…baví mě, že ten kůň 

 určitě ano spíš ano nevím spíš ne vůbec ne 

počet % počet % počet % počet % počet % 

radost 94 87,9 10 9,3 3 2,8 0 0,0 0 0,0 

adrenalin, vzrušení 39 36,4 38 35,5 10 9,3 17 15,9 3 2,8 

překonání se 28 26,2 20 18,7 13 12,1 33 30,8 13 12,1 

sounáležitost s 

koněm 
75 70,1 27 25,2 3 2,8 2 1,9 0 0,0 

sounáležitost s 

přírodou 
48 44,9 41 38,3 11 10,3 7 6,5 0 0,0 

sounáležitost 

v rámci sociální 

skupiny 

11 10,3 27 25,2 26 24,3 32 29,9 11 10,3 

úspěch 17 15,9 57 53,3 22 20,6 9 8,4 2 1,9 

marnost, beznaděj 2 1,9 10 9,3 4 3,7 50 46,7 41 38,3 

svoboda 59 55,1 33 30,8 9 8,4 6 5,6 0 0,0 

vztek 3 2,8 6 5,6 10 9,3 48 44,9 40 37,4 

strach 2 1,9 8 7,5 7 6,5 55 51,4 35 32,7 

nadřazenost, 

dominance 
3 2,8 4 3,7 9 8,4 28 26,2 63 58,9 

zodpovědnost, 

starost 
71 66,4 30 28,0 4 3,7 2 1,9 0 0,0 

poznání, objevování 

nového 
49 45,8 36 33,6 12 11,2 6 5,6 4 3,7 

frustrace 2 1,9 7 6,5 6 5,6 34 31,8 58 54,2 

láska, partnerství 75 70,1 25 23,4 5 4,7 1 0,9 1 0,9 
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rozumí tomu, co po něm chci. Když to umím já, tak mu bez sebemenší brutality dokážu 

vysvětlit hrozně složitý věci – představ si, že by si Ti někdo sednul na záda a jen pomocí 

váhy a pomůcek by po Tobě chtěl udělat traverz nebo piruetu. Mě fascinuje, že to těm 

koním dokážeme říct a že oni to pro nás dělaj, protože nás maj rádi a baví je to. Dostat 

koně do rytmu a taktu, sama svým sedem mu diktovat, to je jako když stavíš stavebnici… 

Charakter prožitku, podobající se stavu „flow“, ŠK dále popsala: „ Jezdectví je jako sex, 

taky nikomu nepopíšeš, že se země zachvěla, je to úplný vytržení, soustředíš se jen na koně 

a sebe. Pořád i po těch letech mě baví koníka šmudlat a hladit, starat se o něj, opečovávat. 

Zažívám hrozný nadšení, když se můj žák nějak posune, i když je to třeba jen zvládnutí 

základního cviku, ten okamžik, kdy si řekne BINGO, mám to, tak ten mě uspokojuje.“ PM: 

„Když si vezmu koně a jedu s ním ven, nejlíp sám, je hezky a já cejtim tu sílu pod zadkem, 

tu energii a to, že ho ovládám, tak je to pro mě nejvíc. Když Ti ty koně rozuměj, to je na 

tom to nejhezčí. Kůň se hůř poznává než třeba pes, vztah k němu se buduje hodně dlouho 

a já si užívám to, že mám schopnost porozumění tomu jeho pohybu a vím, co kdy mám 

dělat, umím se sladit, automaticky, bez přemýšlení. V jezdectví jde tedy převážně o vztah 

s koněm, který vzniká na základně vnitřní potřeby kontaktu a souhry s ním. Jak naznačují 

výpovědi dotázaných, v jezdectví jsou také úspěšně aplikovatelné některé principy 

Heckhausenova Rubikon – Modelu. 
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Tabulka 2: Co pro respondenty jezdectví znamená 

 

V tabulce 2 vidíme, co pro respondenty jezdectví znamená. Největší procento 

dotázaných odpovědělo, že partnerství s jiným živočišným druhem (83,2%), umění 

(64,5%) a pobyt v přírodě (57,0%). Pro 54,2 % dotázaných jezdectví znamená únik od 

běžného života, pro 43,9% sportovní výkon a pro 40,2% prostředek seberealizace. Pro 

59,8% naopak jezdectví neznamená výdělek či zaměstnání, pro 39,3% neznamená 

ovládnutí koně a dominance nad ním. Pro 26,2% respondentů jezdectví neznamená 

prostředek k získání uznání ani potřebu výlučnosti. PM v rozhovoru uvedl: „ Je to pevnej 

a dlouhodobej vztah s koněm, když přijdeš do stáje a vidíš, že ten kůň s Tebou komunikuje, 

na koni poznáš, co chce a nebonechce. Je obrovská výzva spolupracovat se zvířetem 

podobného kalibru. Je pro mě důležitý, že do jezdeckého světa prostě patřím, že jsem v tom 

něco dokázal a už k tomu můžu něco říct, že jsem získal ten vhled. A nemám ani potřebu to 

někomu cpát, užívám si to sám za sebe. Ale když vidím talent, rád se účastním jeho 

rozvoje.“ ŠK uvedla: „Pro mě je jezdectví teď hlavně o trénování, já sama jsem se dostala 

až na vrchol a teď se realizuju ve své dceři a svých klientech. Pořád se chci posouvat dál, 

 určitě ano spíš ano nevím spíš ne vůbec ne 

počet % počet % počet % počet % počet % 

umění 69 64,5 25 23,4 8 7,5 4 3,7 1 0,9 

sportovní výkon 47 43,9 39 36,4 3 2,8 14 13,1 4 3,7 

partnerství s jiným 

živočišným druhem 
89 83,2 11 10,3 5 4,7 2 1,9 0 0,0 

ovládnutí koně, 

dominance 
1 0,9 9 8,4 14 13,1 41 38,3 42 39,3 

únik od běžného 

života 
58 54,2 31 29,0 3 2,8 9 8,4 6 5,6 

pobyt v přírodě 61 57,0 36 33,6 4 3,7 6 5,6 0 0,0 

prostředek 

seberealizace 
43 40,2 32 29,9 16 15,0 13 12,1 3 2,8 

výzva 38 35,5 33 30,8 16 15,0 17 15,9 3 2,8 

setkání s přáteli, 

kolegy 
36 33,6 39 36,4 6 5,6 20 18,7 6 5,6 

být výjimečný, 

výlučný, získat 

uznání 

5 4,7 8 7,5 8 7,5 58 54,2 28 26,2 

práce, zaměstnání, 

výdělek 
13 12,1 10 9,3 1 0,9 19 17,8 64 59,8 

jiné…………… 4 3,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
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je to pro mě životní pouť a mám pořád co objevovat. S každým novým koněm a novým 

klientem se spousta věcí mění a přizpůsobuje, je to výzva a je to o individualitách.“ RH mi 

sdělila toto: „ Pro mě je to teď hlavně o financích, živím se tím, ale pořád mě zajímá se 

posouvat, beru to jako umění, studovala jsme staré mistra a díky Zálišovi jsem hodně 

pochopila. Je to výzva, různí klienti, různí koně na různém stupni výcviku, je to 

o komunikaci a dlouhodobém vztahu s koněm“.  

Tabulka 3: Co je pro respondenty důležité 

 

V tabulce 3. je patrné, že nedůležitější je pro respondenty povaha a vlastnosti koně 

(67,3%), dále pak příroda (58,9%), v další řadě kvalita trenéra (51,4%) a až na posledním 

místě je kolektiv ve stáji (41,1%). PM mi k tomu řekl: „Jak jsem říkal, pro mě je číslo 

jedna ten kůň, kterého znám a mám s ním vztah. Hned potom příroda, užívám si to venku, 

tu volnost pohybu. U trenéra potřebuju, aby to, co mi říká, uměl i ukázat – ukázaná platí - 

a já bohužel vím, že ze země je každej chytrej. Lidi ve stáji mě nezajímají vůbec, já se 

s nikým ani moc nebavím, stejně je tu většina ženskejch.“ ŠK přiznala: „Mě jde o koně 

a trenéra, pořád se orientuju dost sportovně, do přírody nejezdím a lidi ve stáji moc 

nevnímám, nemám na to čas. Když už tam jsem a netrénuju, tak se chci věnovat koni.“ 

Tuto tendenci potvrdili i výsledky grafů 21 a 22, které jasně naznačují, že jezdci 

upřednostňují péči o koně a pokud jezdí, tak nejčastěji sami, jen se svým koňským 

partnerem. Hypotézu podpořilo i vyhodnocení otázky 12, kde respondenti nejčastěji (67%) 

uváděli jako důležité kritérium pro výběr stáje kvalita služeb, což naznačuje, že pohodlí 

a bezpečí jejich koně je pro ně na předním místě. Jako další v pořadí se umístilo kritérium 

vzdálenost (42%) související jistě i s náklady na dopravu a četnost návštěv stáje (viz graf 

18). Na třetím místě se umístilo kritérium specifické možnosti (36%) odkazující 

na možnosti vyjet s koněm do přírody a sportovně se rozvíjet. Až na předposledním místě, 

tedy pouze pro 28% dotázaných, je položka kolektiv lidí ve stáji. A na posledním místě se 

 určitě ano spíš ano nevím spíš ne vůbec ne 

počet % počet % počet % počet % počet % 

kolektiv ve stáji 44 41,1 46 43,0 5 4,7 10 9,3 2 1,9 

povaha/vlastnosti 

koně/í 
72 67,3 29 27,1 2 1,9 4 3,7 0 0 

trenér 55 51,4 36 33,6 9 8,4 3 2,8 4 3,7 

příroda 63 58,9 37 34,6 4 3,7 3 2,8 0 0 
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umístilo kritérium cena důležité pouze pro 27% dotázaných. Tento výsledek podporuje 

i hypotézu H3. 

Tímto potvrzuji hypotézu H1 

Zajímaly mne nejen začátky jezdeckého života dotázaných, jejich pocity 

a nejvýznamnější faktory motivace v základních aspektech jezdectví, ale také vývoj jejich 

motivace v závislosti na věku a zkušenostech. Hypotézu H2 jsem definovala jako 

souvislost mezi věkem a tím, jak se mění významnost motivu sportovní výkon, umění, 

úspěch, uznání, adrenalin, vzrušení, interakce s přáteli, partnerství s koněm, prostředek 

seberealizace, zodpovědnost, starost a únik od běžného života. Rozdělila jsem tedy celý 

soubor na tři věkové skupiny. Protože přes 90% dotázaných tvoří ženy, první skupinu jsem 

vymezila věkem 16-26 let, tedy období studií, druhou věkem 27-36 let, období bez dětí 

a s malými dětmi, a třetí skupinu věkem 37-57 let, kdy jsou již děti odrostlé a jezdci mají 

opět více času věnovat se sportu a zálibám.  

Aby mohla být hypotéza H2 potvrzena, museli bychom při porovnání dvou krajních 

skupin spatřit tendenci ke změně v odpovědích na některé dílčí podotázky u otázek 19 

a 20. Za tendenci ke změně považuji minimálně rozdíl 0,5 stupně v procentuálním 

vyjádření, vypočteném z daných odpovědí na škále významnosti. Předpokládala jsem, že 

se důležitost komponent adrenalin, vzrušení, úspěch, uznání a sportovní výkon bude u třetí 

věkové kategorie nižší než u první. Naopak důležitost komponent umění, starost, 

zodpovědnost, partnerství s koněm, setkání s kolegy, seberealizace a únik od běžného 

života bude u třetí věkové kategorie vyšší než u první. Zároveň jsem vyhodnocovala 

odpovědi z rozhovorů, protože dvě respondentky jezdí kontinuálně od dětství až do 

současné doby, kdy spadají do třetí věkové kategorie a odpovídají i jejím stanoveným 

kritériím. 

Tabulka 4: Procentuální vyjádření preference v dané věkové skupině 
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věk 16-26 let  2,3 2,2 1,4 1,8 2,2 1,4 1,7 2,0 2,4 3,7 

věk 37-57 let 2,1 2,4 1,4 1,3 1,8 1,0 1,9 1,7 1,9 4,2 
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Z tabulky 4 je patrné, že stanovená tendence se potvrdila pouze u komponent 

umění, uznání, a setkání s kolegy a přáteli, a to pouze na hranici stanovené minimální 

odchylky. U ostatních sedmi komponent se průměrné hodnoty téměř shodovaly, nebo byly 

jen v minimálním rozptylu. Výsledný rozdíl u komponent adrenalin, vzrušení, sportovní 

výkon a únik od běžného života byl dokonce opačného charakteru, než jsem očekávala.  

Rozhovor s ŠK přinesl tyto výsledky: „ Já mám pořád potřebu úspěchu, i když už 

je to jiné než dřív. Dosáhla jsem všeho, čeho se u nás dosáhnout dá, vyhrála jsem několik 

mistrovství republiky a umisťovala jsem se i v mezinárodních závodech. Teď, kdybych 

začala znovu závodit, už by to bylo spíš pro radost, než pro úspěch a potřebu uznání. 

Uznání potřebuji teď jako trenér, ne jako jezdec… My jsme s koněm byli vždycky navázaný, 

i když v tom partnerství jseš pořád šéf. Teď mě baví starat se o koně dcery a cítím tak nějak 

zodpovědnost za ty své žáky a jejich koně. V tom svém přístupu jsme našla takovou 

vyrovnanost, pohodu, soustředím se hlavně na kvalitu a takový to umění souhry. Pokud jde 

o seberealizaci, je to taky jiné než dřív, ale pořád je to významný, jak jsem řekla, naplňuje 

mě to, živí mě to. Když jsem závodila já, byla v tom sportu hodně závist, teď když trénuju 

juniory, tak vidím, že už je to spíš zdravé soupeření a to je hezký, fanděj si. Jezdectví, 

a hlavně drezura, je spíš holčičí sport. Vyžaduje to hodně pohyblivosti, pružnosti, ladnosti 

pohybu, je to jako s gymnastikou nebo baletem. V parkuru ze zase dost prosazujou muži, 

ale základnu celého jezdectvé tvoří holky – stačí se rozhlédnout po stáji.“ Trochu odlišný 

přístup měla RH: „ Pro mě se motivace dost změnila, toho adrenalinu je tam míň, protože 

už mě málo co překvapí, potřebu úspěchu si už neuspokojuji jako jezdec, ale jako trenér. 

Když se tím chceš živit, tak musíš mít výsledky, musí tě koňáci uznávat… Ale závodění by 

mě stále zajímalo, jen na to nemám pořádného koně. Dobrý kůň je taky dost o penězích. 

Pokud jde o ten sportovní výkon, tak je to dost fyzicky náročná aktivita, přestože si to lidi 

nemyslí. Názor, že se jen vezeš a nic neděláš je úplně mylnej, často z koně slezu úplně 

propocená. A i když trénuju, nachodím za jezdcem na koni kilometry, protože se pořád 

snažím být blízko a třeba podporovat záď koně…  Přesto si myslím, že to je dost ženský 

sport, i přes tu fyzickou náročnost. Když se podíváš na startovní rozpisy na závodech, 80% 

z toho jsou ženský. A v naší stáji je to stejné. Asi mají holky ke zvířatům, pečování 

a přírodě blíž…. Zodpovědnost mám velikou, za svého koně podobnou jako třeba za svoje 

dítě, je to parťák, který si sám bez lidí už prostě neporadí. Vytrhli jsme koně z přírody 

a domestikovali jsme je, tak teď se o ně musíme postarat.“ PM zdůraznil: „ Když sháníme 
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jezdce na film, musíme hledat až někde na Moravě, protože ve většině stájí jsou samé baby. 

Když přijedu na závody, tak jsem tam jako chlap celkem v menšině. A ve světovém poháru 

je i TOP 10 půl na půl“. Z hodnot v tabulce i z rozhovorů vyplývá, že mé předpoklady se 

většinou nepotvrdily. 

Tímto zamítám hypotézu H2 

V hypotéze H3 se domnívám, že u respondentů, kterým z jezdectví neplyne žádný 

zisk, tvoří roční výdaje spojené s jezdectvím až třetinu celkových ročních příjmů. Pro 

potvrzení hypotézy mi poslouží vyhodnocení otázek 22, 23 a 26 a jejich vzájemný vztah. 

Dílčí soubor pro určení vztahu mezi příjmy a výdaji tvoří 79 respondentů, kteří 

v otázce číslo 23 uvedli, že jim z jezdectví neplyne žádný finanční zisk. Jak demonstruje 

graf 16, je to 74% dotázaných. Tímto jsem chtěla eliminovat ty dotázané, u kterých by 

poměr „příjem X výdej“ ovlivňovala nám neznámá výše finančního zisku z jezdectví.  

Tabulka 5: Vztah příjmů a výdajů za jezdectví 

 Příjmy (otázka 26) Výdaje (otázka 22) 

Průměrná hodnota odpovědí 1-4 2,7 2,4 

Přibližná částka ročně 190 000 Kč 70 000 Kč 

Přibližná částka měsíčně 15 833 Kč 5 833 Kč 

Procentuální poměr 100% 36,8% 

 

Respondenti uváděli u obou otázek nejčastěji odpověď b) a c), které jsem označila 

hodnotou 2 a 3. Z tabulky 5 je zřejmé, že průměrná hodnota výpovědí v otázce zaměřené 

na příjmy (otázka 26) byla 2,7, v otázce zaměřené na výdaje (otázka 22) byla 2,4. Tyto 

průměry mi pomohly určit přibližnou částku danou rozmezím 50 000 – 250 000 Kč pro 

příjmy a 50 – 100 000 Kč pro výdaje. Pro lepší názornost jsem ještě celkové částky za rok 

vydělila počtem kalendářních měsíců. Nakonec jsem vyjádřila procentuální poměr výdajů 

a příjmů, výsledek dokonce překonal očekávanou hodnotu. Tuto hypotézu podpořilo 

i vyhodnocení otázky 12, kde cena za ustájení byla nejméně často uváděným kritériem (viz 

hypotéza H1). Je zřejmé, že investice do ustájení není tak důležitá, jako jeho kvalita 
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a dostupnost. U této hypotézy H3 neuvádím výsledky rozhovorů, protože se ve všech třech 

případech jednalo o osoby, které se jezdectvím alespoň částečně živí.  

Tímto potvrzuji hypotézu H3 

4.5 Diskuze 

Za pomoci dotazníkového šetření a uskutečněných rozhovorů jsem se snažila 

zmapovat jezdeckou veřejnost a zjistit, proč vlastně jezdci na koni jezdí a co jim tato 

aktivita přináší. Toto téma je velice široké, zasahuje do více vědních oborů a nebylo 

v České republice s výjimkou diplomové práce Kubištové-Jobové (2007) zpracováno. Ta 

se však zaměřila pouze na výkonovou motivaci konkrétní skupiny jezdců (dostihových 

závodníků), a proto její práce neměla s touto téměř žádné shodné parametry. Ve větším 

počtu prací bylo zpracováno téma hiporehabilitace, ta však není jezdectvím v námi 

definovaném slova smyslu, je to léčebná metoda. Má práce zprostředkovává komplexnější 

pohled na danou problematiku. Tato práce by se dala považovat za jistý druh 

psychosociální studie vybraného vzorku respondentů. Výzkumný soubor nebyl příliš 

veliký, proto nelze z výsledků vyvozovat obecně platné závěry, nicméně můžeme sledovat 

některé signifikantní tendence. Navíc pomocí dotazníků nebylo možné postihnout veškeré 

aspekty motivace jezdců, takové šetření by jistě přesahovalo rámec a rozsah diplomové 

práce. Jedním z úkolů naší práce bylo rozdělení motivace na jednotlivé složky, jejichž 

obsah bychom mohli formulovat do vhodných otázek a pomocí vytvořeného dotazníku 

sebrat data a vyhodnotit důležitost jednotlivých složek vybrané pohybové aktivity. Dále 

nás zajímal vývoj těchto složek v závislosti na věku respondentů a celková vysoká finanční 

angažovanost jezdců. 

Skupinu respondentů tvořily z 91% ženy. Příčinu toho naznačily již citace 

z poskytnutých rozhovorů. Jezdectví je spíše ženský sport, možná díky estetické složce, 

velkým nárokům na pohyblivost a pružnost. Možná to způsobuje i výrazná touha pečovat, 

která je ženám vlastní. Muži, kteří se účastnili našeho šetření, ale projevili stejnou potřebu 

vztahu s živým tvorem, touhu o něj pečovat, přijímat za něj zodpovědnost a pobývat 

v přírodě. Muži častěji uváděli jako preferovanou disciplínu parkur, která je 

charakteristická potřebou překonávat překážky a vyžaduje vyšší fyzickou vybavenost. 

Ženy spíše uváděli drezuru, jejímž základem je estetika, plynulost, ladnost a celková 

souhra s koněm. Spatřuji zde jistý protiklad k historickému původu a vývoji jezdeckého 
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sportu. Dříve býval výsadou válečníků, rytířů a mladých šlechticů, dámy se na hřbetě koně 

neobjevovaly tak často, využívaly spíše jízdu kočárem. Jejich oděv nebyl pro jízdu na koni 

vhodný, i když samozřejmě dlouhodobá existence dámských sedel dokazuje, že jízda 

nebyla zcela mimo zájem žen. Dnes je tendence opačná, jezdectví se věnují spíše ženy 

a muži se realizují v jiných, často silovějších, více adrenalinových a modernějších 

sportech. 

Věková vyhraněnost není pro jezdectví typická. Našeho šetření se účastnili 

respondenti ve věku 16 – 57 let, průměrný věk dotázaných je 28,6 let.. Ze zkušenosti vím, 

že na koni, nebo spíše ponym, začínají jezdit děti ve věku 3 let.  Respondent PM , který 

začal jezdit ve svých 45 letech, ale potvrdil, že věková hranice není omezena ani shora. 

Myslím si, že jezdectví se stane životním stylem každého, kdo překoná počáteční obtíže 

v sedle a dosáhne takové jezdecké úrovně, že pociťuje pouze radost z pohybu na koni 

a s koněm. Potvrzují to i výsledky šetření, protože 74% dotázaných jezdí více než 10 let. 

Koně se neopouštějí, možná se mění přístup a forma aktivity s nimi spojená, ale jezdectví 

vykazuje opravdu podstatný dlouhodobý charakter a je možné se mu věnovat celoživotně.  

Výsledky ukázaly, že téměř polovina respondentů má vysokoškolské vzdělání. 

Zároveň velké množství těch, kteří uvedli jako nejvyšší dosažené vzdělání střední školu, 

v současné době studuje. Ve vztahu s věkem těchto respondentů zle usuzovat, že jsou to 

studenti vysokých škol. Toto poukazuje na vysokou vzdělanost jezdců. Ráda bych 

poznamenala, že právě vysokoškolské vzdělání a s ním do jisté míry spojené vyšší příjmy, 

jsou vhodnými předpoklady k jezdecké aktivitě, která je celkem finančně náročná. 

Předpokládala jsem, že většina jezdců bude spadat do průměrné a vyšší platové třídy, což 

se potvrdilo. A to i přes vysoké zastoupení respondentů ve věku 20-30 let. Zajímavé bylo, 

že vysoká finanční náročnost aktivity se projevovala i u respondentů, kteří uvedli žádný či 

minimální roční příjem do 50 000 Kč. Může to být způsobeno finanční podporou rodiny 

a třeba tím, že mají koně v rodině a plně si neuvědomují, jaké náklady jsou s tím spojené. 

Záměrně jsem obě otázky, které se týkaly financí, vztáhla k ročnímu a nikoliv měsíčnímu 

období, jak je u nás v ČR zvykem. Domnívám se totiž, že určit měsíční výdaj za jezdectví 

je složité. Například kování koně je třeba hradit v 6 až 8 týdenním intervalu, náklady na 

veterinární péči jsou velmi variabilní v čase, některé části vybavení je třeba kupovat 

v horizontu týdnů a měsíců, některé v horizontu desetiletí. Pořizovací cena koně se 

pohybuje v rozmezí několika desítek tisíc až několika milionů. Podobné částky jen stěží 
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zaznamenáme u jiných sportů v přírodě, kde se cena za sportovní náčiní pohybuje spíše 

v řádech tisíců a desetitisíců. Navíc počáteční investice nestačí. Když lyžař nemá chuť 

lyžovat, dá lyže do sklepa. Kůň vyžaduje pravidelné poplatky za ustájení, neustálou péči, 

přísun vody a potravy a z biologického hlediska i naprostou nezbytnost fyzického pohybu. 

Trávicí trakt koně je uzpůsobený tak, že bez pohybu se koni zauzlí střeva a hrozí mu 

bezprostřední nebezpečí smrti. Proto je třeba jej denně minimálně pustit do výběhu, nebo 

ho jezdit.  

Vysoké procento respondentů uvedlo, že do stáje jezdí 4 – 7x týdně, tedy téměř 

denně. Pouze desetina z nich jezdí příležitostně, tzn. maximálně jednou do týdne. Čas, 

který potom jezdci ve stáji stráví, téměř u poloviny přesáhne 4 hodiny. Druhá početná 

skupina se ve stáji zdrží 2 až 4 hodiny a jen desetina z nich odjíždí po dvou hodinách. 

Zajímalo mne také, jakou část z toho stráví samotnou jízdou v sedle. Ve výsledcích se 

dokonce objevila 7% skupina lidí, kteří vůbec nejezdí, pouze se o koně starají a užívají si 

kontakt s nimi. Jinak ale nadpoloviční většina dotázaných stráví v sedle 1-2h za jednu 

návštěvu stáje.  Podporuje to moji teorii, že jezdectví je samo o sobě životním stylem 

a aktivitou vyžadující maximální zaměření. Jezdci se do stájí vydávají bez ohledu na 

počasí či svůj zdravotní stav, aby zodpovědně dopřáli péči svému koňskému partnerovi.  

S četností návštěv jistě souvisí i vzdálenost stáje od bydliště. Ptala jsem se 

respondentů, kolik času jim zabere cesta za koněm. 70%, tedy většina dotázaných, dojíždí 

maximálně 30 minut, čtvrtina dojíždí do hodiny a pouze bezvýznamný počet dojíždí přes 

hodinu. Jak jsem již upozornila, vzhledem k četnosti návštěv si jezdci nemohou dovolit 

dojíždět příliš daleko, dlouhou cestou by ztratili čas a finance, které raději věnují přímo 

svému koni. 

Největší část respondentů uvedla, že je koně stojí do 100 000 Kč ročně. Myslím si, 

že to je adekvátní částka za předpokladu, že vlastním svého koně, hradím měsíčně jeho 

ustájení, cestuji od stáje vozem, ev. hromadnou dopravou a občas koupím nějakou část 

vybavení. Jezdecké stáje se většinou nacházejí na samotách nebo minimálně v okrajových 

částech vesnic a měst. Náklady za dopravu do stáje nejsou tedy pro jezdce zanedbatelné, 

tím spíš, že do ní dojíždí téměř denně. Pokud má jezdec sportovní ambice, musí navíc sebe 

i koně převážet do míst konání závodů speciálním přepravníkem. Nezanedbatelné procento 

dotázaných dokonce uvedlo roční investice za hranicí 100 000 Kč. Překvapivě ale téměř 

stejný počet respondentů uvedl, že jeho roční výdaje nepřesáhnou 10 000 Kč. Usuzuji, že 
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jde o nepozornost při čtení otázky, kdy respondenti uvedli měsíční, nikoliv roční výdaj. 

Tito totiž současně uváděli, že jim v jezdectví neplyne žádný zisk (který by mohl 

poměrově „umazat“ nějakou část výdajů), že vlastní svého koně a do stáje dojíždí z valné 

většiny více jak 4x do týdne. Tuto možnou záměnu periody jsme předpokládala, proto jsem 

ověřovala dotazník před jeho distribucí na malém vzorku jezdců. Po několika 

připomínkách jsem upřesnění periody označila tučně. Přesto se domnívám, že to mnozí 

respondenti přehlédli.  

V souvislosti s financemi je třeba uvést, že téměř tříčtvrtinová část respondentů 

jsou osoby zaměstnané či jinak výdělečně činné, dále pak téměř čtvrtinu tvoří studenti 

a pouze minimální část jezdců je v domácnosti nebo nezaměstnaná. Zjistila jsem, že 70% 

jezdců je registrováno v nějakém jezdeckém klubu nebo u České jezdecké federace. 

Registrace je nezbytnou podmínkou pro závodní činnost, navíc je závodění podmíněné 

vydáním závodní jezdecké licence. Pokud ji chce jezdec získat (a spolu s ní i oprávnění 

závodit), musí absolvovat zkoušky základního výcviku jezdce. Ty se skládají z parkuru, 

drezury, testu teoretických znalostí a předvedení schopnosti ovládat koně ze země, tzv. na 

ruce. Česká jezdecká federace se touto zkouškou snaží zajistit minimální úroveň 

jezdeckých dovedností u závodníků a předejít tak případným komplikacím a zraněním na 

závodech. 

Zjistila jsem, že většina jezdců začala jezdit z vlastní vůle, na základě svého 

rozhodnutí. Podstatně menší číst jezdců ke koním přivedli kamarádi nebo rodina, vliv 

sociální skupiny na motivaci se projevil jako méně významný. Dokazuje to vysokou 

úroveň vnitřní motivace už od počátku jezdeckého života. Tento sport nepatří mezi 

moderní trendy aktivity.  Snad jen snobští movití jedinci se snaží demonstrovat svou pozici 

na společenském a ekonomickém žebříčku tím, že se prezentují jako jezdci. Většina takto 

motivovaných jedinců ale u jezdectví nevydrží, nemají dostatek trpělivosti a možná ani 

potřebný čas, aby se dostali na vyšší úroveň jezdeckých dovedností. Často je mezi 

začátečníky diskutovaná otázka, za jak dlouho se lze naučit jezdit na koni. Obecně se uvádí 

1 000 hodin strávených v sedle jako minimální počet pro dosažení pokročilé úrovně.  

Potěšujícím zjištěním bylo, že největší část dotázaných dosahuje vysoké jezdecké 

úrovně  - věnují se těžším, specifickým prvkům určité disciplíny, například v parkuru či 

drezuře dosahují úrovně L a vyšší. Umí vycvičit mladého koně, zajímají se jednotlivé 

jezdecké školy a show ježdění. Velká část z nich dokonce předává své zkušenosti dalším – 
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učí jízdě na koni. Další podstatná část jezdců absolvovala zkoušky základního výcviku 

jezdce, takže jejich úroveň byla formálně a institučně prokázaná jako dostačující 

k praktikování závodní činnosti. Čím častěji jedinci jezdí na koni, tím více možností 

a prostoru mají ke zlepšení.  

Závodní ambice uvedlo celých 71% dotázaných. Touha po konfrontaci a soupeření 

je u jezdců na koni patrná již v hlubokém středověku a nic se na ní nezměnilo. Připravit si 

koně do závodu stojí spoustu času, úsilí a trpělivosti. Jezdci by měli vykazovat vysokou 

důležitost komponenty „uznání“ a „úspěch“. To se ovšem ve výsledcích nepotvrdilo, 

významnou byla pouze komponenta „seberealizace“. Otázkou tedy zůstává, co kromě 

seberealizace jezdce motivuje k závodní činnosti.  

U otázky zaměřené na preferenci jezdeckých disciplín se potvrdil současný trend, 

který je patrný i v médiích, a to vysoká oblíbenost drezury a parkurového skákání. Drezura 

byla uvedena u největšího počtu jezdců, za ní následoval parkur a na třetím místě se 

ukázala kombinace těchto dvou. Částečné oblíbenosti se těší i vytrvalost a všestrannost. 

Westernové ježdění a dostihy se u respondentů netěšily velké oblibě.  

Výzkum prokázal, že většina jezdců má vlastního koně, což prokazuje důležitost 

komponenty „partnerský vztah s jiných živočišným druhem“. V začátcích jezdecké kariéry 

je jezdci do velké míry jedno, na kterém koni sedí. Plně se soustředí na pohyb a získávání 

jezdeckých dovedností, učí se kontaktu a komunikaci s koněm. S přibývajícími 

zkušenostmi se však preference mění a jezdcům více záleží na vztahu s konkrétním koněm. 

Už nevzdělávají sebe, ale svého čtyřnohého přítele a pilují vzájemnou souhru. Tento fakt je 

patrný i v závodní činnosti, kde jde vždy o představení dovedností dvojice. Obecně 

přijímaná jezdecká etika nedovoluje, aby jezdec závodil na koni, kterého si sám do závodu 

nepřipravuje. Protože se výzkumu účastnili převážně zkušení respondenti disponující 

vlastním koněm, nemohla se prokázat uvedená tendence začínajících jezdců. Pokud jezdec 

pociťuje potřebu kontaktu s konkrétním koněm a nemá na to dostatečné finanční 

prostředky, volí často pronájem koně od majitelů stáje, nebo finančně přispívá 

soukromému majiteli. Tuto možnost uvedlo 16% dotázaných. 

Zajímal mne také vliv jezdectví na zdravotní stav jezdců. Více než polovina 

respondentů uvedla, že pociťuje pozitivní přínos na své zdraví, nejčastěji uváděli zlepšení 

fyzické kondice, zlepšení stavu hybného systému (hlavně páteře a kloubů) blahodárný vliv 

na psychiku, redukci váhy a zlepšení rovnováhy. Čtvrtina jezdců žádný vliv nepozoruje 
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a zhruba desetina pocítila vliv negativní, často uvedené byly problémy s hybným 

systémem (paradoxně), následky úrazů po pádech a také vyčerpání. Ve výsledcích byly 

hodnotně zastoupeny i osoby, které pociťují vliv současně pozitivní i negativní. Jako 

uvětšiny  sportů platí, že praktikujeme-li ho rekreačně, zdraví nám zlepšuje, ale pokud se 

mu věnujeme intenzivně, způsobuje dysbalance a přetížení namáhaných skupin.  

Moje hypotéza H1 byla podpořena oblíbeností konkrétní formy aktivity s koněm. 

Pro největší část jezdců je nejdůležitější péče o koně, upřednostnili ji před ježděním 

v sedle. Jezdci na druhém místě rádi rozvíjejí své dovednosti tréninkem na jízdárně a třetí 

v pořadí jsou vyjížďky do přírody. Sociální hledisko jsem se snažila zjistit i otázkou, která 

se ptala po nejčastější formě jezdecké aktivity. Nadpoloviční většina jezdců jezdí sama, 

rozumějme pouze se svým koněm. Pětina respondentů uvedla, že nejčastěji jezdí s kolegy 

ze stáje.  

 Celkovou motivaci jezdců jsem se snažila zjistit pomocí tří uzavřených tabulek, ve 

kterých respondenti uváděli míru své motivace.  Další doplňující otázky měly kontrolní 

funkci. Potvrdil se předpoklad, že jezdci jsou motivováni partnerským vztahem s koněm. 

Silná je u nich i potřeba o něj pečovat a potřeba kontaktu s přírodou. U výzkumného 

souboru se potvrdilo, že jezdci zároveň nepovažují za důležitou sociální skupinu, tedy 

kolegy ze stáje apod.  

Pocit vtažení a radosti související s činností, která se stává motivací sama o sobě 

chrakterizuje Csikszentmihalyiho kanálový model fllow. Tato torie byla podpořena 

výsledky našeho šetření, tento model nijak nezdůrazňuje nutnost vysoké náročnosti úkolu a 

proto se její charakteristické rysy objevily u většiny jezdců na všech úrovních. 

Dle teorie self – determination autorů Deciho a Ryana můžeme jezdectví zařadit 

mezi sporty s významnou vnitřní motivací. Primární je motiv vlastního zážitku a 

vytyčování stále nových cílů, vnější motivace v podobě uznání od okolí a zisku se 

projevila pouze u osob, které se jezdectvím živí. Toto potvrzuje fakt, že nejméně častými 

motivy u našich respondentů byly úspěch a uznání od ostatních, pocit výlučnosti. Je 

evidentní, že většina jezdců se tomuto sportu věnuje hlavně pro sebe a ne proto, aby byli 

zajímaví pro své okolí. 

Jezdectví by dalo zahrnout mezi sporty v přírodě, i když není jejich typickým 

představitelem a nesplňuje všechny atributy pro zařazení do této kategorie. Porovnáme-li 
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výsledky naší práce s výsledky jiných studií zabývajících se motivací k outdoorovým 

sportům, shledáme jisté rozdíly.  

Hannsmann (2010) uvádí jako hlavní motivy outdoorových sportovců pobyt v 

přírodě, přátele, odreagování a psychický odpočinek, zdraví a zlepšení celkové výkonnosti. 

U některých sportů uvedl i motiv napětí. 

Sottnerová (2010) jako nejčastější motivy pro skialpinismus uvádí pobyt v přírodě, 

radost, volnost a svobodu. Velmi významné byly i motivy setkání s přáteli, adrenalin a 

vzrešení a únik z běžného života 

Gável (2010) ve své práci o motivaci horolezců akcentoval motivy soupeření, 

překonávání překážek a společenské uznání, neméně významný kontakt s přáteli, pobyt 

v přírodě a vzrušení. 

Tišerová (2009) zmiňuje jako nejfrekventovanější motivy ve snowboardingu pobyt 

v přírodě, únik od běžného života, adrenalin a vzrušení. Dále pak setkání s přáteli, fyzický 

výkon a objevování nového. 

V souvislosti s hypotézou H2 se domnívám, že většina respondentů pochopila 

otázku sportovního výkonu spíše ve významu fyzické/pohybové aktivity, a nikoliv jako 

sportovní závodní činnost se záměrem soupeřit a poměřovat se. V celkových výsledcích 

totiž byla patrná vysoká důležitost této komponenty i u lidí, kteří v jiné otázce uvedli, že 

nezávodí a nejsou registrováni v České jezdecké federaci. Složka adrenalin a vzrušení 

může být u třetí věkové kategorie zaměňována se strachem, který je způsoben velikostí 

a majestátností koně a taky větší obavou o zdraví.  

Pro 70% dotázaných neplyne z jezdectví žádný zisk, pro ně je tedy jízda na koni 

čistě volnočasovou a sportovní aktivitou, motiv materiálního obohacení se u nich 

nevyskytuje. Přesto jsou ochotni financovat jezdectví částkou dosti významnou (více jak 

1/3) vzhledem k jejich příjmům. Ne nadarmo se říká, že kůň je nejdražším koníčkem. Toto 

zjištění podpořilo moji hypotézu H3.  

Objasnit motivaci jezdců jsem se pokoušela i dotazy směřovanými na atraktivitu 

jezdectví. Ptala jsem se, co a proč je na koni tak atraktivního. Kromě odpovědí 

majestátnost, mystika a divokost mi jeden z respondentů uvedl staré přísloví: „ Arabové 

tvrdí, že na koňském hřbetě se dá nalézt srdce světa.“ 
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5 ZÁVĚR 

V teoretické části práce jsem se zabývala vysvětlením obecných aspektů motivace, 

pomocí kterých můžeme lépe pochopit motivaci cílové skupiny jezdců na koních. 

Vytvořila jsem co možná nejucelenější přehled teorií motivace, zařadila jsem teorie 

klasické i moderní. Pokusila jsem se nastínit různorodost jednotlivých přístupů i hojnost 

motivů, které se mohou v souvislosti s jezdectvím projevit. Přehled historie jezdectví 

umožňuje intenzivnější vnímání tohoto sportu v propojení s jeho dávnými kořeny. 

Jezdectví jsem dále rozčlenila do 4 skupin dle zaměření a jednotlivé skupiny jsem 

podrobněji popsala.  

Výzkumná část práce nám přiblížila současnou populaci jezdců na koni. Tato část 

zmapovala jejich složení, angažovanost a úroveň jízdy, zjistila preference jednotlivých 

disciplín, jednotlivých forem jezdecké aktivity a jednotlivých motivů. Výsledky ukázaly 

významnost vnitřních motivačních činitelů, ale kůň a příroda stále tvoří dominantní zdroj 

vnější motivace.  

Hypotéza H1 se potvrdila, bylo prokázáno, že jezdci jsou motivováni partnerským 

vztahem s koněm, potřebou o něj pečovat a potřebou kontaktu s přírodou. Zároveň jezdci 

nepřikládají důležitost interakci se sociální skupinou.  

Hypotéza H2 se bohužel nepotvrdila, nebylo zjištěno, že se v souvislosti s věkem 

mění významnost stanovených motivů.  Předpoklad změny se potvrdil pouze u tří a to u 

komponent umění, uznání, a setkání s kolegy a přáteli, odchylka byla jen na hranici 

stanovené minimální odchylky. Zkoumanými soubory byly ženy nejmladší věkové 

kategorie a ženy nejstarší věkové kategorie.  

Hypotéza H3 potvrdila vysokou finanční angažovanost jezdců. U osob, kterým 

z jezdectví neplyne žádný zisk, tvoří roční výdaje spojené s jezdectvím až třetinu 

celkových ročních příjmů. Výsledná hodnota byla ještě vyšší než můj předpoklad, tedy 

větší než třetina.  

Teoretická část i výsledky šetření přispěly k hlubšímu poznání motivace jezdců, 

a tím byl splněn cíl práce. Doufám, že má práce přispěje k většímu porozumění motivace a 

pomůže případným zájemcům v dalších výzkumech.
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