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ABSTRAKT 

 Název:  

Analýza motivačních faktorů u jachtařů v lodní třídě Flying Dutchmen 

Úvod: 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku analýzu motivačních faktorů jachtařů 

v lodní třídě Flying Dutchmen. Cílem práce bylo vytvořit náhled na motivační faktory 

a v závěru porovnat zjištěné fakta v kontextu s podobnými výzkumy v podobné 

oblasti. 

 

Metody: 

Výzkumný materiál byl vytvořen na základě polostrukturovaný (semistrukturovaného) 

interview, narativní analýzy, anketního šetření a zúčastněného pozorování.  Jako 

hlavní výzkumnou strategii jsme zvolili kvalitativní přístup. Doplňkově bylo použito 

kvantitativního přístupu, převážně při vyhodnocení anketního šetření. Ke zpracování 

výsledků jsme využili statistické zpracování v programu Microsoft Excel. Výsledky 

šetření jsme interpretovali pomocí grafické komparace pomocí programu Microsoft 

office Word. 

 

Výsledky :    

Z výsledků práce vyplývá, že zásadními faktory motivace jsou „Kladné prožitky“, 

„Spolupráce“ a „Sounáležitost s přírodou“. U většiny našich probandů byla prvním 

motivem k začátkům s jachtingem komunita jachtařů. Všichni se snaží věnovat  

jachtingu většinu volného času, to znamená, že jachting má v jejich životech důležité 

zastoupení a můžeme ho označit za jejich životní styl, neznamená pro ně pouhý sport 

nebo druh zábavy. 

 

Klíčová slova:  

Jachting, Flying Dutchmen, motivace, prožitek, význam.  

 

 

 



ABSTRACT 

Title :  

Analysis of motivational factors for sailors in the ship class Flying Dutchmen 

Introduction: 

This diploma thesis deals with posture problems of motivational factors for sailors in 

the ship class Flying Dutchmen. The aim of the work  was to develop a preview of the 

motivational factors and at the end compare the identified facts in context with similar 

studies in other areas. The main experimental strategy we chose a qualitative 

approach. 

 

Methods:  

The research material was developed based on semistructured interview, narrative 

analysis, inquiry investigation and observation. Additionally quantitative approach 

was used, mainly in evaluating the inquiry investigation The processing of the results, 

we used statistical processing in Microsoft Excel. All the results were interpreted by 

means of comparison in Microsoft Office Word.  

 

Results: 

The results showed us that the principle factors of motivation are "Positive enjoyment 

", "Cooperation" and "Beloging with natur". For most of our probands was the first 

motive to the beginnings of the yachting community boaters. Everyone devote most of 

their free time sailing, this means that sailing is important in their lives, we can 

described as their lifestyle is not for them mere sport or form of entertainment. 

 

Keywords:  

Sailing, Flying Dutchmen, motivation, experience, importance. 
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OBECNÁ ČÁST 

1. ÚVOD 

        V této práci jsme se zaměřili na téma motivace jachtařů v lodní třídě Flying 

Dutchmen. Téma jsem si vybrala nejen z důvodu toho, že studuji na katedře tělesné 

výchovy a sportu, ale také proto, že se mi toto téma zdá aktuální, zajímavé a sama 

jsem měla tu možnost se osobně setkat s jachtaři a samotný sport si vyzkoušet. 

        Mohu říci, že jsem se přímo s tématem motivace u jachtařů ve škole moc 

nesetkala a právě proto mě toto téma zaujalo. Výběr tématu jsem si vybrala také proto, 

že v rodině mám příbuzné, kteří tento sport provozují a chtěla jsem více porozumět 

tématu a být vtažena do problematiky tohoto sportu a pochopit situace, které nastanou 

v různých případech. Stávalo se, že v dané problematice jsem byla jen pouhým 

posluchačem a mohla jen odhadovat o co jde.  

        Motivace je z pohledu psychologie dosti zajímavé téma a hodně diskutované, 

proto v této práci předložím výsledky našeho šetření, které by do budoucna mohly 

přispět k dalšímu zkoumání této tématiky. U nás není jachting obvyklým sportem, 

který by provozoval každý, je to dosti ovlivněné množstvím míst určených 

k provozování tohoto sportu a také z hlediska finanční dostupnosti. Je tedy i menší 

množství publikací na toto téma. 

        Diplomovou práci jsme rozdělili na tři části. Obecnou, kde se věnujeme 

seznámení se zdroji čerpání z hlediska jachtingu a motivace. Teoretickou, kde se 

zaobíráme samotnou tématikou a nakonec empirickou, kde přistupujeme k interpretaci 

výsledků šetření. 
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2. ZDROJE INFORMACÍ 

        V diplomové práci jsem čerpala z knižních zdrojů, internetových zdrojů a velkým 

přínosem pro tuto práci bylo samotné zúčastněné pozorování na závodech českého 

poháru v jachtingu. Literaturu mohu rozdělit na sportovně zaměřenou na jachting, kde 

jsem hledala informace o jachtingu a lodní třídě Flying Dutchmen. Poté se práce 

skládá z velké části ze zdrojů psychologické literatury, kde bylo hlavním sledovaným 

pojmem motivace jako základní charakteristika a vztah motivace ke sportu. Snažila 

jsem se dohledat podobné studie na toto téma a nenašla jsem žádnou zmínku o 

podobném šetření, pouze podobné výzkumy na jiné téma, se kterými se v závěru práce 

pokusíme naše výsledky porovnat. 

 

3. VÝBĚR TÉMATU 

        Jachting je sportem, který vzešel z činnosti potřebné k přežití lidstva a postupem 

času se stal také zábavou ve volném čase. Můžeme říct, že jachting u nás není moc 

rozšířeným sportem, i když se to časem lepší a stává se oblíbeným.  

        Důvod proč jsem si toto téma zvolila, byl již uveden v úvodu této práce, také zde 

již bylo řečeno, že podobná šetření v této oblasti nejsou u nás v České republice 

známi. K rozvedení psychologické části jsme se inspirovali diplomovou prací L. 

Gávela (2010), který se zabýval motivací horolezců. Důležitou součástí pro toto 

šetření bylo oslovení jachtařů v lodní třídě FD, kteří nám napomohli k objasnění jejich 

faktorů motivace a zjištění důvodů co jim tento sport dává. Výběr našich probandů byl 

zaměřen na lodní třídu FD, ve které jsou spíše zkušenější závodníci a mají mnoho za 

sebou. Závěr práce poté naskytl pohled na motivaci námi šetřené skupiny a skupiny 

v jiné sportovní oblasti. Jedná se o studii, která by do budoucna mohla pomoci ve 

výzkumech týkajících se motivací jachtařů ve srovnání s jinou lodní třídou. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

4. JACHTING 

        Pojmy „jachta“ a „jachting“ jsou základem holandského slova „jaghen“ po 

překladu znamenající pronásledovat nebo nahánět. Do konce 16. Století „jaght“ 

označovalo lehkou a rychlou loď, určenou pro obchodování nebo na zábavu. Samotná 

myšlenka jachtingu jako zábavy vznikla v Holandsku. Holandsko bylo světovou 

námořní velmocí. První jachty používající se na zábavu byly využívány příležitostně 

spíše na dopravu a zabezpečení spojení (Sleight,1999). 

 

4.1  Charakteristika jachtingu 

        Co vůbec jachting pro jeho závodníky znamená? Je to pro ně boj a zvládání 

přírodních podmínek, jako je počasí, intenzita větru, stav vodní plochy a rychlost jízdy 

a jimi vyvolaných subjektivních stavů za využití plachetnice. Jedná se tedy o sport 

provozující se v přírodních podmínkách. Je náročný jak po fyzické, tak po psychické 

stránce a vyžaduje to zdatnost v této oblasti, nadále je důležitá otužilost, odvaha, 

manuální zručnost, plavecká zdatnost a bezpodmínečně teoretické znalosti v oboru. 

Závodníci musí mít určité vlastnosti a schopnosti. Podměty, které jsou při závodu 

proměnlivé, vyžadují vyspělé senzorické schopnosti a rychlou a tvořivou reakci. Voda, 

jako prostředí může vyvolávat v závodnících nepříznivé emociální stavy, jako 

například úzkost, kterým musí závodník zvládat. Při závodu je nutno překonat 

náročnost přírodních podmínek, což vyžaduje rozvinutost volních vlastností, jako je 

odvaha, odolnost, sebeovládání atd.  

 

4.1.1  Dělení jachtingu:  

Jachting je dělen podle dvou kritérií  

 první je podle místa, kde je uskutečněn, buď na moři nebo ve vnitrozemí 

 druhý podle cíle provozování rekreačně nebo závodně.  

 Stýkáme se s dvěma druhy jachtingu  

 okruhovým, kde je tratí vymezený okruh, který se musí překonat v co 

nejkratším čase, znalosti a dovednosti se musí prokázat ve všech směrech, 

tento druh se vyskytuje na vnitrozemských vodách, méně na moři.  
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 dálkový jachting, trať je dána vzdáleností, kterou závodník zdolává 

v nejkratším čase po libovolné trase, s tímto druhem se setkáváme na moři a 

méně ve vnitrozemí (Sleight,1999). 

 

4.1.2  Typy jachet 

       Vysvětlení pojmu jachta je v moderní době značí dva typy rozdílných plavidel, 

plachetní a motorové lodě. Ve srovnání s nákladními loděmi jde o rozdíl účelu využití, 

jachty jsou stavěny pro trávení volného času, dalším typem jsou jachty určené 

k závodění. 

Dělení jachet : 

1. Podle pohonu  

  plachetní (pohonem je vítr) 

  motorové (mají zabudovaný motor) 

2. Podle stavebního materiálu 

 laminát 

 kov 

 dřevo 

 plast (malé lodě) 

 ferocement (speciální beton s velmi jemnou a hustou armaturou) 

3. Podle počtu trupů 

 jednotrupé 

 katamarány 

 trimarany 

4. Podle tvaru kýlové části lodě 

 ploutvové  

 kýlové  

 ploutvokýlové 

5. Podle tvaru trupu v příčném řezu 

 oblý tvar trupu (jolový typ) 

 hranatý tvar trupu (šarpiový typ) 

6. Podle počtu členů posádky 

 jednoposádková loď ( pouze kormidelník) 
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 jednoposádková loď (kormidelník vzadu a kosatník vpředu) 

 víceposádková loď 

7. Podle oplachtění a počtu stěžní – plachty rozlišujeme na hlavní plachtu, 

kosatku, bezan, spinakr. U vlastností stěžně nás zajímá typ Slup, jedná se o 

jednokosatkovou loď s jednou trojúhelníkovou plachtou, dobré vlastnosti tento 

typ předvádí hlavně při plavbě ostře proti větru. (Kapitánské kurzy. Typy 

jachet, [online]. 22. 4. 2008. [cit. 2012-10-21]. Dostupné z: 

http://www.kapitanskekurzy.cz/typy-jachet) 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Flying Dutchmen (Kapitánské kurzy,2008) 

 

 

 

 

 

 

Obr.2-  Flying Dutchmen (Vrana,1990) 

 

 

http://www.kapitanskekurzy.cz/typy-jachet
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4.2 Historie jachtingu 

        Jachting samozřejmě nebyl od svého vzniku soutěživým sportem a zálibou pro 

lidi. Toto by se dřívějším námořníkům zdálo absurdní. Jejich záměrem bylo najmout 

posádku a vydat se na cesty, kde účelem bylo zkoumat a mapovat zem. Plachetnice 

napomáhali národům rozvíjet světový obchod, plachetnice pro ně znamenali životní 

zkušenost, která se rovnala těžkému životu. Díky nim to byl jediný způsob jak 

překonat dvě třetiny vod, které byly na zemském povrchu. Obchody, boje a objevy 

světových velmocí napomohli k rozvoji silných a prosperujících krajin. Hlavním 

klíčem k úspěchu bylo ovládnutí moře a vynikající práce lodních konstruktéru, 

námořníků, které postavili a řídili obrovské množství plachetnic (Sleight,1999). 

        Člověk, který poprvé vztyčil na lodi břevno v podobě stěžně a napnul na něj kus 

kůže nebo tkaniny a nemusel k pohonu používat své ruce je neznámí. Je známo, že 

kormidlo zavedli jako první Egypťané, kteří také začali jako první využívat plachet. 

Dlouho před Egypťany byli odborníci ve stavbě lodí, navigaci a námořní plavbě 

Polynézané (Hruša, 1982). 

        Období, kdy bylo účelem plachetních lodí dosažení co největší rychlosti, jednalo 

se o období velkých námořních bitev, kde byla cílem kolonizace zemí oplývajících 

vzácným zbožím. Další skupinou, která potřebovala rychlost svých lodí, byli 

obchodníci se vzácným kořením, zlatem, drahokamy a jiným zbožím, zde platilo, kdo 

přijel dříve, prodal své zboží lépe a s větším ziskem. Rychlosti při své činnosti 

potřebovali piráti, kteří měli menší bohatě oplachtěné lodě a aby se člověku podařilo 

uniknout, musel mít rychlejší loď (Hruša, 1982). 

        Po tisíce let byly ve světě při dálkových plavbách na moři jako hlavní pohon 

používány plachty. Však na velkých řekách a některých mořích a oceánech byl pohon 

pomocí plachty pouze alternativou fyzické síly při pádlování a veslování. V mnoha 

částech světa vymýšleli lidé řešení jak postavit lodě, které by unesli náklad i posádku 

na dlouhé vzdálenosti s využitím síly větru. Takto vznikaly unikátní typy lodí a 

s některými se setkáváme dodnes (Sleight,1999). 

        První závody se uskutečnili mezi králem Karolem a jeho bratrem vojvodou 

z Yorku, kdy jim do roku 1661 bratři Pettovci postavili jachty Catherina a Anne. Tyto 

lodě se zúčastnili prvních zaznamenaných závodů. Tento závod proběhl na Temži na 

trase Greenwich – Gravesend a zpět. První jachtařský klub na světě byl založen v Irsku 
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kolem roku 1720 a nesl název The Water Club of Cork a od roku 1830 nesl název The 

Royal  Cork Yacht Club. Do roku 1830 existovali tři královské kluby: The Royal  

Cork Yacht Club, The Royal  Yacht Squadron, The Royal Thames Yacht Club. 

(Sleight,1999) 

 

4.3  Historie jachtingu u nás 

        První zmínky o „plachtičích-amatérech“ jsou z poloviny minulého století, jednalo 

se o lidi, které  řeka spojovala s jejich práce, takže mlynáři a obchodníci. Plachtěním 

jako vodním sportem se zabývali v Praze v letech 1848 - 1860 zábavná družstva a 

kroužky, později mužstva sdružená kolem větších lodí. Z těchto družstev a kroužků 

vznikaly kluby veslařské, odbor Sokola. Střediskem vodních sportů v Praze byl 

Střelecký ostrov, ale také kluby v Roudnici, Litoměřicích a Mělníku. Za první českou 

soutěž jachetních lodí lze považovat závod pěti lodí ze dne 25. září 1870 v rámci 

veslařských závodů konaných mezi Střeleckým ostrovem a Barvířským ostrovem 

v Praze.(Kapitánské kurzy. Historie jachtingu, [online]. 22. 4. 2008. [cit. 2012-10-21]. 

Dostupné z:http://www.kapitanskekurzy.cz/Historie-Jachtingu). Skupina tehdejších 

plachtičů byla sjednocena pod veslařským klubem Blesk, který vedl v roce1893 J. 

Rössler- Ořovský a založil plachetní sekci „Český yacht klub“ při veslařském klubu 

„Blesk“. Docházelo často ke konfliktům s vedením veslařského klubu a tak se 

v květnu 1895 „Český yacht klub“ osamostatnil a jeho předsedou se stal Arnošt 

Bürgetmeister. Roku 1924 byl vyslán nejlepší plachtič Eduard Bürgetmeister na 

olympijské hry v Paříži a v roce 1928 se olympijských her v Amsterdamu zúčastnil 

Rudolf Winter a jako náhradník Rössler- Ořovský.  

J. Rössler- Ořovský a ing. Pavlousek založili roku 1929 ústředí českého jachetního 

sportu „ Yachetní asociace“, po tomto založení probíhali závody stále podle 

primitivních pravidel, to se změnilo v roce 1935, kdy do Československé jachetní 

asociace vstoupil nový klub „ Český jacht klub na Jadranu“, kterému šlo o rozšíření 

rekreačního a závodního jachtingu na moře. A dalším krokem vpřed byla příprava na 

olympijské hry 1936 v Berlíně.  Kdy se zúčastnil za lodní třídu Olympijská jola vítěz 

kvalifikačních závodů Vítězslav Pavlousek, jeho účast byla bez úspěchů. Po druhé 

světové válce byl rozvoj jachtingu omezen. Na podzim roku 1945 se konalo první 

mistrovství republiky v lodní třídě Olympijská jola. Počátkem roku 1946 náleželo 

http://www.kapitanskekurzy.cz/Historie-Jachtingu
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asociaci deset klubů. Největší rozvoj je spojován po sjednocení naší tělovýchovy a 

také se vznikem nových vodních nádrží a ideálních vodních ploch pro jachting.  

        Jedním z našich nejúspěšnějších jachtařů je Miroslav Vejvoda, účastník ve třídě 

Finn na OH 1964 v Tokiu a na OH 1972 v Kielu. A k jeho úspěchům je připisován 

úspěch v Gold Cupu z roku 1965, kde skončil na pátém místě. Na OH v Moskvě bylo 

naše nejpočetnější zastoupení v jachtingu, kdy ve třídě Finn startoval J. Šenkýř a ve 

třídě FD bratři Brandejsové. 

  

4.4 Moderní jachting 

       Začátek dvacátého století znamenal pro jachting zlatou éru pánského jachtingu. 

Avšak finanční náročnost třídy J zapříčinila poslední kapitolu tohoto druhu závodu. 

Jachting, tak jak je znám teď vznikl po druhé světové válce (Sleight,1999). 

        Vynalezením preglejky si vynálezci osvojili techniku a použití ideálního 

materiálu na stavbu pevných a lehkých lodí s možností domácí výroby. Jachting jako 

sport a zábava se stal náročným jak na volný čas, tak  na dostatečný přísun financí. Ale 

přesto vzniklo nové odvětví, které bylo přístupnější než to předchozí. Vzniklo několik 

malých společností na výrobu lodí a ty se snažili plnit požadavky vyvíjejícího se 

sportu (Sleight,1999). 

        Závody jsou přitažlivé se soutěživou radostí, ale prožitek z jachtingu jde 

ilustrovat i rekreačními plavbami. Největším prožitkem je pocit být na palubě, kdy 

pevnina je v nedohlednu a zodpovědnost a osud jen v rukách lidí na palubě. Vrcholem 

je prožitek zakotvení na neznámé pevnině. Do poloviny 19 století jsou datované 

příbřežní plavby na malých lodích, kdy velké lodě řídili pouze profesionální  posádky. 

Pro profesionály byly příbřežní plavby šílenstvím, ale i přesto se někteří jednotlivci 

stali průkopníky jachtingu a inspirovali tisíce dalších. Nejvýznamnějším průkopníkem 

byl Richard Tyrell McMullen, který od roku 1850 proplul tisíce mil poblíž britského 

pobřeží (Sleight,1999). 

        V 7o.letech byl největší rozmach jachtařských závodů, kdy se stali velmi 

populárními. Počet účastníků byl zredukován pravidly, rostoucími náklady a 

stoupajícím profesionalismem, však závody na klubové úrovni, byly přístupné a 

přinášely zábavu (Sleight,1999). 

        Jachting je chápán jako exkluzivní a drahý sport, který je jen pro bohaté, ale není 

tomu tak, jde zde o představu super jachty s profesionální posádkou, kdy se její majitel 

nemusí o nic starat a popíjí se svými hosty na palubě koktejly. Ve skutečnosti pro 
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závodníky jachting znamená to, že někde promoknou nebo promrznou, vystraší se a 

samotná soutěž je stojí mnoho námahy. Otázkou je, proč se mu tito lidé tedy věnují? 

Protože jim přináší odměnu jako je uspokojení ze získaných nových zkušeností, pocit 

zodpovědnosti za sebe a celou posádku. Nejlepší na jachtingu je to, že potěšení z této 

činnosti nezáleží na věku, pohlaví, postavení, barvě pleti, náboženství nebo fyzických 

dispozicích. Na určité úrovni může být tento sport exkluzivní, drahý a dokonce 

nedostupný, jde se tomu vyhnout výběrem druhu jachtingu, lidí a klubu 

(Sleight,1999). 

        Není pochyb o tom, že je nejlepší začít s jachtingem v mládí, důvodem není to, že 

by se ve starším věku nedal jachting naučit, ale hlavním důvodem je dostatek času na 

to vychutnávat si potěšení z něj (Sleight,1999). 

 

4.5  ISAF 

        Snahou jachtařů bylo, aby závody probíhaly za stejných podmínek, tzn. aby byli 

lodě stejného typu se stejnou plochou plachet a rozměrem trupu. Postupně se toto 

uskutečňovalo pomocí jachtařských svazů a hlavně vznikem mezinárodní jachtařské 

asociace. Tato asociace vznikla roku 1907 se sídlem v Londýně (Hruša, 1982). 

Asociace byla složena z jachtařských orgánů Rakouska-Uherska, Dánska, Finska, 

Francie, Německa, Velké Británie, Holandska, Belgie, Itálie, Norska, Španělska, 

Švédska a Švýcarska (Sailing FD. FD History, [online]. 2010. [cit. 2012-10-18]. 

Dostupné z:  http://www.sailing.org/about/isaf/history.php). IYRU zapříčinila  

zpomalení vývoje lodních tvarů, jelikož vyhlásila několik nejúspěšnějších lodí různých 

druhů a velikostí za vzorové a vyhlásila, že pokud se loď chce účastnit závodu musí 

odpovídat některému ze vzorových typů. Na druhé straně byla možnost vzniku nových 

lodních typů. Pokud prokázali dobré vlastnosti, byly dodatečně uznány jako nové 

mezinárodní lodní třídy (Hruša, 1982). V roce 1960 byly stanoveny závodní 

pravidla. Roku 1946 byl prezidentem zvolen Sir Ralph GORE.  

        Dne 5. srpna 1996 byla tato organizace přejmenována na Mezinárodní 

jachtařskou federaci (ISAF). Tato federace je světová vedoucí instituce pro sport 

plachtění a je oficiálně uznávaná Mezinárodním olympijským výborem (MOV). Je 

zodpovědná za podporu jachtingu na mezinárodní úrovni, řízení sportu na 

olympijských hrách, stanovení pravidel, předpisů a zastoupení členů v záležitostech 

týkajících se tohoto sportu. 

http://www.sailing.org/about/isaf/history.php
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        ISAF měl v době své existence pět předsedů: Sir Peter Scott (USA) 1955 - 1969, 

Beppe Croce (ITA) 1969 - 1986 Petr Tallberg (FIN) 1986 - 1994, Paul Henderson 

(Kan.) 1994 - 2004 a Göran Petersson (SWE) 2004-dosud. (Sailing FD. FD History, 

[online]. 2010. [cit. 2012-10-18]. Dostupné z:  

http://www.sailing.org/about/isaf/history.php).  

 

4.6 Český svaz jachtingu 

        Svaz zastřešuje veškeré formy jachtařských aktivit a prosazuje společné zájmy 

svých členů. Sdružuje 118 jachetních oddílů a klubů a asociace jednotlivých lodních 

tříd (Cadet, Café 24, Evropa, Finn, Fireball, Flying Dutchman, Fortyniner, Laser, lední 

jachty, Optimist, Pirát, Soling, Star, Tornado, Vaurien, „420“, „470“). (Český Yacht 

Klub. Historie jachetního klubu, [online]. 2008. [cit. 2012-10-24]. Dostupné z:  

http://www.cyk.cz/index.php?clanek=historie). 

 

 4.7  Flying Dutchmen 

        V této práci je zkoumána skupina jachtařů, kteří závodí ve třídě Flying 

Dutchman, proto si o této třídě řekneme více. Jedná se o olympijskou a mezinárodní 

třídu. V této třídě se závodí ve dvoučlenné posádce, kde jsou za potřebí výborné 

plavební vlastnosti. Loď je ze skořepinového trupu ze dřeva nebo laminátu, stěžeň a 

ráhno je kovové nebo dřevěné s létající hrazdou. Jedná se o závodní loď prvotřídních 

vlastností, která je rozšířena po celém světě. 

 Celková délka              6,05 m 

 Celková šířka               1,70 m 

 Ponor                            0,11 m 

 Cel.plocha plachet       18,00 m2 

 Kosatka                        8,00 m2 

 Spinakr                        17,70 m2 

 Hmotnost                    165,00 m2 

 

4.7.1  Historie FD 

        Na konci čtyřicátých let vznikl návrh na novou moderní mezinárodní lodní třídu 

jménem Tornádo, ale tento pokus se nevyvedl v porovnání s existujícími lodními 

třídami. Tento pokus zaujal dva kluby Royal Loosdrecht Yacht Club, Conrad Gulcher 

http://www.sailing.org/about/isaf/history.php
http://www.cyk.cz/index.php?clanek=historie
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klub, pro které se to stalo inspirací, domnívali se, že s využitím moderních stavebních 

metod by mohla být postavena lepší loď. Byl požádán o pomoc Uus Van Essen, který 

byl námořním architektem a měřičem pro Holandské Yacht federace, sestavil určitý 

návrh, který v září 1951 byl poslán ke schválení. Pan Loeff, předseda CBC, si kladl za 

podmínku, aby mohla být tato loď projednávána na zasedání IYRU, chtěl vidět její 

plachtu, což mu bylo týden před zasedáním splněno a plány byly přijaty k projednání. 

Roku 1952 v Holandsku byly uspořádány zkoušky a vznikl název „Bludný Holanďan“ 

který navrhl Sir Peter Scott, pak prezident IYRU. Zkoušky byly provedeny na jezerech 

Loodrecht a na otevřené vodě v Zuiderzee na Muiden, kdy se tohoto zúčastnilo 17 

lodí, některé byly navrženy speciálně jako Osprey a Typhoon, další byli již existující 

třídy jako Hornet, Rennjolle, Caneton atd. Zkoušky ukázaly jasně pro FD, který byl 

přijat, avšak s omezením na kontinentální jezera. Další série pokusů byla v roce 1953 

v La Bule na otevřeném moři. Bylo zřejmé, že FD se ukázal i na otevřeném moři a 

omezení bylo zrušeno. Třída FD se začala rozvíjet díky propagaci Conrada. Do 60 let 

se tato třída nacházela v mnoha místech jako Libanon, Maroko, východní Afrika, 

Argentina, Venezuela, Thajsko, Severní Amerika, Jižní Afrika, Austrálie a Nový 

Zéland. Roku 1956 se FD účastnil (Conrad a Bob Boeschoten) závodu z Folkestone do 

Boulogne a byl nejrychlejší dvouposádkovou lodí. Na olympijských hrách 1960 

v Neapoli nahradil FD Sharpii.  Pravidla pro FD byly odvozeny konstrukčními faktory 

jako tvar trupu, hmotnost a rozměry plachet. Ostatní nebyli specifikovány a  byli 

ponechány v rámci rozvoje, inovace byli často podpořeny převzetím od jiných tříd 

jako např. spinakr, zdvojená  konstrukce podlahy, vývojem kování atd. Mnoho 

známých jachtařů okouzlila třída FD například Mark Bethwaite, Diesch bratři, Paul 

Elvstrom, Hans Foch, Ben Lexcen, Cam Lewis, Peder Lunde, Stewart Morris, Keith 

Musto, Andre Nelis, Yves a Marc Pajot, Rodney Pattison, Ralph Roberts, Bruno 

Trouble, Ted Turner, Mike MacNamara, John Loveday, Jo Richards, Roger Yeoman, 

Will Henderson, Peter White, Pat Blake, Jon Turner a David Wilkins. Po vyloučení 

třídy FD z olympijských her poklesla úroveň této třídy na mezinárodních soutěžích. 

Nadále se třída FD stala možností pro ty, kteří nemají olympijské ambice. Dalším 

světovým závodem  se stal  v roce 1995 závod u jezera Lago di Garda, kde se sešlo 

123 lodí, což byla úžasná podívaná.( Sailing FD. FD History, [online]. 2010. [cit. 

2012-10-18]. Dostupné z:  http://www.sailing.org/about/isaf/history.php). 

 

 

http://www.sailing.org/about/isaf/history.php
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5. MOTIVACE 

        Motivace je aktivita organismu, která je určována trvalými strukturálními a 

funkčními vlastnostmi, aktuálním psychofyziologickým stavem a řadou mechanismů. 

Motivace je procesem výběru některé ze situací reakce, která energetizačními 

mechanismy dominuje nad ostatními a určuje následující činnost. Výběr je zde chápán 

jako proces na úrovni vědomí, ale zároveň může být ovlivněná nižšími funkcemi 

organismu. Toto znamená, že je důležité rozlišovat jak důvody, tak příčiny naší 

činnosti. Své jednání a uvědomění vysvětlujeme jako důvody  ( Machač, 1985). 

        Podle Nakonečného (1996) se jedná o psychologické důvody chování, lze 

vysvětlit pozorovatelnou variabilitu chování, proč se různí lidé orientují na různé cíle. 

Některé tyto charakteristiky nelze spolehlivě odlišit od účinků učení, protože různí lidé 

se ve stejných situacích chovají různě, podle toho jak se naučily tyto cíle 

uskutečňovat. Když označíme pro výchozí  motivační stav potřebu, vzniká relace: 

 

Obr. 3 – Relace motivačního stavu potřeb (Nakonečný, 1996) 

 

U mnoha autorů hraje klíčovou roli pojem hodnoty, ve spojení s pojmem motivace:  

 

Obr. 4.- Hodnoty a motivace (Nakonečný, 1996) 

 

        Z latinského slova „movere“, v překladu hýbati, pohybovati. Jedná se o proces 

usměrňování, udržování a energetizace chování. Vychází se z předpokladu, že co 

člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Každý člověk má svým způsobem své chování 

předurčené a to jak se člověk chová má vždy určitou příčinu jeho reakce na daný čin. 

V rámci motivace se u člověka uplatňuje osobnost jedince, hierarchie hodnot i 
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zkušeností, schopnosti a dovednosti. Za negativní motivaci považujeme negativní 

emoce jako je úzkost, strach a hněv. (J. Janoušek a I. Slaměník , 2008) 

        Při zaměření na motivaci lidského jednání, jde o důležitou různorodost 

psychického procesu člověka. Nalezneme zde otázky, jako čím bylo chování 

vyvoláno, proč se chování změnilo, proč bylo chování vedeno k dosažení toho nebo 

onoho cíle a proč projevené podněty v chování u tohoto člověka byli takové či onaké.  

Motivace jako oblast obsahuje všechny faktory, pochody a stavy, které udržují a vedou 

lidské chování. Na toto reagoval Heckhausen (1980) a vytvořil fenomenologická 

kritéria motivace: 

 interindividuální rozdílnost a relativní situační nezávislost chování 

 silné a dlouho trvající úsilí, zvláště stavějí-li se mu do cesty překážky 

 zaměřený a fázově uspořádaný průběh psychické činnosti a motoriky až do 

dosažení přirozeného ukončení  

 nápadná odchylka psychických činností od předem daného, obvyklého a 

účelného 

 vnitřní emocionální prožívání zvláštní pudivé povahy 

        Jak už bylo jednou řečeno, motivaci způsobují síly, tyto síly označujeme jako 

motivační dispozice. Primární dispozice jsou chápány jako biologické potřeby, které 

má každý jedinec vrozené, jsou budovány instinkty, vyvíjí se podmiňováním. 

Sekundární dispozice získané jsou naučené způsoby chování díky sociálnímu učení. (J. 

Janoušek a I. Slaměník, 2008). 

        Zdrojem pro motivaci jsou vnitřní a vnější činitelé. Vnitřní jsou označovány jako 

motivy, díky kterým dochází k uspokojení daného motivačního cíle, které jsou 

vyvolány organismem, jedincem jako je hlad, žízeň, hladina hormonů, ale také cíl, 

plán, představa, tužba aj. Vnějšími zdroji jsou pobídky, které jsou různého druhu, jsou 

dané působením lidí a podnětů v okolí. Motivaci lze také dělit na vědomou a 

nevědomou. Nevědomá motivace vychází z impulsů, které vyvolává navyklé chování 

a z motivů, které jsou nechtěné a nevpouští se do vědomí. (Nakonečný, 1996). 

 

5.1 Motivy 

        Jedná se o funkční prvky, které určují chování osobnosti. Jde o vyjádření 

psychologické příčiny lidského chování. Existuje však mnoho významů pojmu 

motivy, v užším smyslu jde o vědomé záměry či vědomé cíle jednání a v širším slova 
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smyslu jde o cíle chování vůbec, jedná se tedy i o ty nevědomé. Motiv se dá také 

vymezit jako faktor aktivace a řízení způsobu chování. Jde o objekt ve vnějším světě, 

který vyvolává u jedince pohotovost k chování (jídlo) nebo vyjadřuje tuto pohotovost 

samu (hlad). Vždy to vyjadřuje dosažení určitého psychického stavu, uspokojení. 

Jsou-li motivy označovány za psychologické příčiny, můžeme podle Nakonečného 

(1993) motivy nazvat jako „pohnutky k dosahování určitých finálních psychických 

stavů“. 

                    Formy a druhy motivů: 

Formy si můžeme představit pod pojmy jako potřeby, zájmy a ideály, za základní jsou 

však považovány potřeby a ostatní formy se vyvíjejí z potřeb. Druhy motivů ukazují 

na konkrétní uspokojení, kterého má být dosaženo (Nakonečný, 1993). Druhů motivů 

je mnoho, podle Nakonečného je roztřídíme na tyto druhy: 

1. Biogenní či fyziologické (biologické potřeby organismu např. potrava, pohyb, 

odpočinek atd.) 

2. Sociogenní či psychogenní motivy (poukazuje se zde na potřeby sociální 

bytosti např. potřeba výkonu, kompetence, uznání atd.) 

        Podle Nakonečného (1996) je formou motivu potřeba ve smyslu deficitu 

v biologické či sociální dimenzi a je cílem chování a redukce těchto potřeb, která je 

chápana jako různé druhy uspokojení. M. Vágnerová (2010) podle K. B. Madsen 

(1979) znázorňuje způsoby, jak vzniká samotný motiv a jak je možno dojít 

k uspokojení:  

 homeostaticky model – motivace je stimulována narušením homeostázy, 

tedy vnitřní rovnováhy organismu, člověk zcela automaticky usiluje o 

dosažení nové rovnováhy; uvedeny model má dvě varianty – variantu 

nedostatku, jejímž výsledkem je, že člověk něco přijímá, a variantu 

přebytku, při níž naopak člověk ze sebe něco vydává, něčeho se zbavuje, 

může se jednat i o přehnanou sociální stimulaci, např. v přeplněném 

autobuse, 

 pobídkový model – doplňuje homeostatickou hypotézu, klade důraz na 

význam vnějších činitelů pro rozvoj motivovaného jednání, jeho regulaci i 

pro uspokojení aktivované potřeby, 

 kognitivní model – zdůrazňuje význam orientace v aktuální situaci a její 

rozumové hodnocení, motiv je definován jako zaměření na cíl, přičemž 

důležitou roli hraje představa žádoucího cíle, tj. budoucího uspokojení, 
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 činnostní model – zdroj motivace spočívá v činnosti, která už není jenom 

prostředkem k dosažení uspokojení, ale stává se cílem,  

 emoční model – stav motivovanosti i uspokojení je signalizován emočními 

prožitky, patří sem nejen emoce jako takové, ale také tělesné prožitky. 

 

5.2 Lidské potřeby 

        Z  potřeb nelze odvodit veškeré chování. Člověk má potřeby vrozené (biologické) 

a poté potřeby vyšší, psychické, které se vypěstují výchovou. Biologické potřeby 

definujeme jako tzv. tkáňový deficit, jde zde o stav rovnováhy organismu vyvolaný 

nedostatkem některých látek. Důležitou roli v potřebách hraje i rovnováha psychická. 

Stav psychické nerovnováhy zapříčiní např. nepřekonání bariéry, která nám umožňuje 

dokončit činnost, toto je považováno za emočně negativní, pokud však tuto barieru 

překonáme, je to považováno za stav emočně pozitivní. Psychické potřeby odpovídají 

několika koncepcím, je uvedeno např. potřeba lásky, přátelství, porozumění, prestiže, 

pochopení smyslu života atd. 

Emoční pohled potřeb je vázán na všechny psychické potřeby. „Kladný emoční efekt 

závisí na tom, zda se nám daří vyhnout se, utéci, odstranit to, co pociťujeme jako 

škodlivý a nežádoucí jev, nebo přiblížit se, získat, využít, zmocnit se toho, co 

považujeme za prospěšné a žádoucí.“ Setkáváme se s objekty a situacemi, které v nás 

vyvolávají zdroj kladných a záporných emocí (Machač, 1985). 

         „Potřeba je někdy vzbuzena přímo vnitřními procesy určitého druhu, které 

vznikají v průběhu životních sekvencí, častěji však (jde – li o stav pohotovosti), 

výskytem jednoho z mála obvykle působících tlaků (nebo anticipujících představ 

takového tlaku). Každá potřeba je charakteristicky doprovázena zvláštním citem nebo 

afektem. Může být slabá nebo silná, okamžitá nebo trvalá.“ ( K. B. Madsen, 1972). 

        O. Mikšík (2007) označil, že A. H. Maslow preferoval a uvedl za nejdůležitější 

roli pro motivaci potřeby ve vyšších poschodích. Schéma použité Mikšíkem (2007) : 

 

       

 

 



24 
 

 

Obr. 5 - Maslowova pyramida potřeb dle Oldřicha Mikšíka (2007) 

 

Uspokojení potřeb člověka je vedeno ostatními lidmi, myšlením a předvídáním jedince  

(Janoušek, Slaměník 2008). Toto má za výsledek vytvoření si cílů a schopnost jejich 

dosažení. Podle Julian B. Rotter je potřeba cílesměrné chování. Podle tohoto dochází 

ke vztahu cíle a potřeby, kdy cíle sytí potřeby, které vlivem cílů motivují jedince a řídí 

jeho chování. Mikšík (2007) vymezil 6 nejdůležitějších cílesměrných potřeb podle 

Julian B. Rotter: 

 potřeba uznání – cílem je jevit se způsobilým, kompetentním a ceněným 

sociální skupině, jíž je osoba členem, 

 potřeba bezpečí a ochrany – předpokladem je očekávání ochrany před 

nebezpečím a podpory okolí v realizaci a dosahování vytyčených cílů, 

 potřeba dominance – mít autoritu a moc při ovlivňování a rozhodování 

ostatních v sociální skupině, 

 potřeba lásky a citovosti – setkávat se u druhých s pozitivním citovým 

vztahem a být přijímán takový, jaký člověk je, nikoli jakého ho chce okolí, 

 potřeba tělesného zdraví a potěšení (komfortu) – uspokojování činnostmi 

vedoucími k zachování a rozvoji zdraví a činnostmi přinášejícími radostný 

pocit a silný zážitek. 
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5.2.1 Metapotřeby 

Tento pojem používal a vytvořil teorii metamotivace A.H. Maslow, jehož cílem bylo 

vysvětlit funkci vývojově vyšších potřeb z biologicky daných hodnot života. Tyto 

potřeby vyjadřují touhu člověka po seberealizaci, pocitu dokonalosti a osobního růstu. 

„Obsahem metapotřeb jsou určité životní hodnoty a tyto potřeby jsou spojeny 

s morálně volními vlastnostmi“. Člověk se snaží o dosažení materiálních a duchovních 

hodnot a systém jeho hodnot je vytvářen systémem hierarchicky uspořádaných hodnot 

(Nakonečný, 1993). Metapotřeby jsou tím, co člověka obohacuje, vyvolává v jedinci 

touhu po nových výzvách, zážitcích a prožitcích, naopak ale nevede k pocitu 

nedostatku potřeb, ale ke zvýšení touhy po těchto potřebách (Mikšík, 2007). 

 V tomto smyslu je hodnota považována za pojetí žádoucího a chování směřuje 

k dosažení žádoucího a vyhnutí se nežádoucího. Maslow rozlišuje dvě rozdělení 

vzorce uspokojení, kdy uspokojení základních potřeb je redukce a uspokojení 

metapotřeb je indukce motivačního stavu, tím pádem se tyto potřeby stávají fakticky 

neuspokojitelné a tím se stává motivační vliv trvalým, což je charakterizováno jako 

zájem. Existuje mnoho vymezení pojmu zájem, podle Nakonečného (1993) je zájem 

„činnost, na niž je člověk ochoten vynakládat úsilí, peníze a čas, anebo velmi úzce, 

jako trvalejší snaha o poznání něčeho a je zaměřen do sféry poznávání, které je tu 

prostředkem uspokojování“. 

        W. Arnold spojuje zájmy s pudy s rozdílem, že zájmy jsou zaměřeny na 

psychické vztahy na rozdíl od pudů, ty mají vztah k organickým procesům. Další 

názor, je podle G. Murphyho, který spojuje zájmy se světem hodnot.  

 

5.3 Motivace ve sportu 

        Motivace je označována jako shluky motivů. Každého závodníka ovlivňuje řada 

motivačních seskupení překrývajících se a vzájemně protichůdných. Každý sportovec 

má svou motivační strukturu, která souvisí s jeho osobností, kdy nejdůležitějším 

vlivem, který tuto motivační strukturu určuje, je věk a výkonnost sportovce.  

        Jedná se o motivaci, která pomáhá jedinci k předvedení určitého sportovního 

výkonu. Setkáváme se s několika druhy, které nás vedou k této motivaci jako potřeba 

pohybové aktivity nebo samotné činnosti, pro úspěch a uznání, pro splnění cílů rodičů 

a také pro kompenzaci pocitů méněcennosti a neúspěchů. Podle Jarvise (1999) má 

sportovní motivace čtyři stádia: 
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 Stadium generalizace- v tomto stádiu jde o hlavní základ vybudovat a 

udržet motivaci na takové úrovni, aby si jedinec vybudoval pozitivní 

vztah k dané sportovní činnosti, který vychází z jeho zájmu a nemusí být 

motivován činiteli zvenčí, 

 Stadium diferenciace- tímto stádiem prochází jedinec k utužení tendencí 

k dané sportovní činnosti. V základu se mezi hlavní motivy dostávají 

sebeuplatnění, sebeúcty, společenského ohodnocení, soutěživosti,  

 Stadium stabilizace- hlavními body jsou dosažení sportovního 

mistrovství, motivů soutěživosti, potřeby výkonů, dosažení cílů 

sportovních, osobních i společenských, 

 Stadium involuce- v tomto stádium se jedinec učí srovnávat se situací, že 

sportovní činnost není provozována pro výkon a úspěch, ale vyskytují se 

zde motivy udržení zdraví a kondice. 

 

 

                  

Obr. 3 Aplikace Maslowovy pyramidy 

potřeb na sportovní praxi dle Plamínka (2007) 
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5.3.1 Aspirace ve sportu 

        Sportovec má přesné nároky na svůj další výkon ve sportovní činnosti, těmto 

nárokům, které vyjadřují sportovcovo sebehodnocení, říkáme aspirační úroveň. 

Aspirace nejsou totožné s pouhým odhadem nebo očekávání, liší se právě svojí 

subjektivitou a vztahem k volním a motivačním procesům. Jak předešlé výzkumy 

dokázali, aspirace jsou ovlivněny hlavně posledním výkonem v dané sportovní 

činnosti. Je známo, že mladší sportovci a muži mají vyšší aspirace než starší sportovci 

a ženy. Úspěch v dané činnosti je právě ovlivněn aspirací, když dojde u následujícího 

výkonu k převršení předchozí aspirace, je ten výkon považován za úspěch a naopak 

když je následný výkon nižší úrovně, znamená to frustraci. Jestliže úspěch trvá, 

aspirace se zvyšuje a naopak frustrace aspirační úroveň snižuje. 

        Podstatnou úlohou v přístupu ke sportovní činnosti plní hyperaspirativnost, což 

znamená, že aspirační úroveň  je permanentně vyšší  než byl poslední výkon, jedná se 

zde o to, že sportovce vede dopředu neustálá tendence se zlepšovat.  Znamená to, že 

toto je znakem motivovanosti, ale zároveň si sportovec vytváří v sobě určité napětí, 

obavy z toho, zda budou aspirace dosaženy a stává se to i předpokladem následných 

frustrací.  Sportovní aspirace charakterizuje také to, že sportovci své aspirace po 

úspěchu rádi zvyšují, než po neúspěchu snižují. 

        Odolnost sportovce proti frustraci je nazývána frustrační tolerance, následky 

frustrace patří do kategorie pozávodních stavů. Frustrace se stává nebezpečnou 

v případě primadon nebo dlouhodobě úspěšných dorostenců, které začínají závodit ve 

vyšší závodní věkové kategorii s vyrovnanou konkurencí, zde poté může docházet 

k rezignaci (Slepička, Hošek, Hátlová,  2006). 

        Nakonečný (1996) citoval ve své knize formulaci psychologa Heinze 

Heckhausena, který uvedl základní principy proměn aspirace:  

 prožívání úspěchu a neúspěchu není vázáno na objektivní znaky úlohy, 

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

 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, 

 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, 
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 s úrovní aspirace je spojen určitý postoj k riziku; osoby s nižší úrovní 

aspirace si obvykle počínají riskantněji, 

 konkrétní úroveň aspirace je určovaná také situačními faktory, jako je 

důležitost úkolu, jeho reálnost, časová distance možného dosažení cíle a 

další. 

        Na sportovní aspirace má vliv vnější působení, organizace tréninku a soutěžní 

činnost a mohou být prostředkem k ovlivnění sportovní motivace (Slepička, Hošek, 

Hátlová,  2006). 

 

5.3.2 Výkonová motivace  

       O výkonu můžeme říci, že vychází z funkce schopností a motivace, dojde-li 

k vynechání jedné z těchto složek tak k samotnému výkonu nedojde. V šedesátých 

letech minulého století vznikla v USA samotná teorie výkonové motivaci. Význam 

výkonové motivace nebyl v rámci psychologie, ale rozšířil se i do sociologie, 

etnologie a pedagogiky. Podle této teorie je tendence ke sportovní aktivitě podmíněné 

rozdílem mezi tendencí dosáhnout úspěchu a tendencí vyhnout se selhání. Podle 

Nakonečného (1996) „Úspěšný výkon vyvolává hrdost a neúspěšný stud. Hrdost na 

výkon a úspěch je tím silnější, čím je úkol těžší a podaný výkon náročnější. Naopak 

neúspěch je tím těžší, čím je úkol lehčí.“ Situace, která podmiňuje velký výkon nadějí 

na úspěch, úspěchu zároveň obsahuje obavu před selháním a obavou z neúspěchu, 

dochází tedy ke střetu mezi dvěma protichůdnými tendencemi. Tendence dosažení 

úspěchu je chápána jako funkce motivu dosáhnout úspěchu, hodnoty úspěchu a 

pravděpodobnosti dosažení tohoto úspěchu. U tendence vyvarování se neúspěchu jeto 

podobně, jedná se o funkci motivu vyvarování se neúspěchu, negativní hodnotě 

neúspěchu a pravděpodobnosti neúspěchu. Je experimentálně dokázáno, že sportovci  

kteří preferují silnější motiv po úspěchu než po neúspěchu, pomyšlením na selhání 

jsou nejvíce motivováni v situaci padesátiprocentního rizika. U sportovců, kteří se 

mají potřebu vyhnout se selhání, si při negativní motivaci vybírají činnosti velmi lehké  

nebo velmi těžké,  kde není neúspěch  překvapením. 

        Sportovce počítáme k té části lidí, kde převyšuje motiv úspěchu nad motivem 

vyhnout se selhání, jedná se zde o velkou potřebu úspěchu. Pro sportovce je toto jeho 

typickým osobnostním rysem, relativně trvalým a jen málo aktuálně oscilujícím. 

Existují zjišťovací techniky k měření potřeby velkého úspěchu. Především se používá 
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modifikovaná technika projektivní a doprovodná technika dotazníková. Z tohoto se 

potvrdilo, že potřeba velkého úspěchu je u sportovců vyšší než u ostatní populace. 

Znalosti o dynamice potřeby velkého úspěchu jednotlivců je velkým přínosem pro 

oblast výběru sportovních talentů, kde velká potřeba úspěchu zaručí relativně stabilní 

motivační struktury projevujícím se neklesajícím zájmem o sport v tréninkovém 

procesu.  Také v oblasti ovlivňování motivační struktury sportovců hraje znalost 

potřeby velkého výkonu svou roli. 

        Potřeba výkonu je zaměřena na sportovní oblast vlivem diferenciace a stabilizace 

motivační struktury. Sportovec aktivuje potřebu velkého výkonu hlavně situace, kdy 

se sportovec cítí kompetentní, tzn. situace vyvolaná v oblasti vlastního soutěžního 

sportu. U sportovce je potřeba velkého výkonu dvoustupňová. Potřeba výkonu má 

určitý vztah k motivační struktuře člověka, k jeho kompetenční oblasti. Dojde-li ke 

stabilizaci motivační struktury, vznikne transfer potřeby do jiné oblasti, převážně 

sportovní, ale hlavně se zjišťuje vyhraněná orientace výkonové motivace na sportovní 

úspěch. Sportovcovi zdroje výkonové motivace vychází z faktorů ontogenetického 

vývoje a dále je souvislost se sociální rolí a situačními vlivy sportovce. Již 

v ontogenetickém vývoje je výkonová motivace určována jako produkt sociálního 

učení, kdy subjekt očekává souhlas a vyhýbá se nesouhlasu okolí a zde je důležitý vliv 

výchovných vlivů. Žádoucí je v této fázi trénink samostatnosti a nezávislosti, toto je 

důležité podchytit v prvních osmi letech života. Důležitou roli zde hraje rodinné klima 

s výkonově orientovanou aspirační úrovní, harmonické, vřelé a stimulující výkonové 

snažení dětí a výchově vedoucí k autonomii. Studie také ukazují, že výkonová 

motivace souvisí více s „mužskou“ než „ženskou“ rolí (Slepička, Hošek, Hátlová,  

2006). 

 
Obr. 4 – chování v situaci orientované na výkon podle Nakonečného (1996) 
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5.3.3 Kauzální atribuce ve sportu 

        Ve sportovní činnosti se jedná o proces zpětného příčinného přisuzování. Tento 

proces má dosti velký význam v oblasti motivace z pohledu po výkonové analýzy. 

Sportovec zde rozebírá příčiny, které vedly k dosažení právě takového výkonu, jedná 

se o velký motivační význam pro budoucí výkon. To co sportovec vyhodnotí jako 

pozitivní je motivací do budoucna a negativní faktory jsou odmítány v dalších 

aktivitách. Kauzální atribuce má své pravidla, podle příčin se dělí do čtyř skupin. 

Častá kritéria pro roztřídění do skupin, jsou lokalizace (vnější, vnitřní) a trvalost (stálé, 

krátkodobé). Vnější proměnlivé příčiny můžou být např. náhoda, štěstí, počasí, přízeň 

rozhodčího. Vnitřní příčiny mohou být úsilí, snaha. Za vnější stálé příčiny můžeme 

považovat obtížnost úlohy, odpudivost místa soutěže a vnitřní stálou příčinou mohou 

být schopnosti (Slepička, Hošek, Hátlová,  2006). 

 

5.4  Emoce 

        Existují určité zásady, které vedou ke vzniku emocí, je vypracováno několik 

teorií této problematiky, nejznámější je teorie Vrátková. Tato teorie označuje za 

důležité použití moderních strojů EEG, které zachycují elektrické aktivity v určité 

části mozkového kmene. Seskupení neuronů a nervových drah vysílají impulsy 

z různých částí těla difúzně do celé oblasti mozkové kůry, tím pádem dochází 

k aktivaci nebo naopak k utlumení. Další součástí potřebnou k tvorbě emocí je 

hypotalamus, ten rozhoduje o tom jaké emoce a city člověk projeví, tyto informace 

dochází z aktivované mozkové kůry. Rozlišuje se několik typů emocí, negativní a 

pozitivní.  

Negativní: 

 Úzkost – jde o obavu z něčeho neznámého, nepopsatelného. Jedná se o 

rozšířený emoční prožitek doprovázený zvýšeným svalovým napětím, 

zvýšeným krevním tlakem a možnými trávicími obtížemi. 

 Strach – zde je už reakce na konkrétní nebezpečí, dojde ke zvýšení  

aktivace sympatického nervstva, toto vede k připravení těla na boj a 

blokuje logické uvažování a přemyšlení.  

 Hněv – je charakteristický určitou reakcí na frustraci, což se projevuje 

agresí, tato agrese může být jak verbální tak fyzická.  
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Pozitivní:  

 Radost – vzniká z uspokojení a splnění určitého cíle, který si člověk určí, je 

dosaženo pocitu spokojenosti a radosti. S tímto stavem se člověk většinou 

snaží podělit s ostatními. Dlouhodobá radost je označována jako štěstí. 

 

        Emoce řídí oblast hypotalamu, která se podílí na aktivaci sympatiku, což 

uvolňuje adrenalin do cévního systému. Toto zapříčiňuje zvýšenou činnost srdce, 

mobilizaci glukózy, je zdrojem energie pro svalovou práci a způsobuje rozšíření cév 

vedoucích svalem, což přivádí živiny do svalu. Emoce působí na sportovce pozitivně, 

ovšem do určité míry. Závislost intenzity sportovního výkonu na emoční síle vyjadřuje 

tzv. převrácená U křivka: 

 

Graf  1 – Emoční síla 

 

 
 

 

 

 

        „ Situace znázorněná v bodě 1 je charakteristická nízkou emoční aktivitou. 

Sympatický systém není dostatečně nastartován, dochází k útlumu motoriky, poklesu 

svalového tonu atd. Sportovec se v takovémto stavu nachází  pokud není před výkonem 

dostatečně motivován. Na rozdíl od předchozí situace se na vrcholu naší převrácené U 

křivky (bod 2) setkáváme s ideálním stavem, při kterém je člověk schopen podat 

ideální výkon, což je označováno jako bojová pohotovost. Velmi často se ovšem 

setkáváme s tzv. nadměrnou aktivací. Míra emocí překročí únosnou hranici, čímž se 

sníží také sportovní výkonnost. Pro tento stav jsou typické nekoordinované pohyby, 

svalový třes, křečovitost, agresivita, oslabení pozornosti a snížení 
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koncentrace.“ (Trénink. com. Psychologie: Emoce a motivace ve sportu, [online]. 

2006. [cit.2012-10-19]. Dostupné z 

http://www.trenink.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1942:psyc

hologie-emoce-a-motivace-ve-sportu-&catid=115:psychologie&Itemid=274).  

        Na míru adaptace na požadavky a na osobní spokojenost není důležitý pouze 

převažující emoční prožitek, ale schopnost člověka emoce ovládat a regulovat. Může 

to vést k tendenci odtaživosti, nadměrné sebekontrole a neprojevování emocí a 

druhého pohledu může jít o impulzivního jedince, kteří nedovedou své chování a 

prožívání ovládat. Regulace emocí zahrnuje procesy monitorování, hodnocení a 

ovládání intenzity a délky trvání emočních prožitků. Strategie regulace mohou být 

různé, může se jednat o kontrolu na úrovni hodnocení, prožívání nebo o regulaci 

snažící se o kontrolu chování navozenou emočním prožitkem. Běžná technika změny 

je přehodnocení, jde o změnu způsobu vyhodnocování své vlastní emoce, její 

hodnocení a jak o své emoci dokáže uvažovat. Nežádoucí emoce se snaží regulovat 

jejich potlačením, které mění způsob prožívání a reagování na určitý podnět edukcí 

nepříjemných pocitů.  Emoční regulace je hlavním klíčem ke zvládnutí negativních 

emočních prožitků. Jedná se o dovednost, která se během života mění. Korekce 

vlastních emocí se rozvíjí už v dětství a s věkem se mění schopnost korekce podle 

změny regulační strategie (Vágnerová,  2010). 

        Úzká integrace emociálních a motivačních procesů plyne z toho, že proces 

motivace je prožíván jako snaha, které je závislé na vědomí cíle. Za základní 

motivační stav jsou považovány potřeby, kdy motivace hraje důležitou úlohu  ve 

funkci uspokojování potřeb. Proces motivace probíhá od jednoho emociogenního 

stavu (napětí, nelibost) k druhému emociogenního stavu (uvolnění). Motivace směřuje 

k uspokojení, což znamená stav od nepříjemného napětí k příjemnému uvolnění ( 

Nakonečný, 2000). 

 

5.5 Teorie motivace         

        Motivace je rozšířené téma a je známo několik teorií motivace. V této kapitole 

bychom je chtěli přehledně rozdělit. Koncept motivace je v psychologické praxi má 

zásadní význam. Teorie motivace, které zde uvedeme, jsou z knihy Nakonečného 

(1996), který je převzal od Irvinga B. Weinera (1980): 

 

http://www.trenink.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1942:psychologie-emoce-a-motivace-ve-sportu-&catid=115:psychologie&Itemid=274
http://www.trenink.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1942:psychologie-emoce-a-motivace-ve-sportu-&catid=115:psychologie&Itemid=274
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        Z této tabulky je evidentní, že každý psychologický směr přistupuje k motivaci 

jinak, je známo, že některé z těchto teorii nejsou aktuální k čerpání, ale než se tomu 

stalo, tak se určitou dobu z nich vycházelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

EMPIRICKÁ ČÁST 

 

6. CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

 

Cíl práce:  

Cílem práce je vytvořit náhled na motivaci závodníků v jachtingu v lodní třídě Flying 

Dutchmen. 

  

Úkoly práce: 

a. Zisk základních teoretických podkladů v oblasti motivace (obecné i 

sportovní motivace, motivace výkonu) a jachtingu. 

b. Sestavení anketního šetření  

c. Sestavení otázek pro rozhovor 

d. Ověření rozhovoru i otázek 

e. Realizace šetření  

f. Zhodnocení zjištěných faktů v kontextu s ostatními výzkumy 

 

7. VÝZKUMNÉ OTÁZKY 

        Na základě metod výzkumu jsme si v naší práci stanovili dvě výzkumné 

otázky, na které po vyhodnocení výsledků budeme schopni odpovědět a ověřit si 

tak jejich pravdivost.   

 

 O1- Hlavním motivem pro začátky jachtění byla komunita jachtařů, jak je 

zmíněno ve studiích v jiných sportovních oblastech. 

 O2- Pro závodníky je důležitým faktorem spolupráce, pozitivní prožitky a   

boj s přírodou. 

 O3-  Pro většinu našich probandů je jachting životním stylem a mají s tímto 

sportem delší zkušenost. 
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8. METODIKA 

 

8.1 Charakteristika souboru 

        Pro výzkum byl vybrán soubor skupiny jachtařů, kteří se aktivně zúčastňují 

závodů v lodní třídě FD, ve věkovém rozmezí od 30 do 63 let. Toto věkové období je 

považováno za produktivní v této lodní kategorii, protože je zde potřeba zkušeností a 

jachtaři by měli být v dobré tělesné kondici. Podle grafu č. 1 označující věkové 

rozložení, můžeme konstatovat, že věkové rozložení je rovnoměrné. 

 

                                   
 

 

 

       Jako informaci o našem výzkumném souboru jsme zde uvedli jaké mají naši 

respondenti ukončené vzdělání. Největší zastoupení 58 % zaujali absolventi středních 

škol a 42 % ukončilo své vzdělání vysokou školou.  
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 8.2 Popis a organizace výzkumu 

        Testování proběhlo formou interview a ankety. Pro potřebné informace jsem se 

dostavila na závody lodní třídy FD na Nechranické přehradě, kde byly rozdány celkem 

dvanácti probandům ankety a se čtyřmi z nich bylo provedeno interwiev, vybrali jsme 

dva zkušené jachtaře, jednoho začínajícího jachtaře, který tento sport provozuje 4 roky 

a nakonec jedinou aktivně závodící ženu v této kategorii v ČR. 

Závodníci byli ochotni a věnovali mi chvilku jejich času večer po prvním dnu závodu, 

kdy vyplnili anketu a vybraní se zúčastnili rozhovoru. 

        Závody trvaly tři dny a zároveň jsem měla tu možnost se sama těchto závodů 

zúčastnit, jelikož jedna posádka nedorazila kompletní. Díky aktivní účasti jsem zažila 

celou atmosféru od příjezdu, přípravy lodě, samotných závodů až po úklid lodě a 

vyhlášení výsledků, bylo to vše pro mě velkým přínosem a mohla jsem se lépe vžít do 

odpovědí probandů a jejich pocitů ze závodění. Pro mě samotnou to byl velký zážitek 

a odnesla jsem si mnoho poznatků. 

 

8.3 Metody výzkumu 

        V této práci byly ke sběru dat využity jako hlavní výzkumné metody pozorování, 

forma polostruktovaného interview, narativní analýza a obsahová analýza. 

        Pozorování je typickou součástí mnoha výzkumů kvalitativního charakteru. 

Můžeme ho poznávat ve třech typech: popisné, fokusované, a selektivní. Pozorování 

se stává stále koncentrovanějším na vytypované aspekty situací (Hendl, 2008). 

S rozhovorem patří mezi nejstarší metody získávání psychologických poznatků. 

Pozorování se dělí z několika možných hledisek, podle předmětu pozorování se dělí na 

introspektivní a extrospektivní techniky a dále pozorování vnějších procesů a jevů se 

dělí na přímé a nepřímé. Samozřejmě základní typy členíme dle úrovně strukturace na 

strukturované, polostrukturované a nestrukturované. 
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Obr. 4 Členění metod pozorování 

 

 

        V našem výzkumu jsme využili extrospektivních metod u kterých nelze opomíjet 

to, že pozorování je jako vědeckou metodou chápáno výhradně pozorování chování.  

Podle M. Miovský (2006) jsou popisovány dvě možnosti strategie extrospekce : 

izomorfní a reduktivní deskripci. V našem výzkumu se přikláníme k formě reduktivní 

deskripce, kde má pozorování svou strukturu a je dopředu vytyčené na určité oblasti. 

Úkolem je vytvořit si určité schéma složené z několika obecnějších kategorii. Samotné 

pozorování je poté směřováno právě na tyto obecné významové jednotky, tímto se 

omezuje prostor pozorovateli, který musí schéma dodržovat. Z didaktického významu 

je M. Miovským (2006) uváděno několik obecných kategorií, které naznačují základní 

rámec ve kterém se výzkumník může pohybovat: jsou to pohybové znaky chování, 

formální znaky verbálního chování, obsahové znaky verbálního chování, úkony 

činností a akty chování, všeobecné znaky prostředí, situační děje.  

        U našeho výzkumu jsme měli možnost zúčastněného pozorování, kdy jsme se 

jako výzkumníci přímo pohybovali v prostoru, kde se naše potřebné jevy k pozorování 

vyskytovaly. Při tomto pozorování dochází k interakci mezi pozorovatelem a 

pozorovaným. Pozorovatel má tu možnost dosáhnout velké blízkosti s prostředím a 

aktéry. Získat ten správný náhled do celé situace s množstvím detailů, situačních a 

kontextově vázaných informací, díky tomuto vnějšímu pozorovateli nezůstanou tyto 

informace zcela nedostupné nebo nesrozumitelné. Tento typ pozorování se vyskytuje 

ve dvou formách: skryté a otevřené zúčastněné pozorování. My jsme měli možnost 

otevřeného zúčastněného pozorování, kdy se jedná o standardní aplikaci pozorování, 

kdy se při pozorování pohybujeme přímo v terénu a účastníme se přímo situací a jevů, 

které pozorujeme a zároveň pozorovaní vědí, že provádíme výzkum. Výhodou tohoto 
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pozorování je jeho korektnost, s níž souvisí to, že máme jasně danou roli a pozici 

v průběhu výzkumu a je jasně daná a tím pádem nemusíme nic skrývat či klamat 

účastníky. 

        Ke sběru dat nám navíc velmi přispěla výzkumná metoda polostrukturovaného 

(semistrukturovaného) interview. Podle M. Miovského (2006) se jedná o 

nejobtížnější a také nejvýhodnější metodu pro získávání kvalitativních dat. Termínem 

interview je označován takový rozhovor, který se provádí za určitým cílem a účelem 

výzkumu. Polostrukturované interview je nejrozšířenější, výzkumník si vytváří určité 

schéma, které je pro probandu závazné. Schéma značí okruh otázek, na které se 

výzkumník bude tázat, podle potřeby je zde možnost zaměnění pořadí okruhů v jakém 

se výzkumník ptá. U tohoto druhu interview je dosti výhodné využití následné inquiry 

tj. upřesnění vysvětlení odpovědí dotazovaného. Jedná se o to, že si případně tazatel 

může nechat vysvětlit, jak účastník danou věc myslí a tím tazatel má možnost si ověřit  

zda odpověď pochopil správně. Důležitým faktorem je splnit tzv. jádro interview, což 

označuje minimum otázek a témat, které jsou potřebné ke splnění daného schématu. 

V našem interview se vyskytlo 14 otevřených otázek, které napomáhají k tomu, aby 

nám dotazovaný více přiblížil vztah k dané věci. 

        Informace zjišťované pomocí interview byla součástí výzkumu anketní šetření. 

Anketa je příbuzná dotazníku, používá se jako nástroj určený zejména na širokoplošný 

masmediální průzkum mínění, názorů a stanovisek, kde se používá krátký volný 

dotazník s alternativními otázkami k významnému tématu (Švec, 1998). Alternativní 

otázky spadají do otázek uzavřených, které jsou jedním způsobem kladení otázek 

používaných v dotazníku. Uzavřené otázky nabízejí volbu mezi dvěma nebo více 

alternativami (Skalková, 1983). V našem výzkumu bylo využito 22 otázek. 

        Podstatou narativní analýzy je příběh, který zprostředkoval vypravěč, který 

odráží skutečnost daného tématu. V našem šetření se jedná o zisk informací pomocí 

interview. Příběh je komunikátorem mezi čtenářem a autorem, který je zprostředkován 

pomocí narativní interpretace, která je uskutečněna „díky protolingvistické pohotovosti 

pro narativní organizaci zkušenosti, kterou si člověk jako druh vyvinul.“ (Blatný, 

2006). Vzniklí text z interview je interpretován jako statistický produkt „Život a 

příběh jsou totiž smysluplné pouze ve vzájemné interakci a jejím prostřednictvím. 

Cílem narativního výzkumu je rekonstrukce významu jevu, který je v centru našeho 

výzkumného zájmu, který však nemůže být zbaven vázanosti na subjekt, kontext a 

časovost.“ (Čermák, 2002). V našem šetření je důležitá motivace, subjekt narativní 
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analýzy je nástrojem, konstrukcí i poznáním obsahu narativní analýzy, kdy základním 

zdrojem zájmu je identita. Narativní vědění spadá do kategorie zabývající se 

každodenním věděním obyčejných lidí. Interpretace je důležitá z pohledu neexistence 

jediné absolutní pravdy o realitě, to je výsledkem nemožnosti jediného správného 

způsobu interpretace textu. Důležitým faktem jak uvádí Josselsonová cit. dle 

Čermáka(2002), samotné konstruování a rekonstruování. Možnost označení 

narativního výzkumu jako vědeckého výzkumu je za podmínek specifikace 

východisek a metod výzkumu. V našem šetření se tedy jedná o motivaci, obsahovou 

analýzu dokumentů a pozorování. Je však důležité myslet na dva aspekty příběhu: není 

stabilní a mění se v průběhu času a je ovlivněn kontextem, v němž je vyprávěn. Z 

tohoto vyplývá, že cílem výzkumu je „zaměření na dílčí, živou, osobní, jedinečnou a 

subjektivní zkušenost participanta s chtěním porozumět jeho životu v kontextu.“ 

Čermák (2002). 

        K vyhodnocení získaných informací jsme použili metodu obsahové analýzy. 

Jedná se o „analýzu dokumentů a textů s cílem rozkrýt jejich vlastnosti s ohledem na 

položenou otázku“ (Hendl, 2008). Pod dokumentem a textem jsou chápány materiály, 

které jsou zachycené v psané, tištěné nebo jiné formě (Skalková, 1983). K využitím 

analýzy dokumentů je zapotřebí již existujícího materiálu. K analýze se využívají buď 

hotové dokumenty, které již někdo vytvořil nezávisle na výzkumném pracovníky na 

jiné účely a druhou variantou mohou být i dokumenty, které vytvořil výzkumník  

během výzkumu.  Při použití materiálu, které si výzkumník sám nezpracoval je malá 

možnost materiály ovlivnit (Skalková, 1983). Analýza bude v naší práci probíhat 

v následujícím sledu:  

1) vymezení kontextové jednotky – přepis rozhovoru (transkripce) 

2) vymezení záznamových jednotek – vyhledání významných vět či momentů v 

příběhu, či stále se opakující, 

3) vytvoření kategoriálního systému – snaha najít objektivní kategorie a 

            kvantifikovat je, 

4) interpretace - utřídění a vybrání podstatného společně s jejich shrnutím. 

        Při zpracování dat a vyhodnocení předpokladů byli v této práci použity četnost 

(čárkovací metoda) a statické zpracování průměrů a procent. Při statistické analýze je 

důležitým faktorem zachycení primárních dat daného pozorování. V naší práci byla 

prezentace dat znázorněna grafickou metodou, tyto metody jsou vhodné pro ukázání 

širších kvalitativních vlastností dat. Pro vytvoření grafů byly využity tabulky četností, 
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kde podle Hendla  (2004) je numerické zobrazení  kvantitativních proměnných, které 

se setřídí a pro hodnoty jsou přiřazeny četnosti.  

 

9. VÝSLEDKY 

        Výsledky v této práci jsou odvozeny z dotazníkového šetření, kde skupina 

respondentů odpověděla na otázky z ankety a pro nás byli tyto informace brány jako 

primární zdroj. 

 

9.1 Začátky jachtění  

        Bylo důležité primárně zjistit, jakým způsobem se závodníci k této sportovní 

aktivitě dostali a co bylo počátečním motivem k rozhodnutí provozovat tento sport. 

Velmi patrné bylo, že nejvyšší rozdíly byly mezi ovlivněním ze strany rodiny nebo 

přátel. Dotazovaný odpověděli jednoznačně. „ Na lodi jsem poprvé seděl, když mi bylo 

6 měsíců, když se mnou rodiče absolvovali první závody. Samostatně jezdím asi od 4 

let, závodně od 6 let“ (PS). Z opačné strany tu byl člen naší skupiny, který začal 

s tímto sportem v pozdějším věku. „ K jachtingu jsem se dostal, když jsem poznal svoji 

manželku, která tento sport dělá od dětství a mě se hned tento sport zalíbil“ (JP). 

        V dotazníku byla otázka k této oblasti položena formou „ Kdo Tě k jachtingu 

přivedl?“, tato otázka vedla k jednoznačným odpovědím.  Nejvíce probandů označilo, 

že nejvíce vlivů k začátku jejich kariery měla rodina (9 dotazovaných). Kdy hlavním 

motivačním faktorem byli rodiče, kteří museli tuto činnost podporovat a sami měli 

většinou kladný vztah k samotnému jachtingu. Jde zde hlavně o uznání z pozice 

rodiny. Ve starším věku, je i velmi důležitá podpora z pozice partnera nebo partnerky, 

kdy je rodina touto činností hodně ovlivněna. 

       Další odpovědí bylo, že k činnosti byli závodníci přivedeni díky přátelům, kteří 

měli s tímto sportem určitou zkušenost (2 dotazovaný), ve výsledku byla potřeba 

určité podpory z řady rodiny. A setkali jsme zde i s odpovědí, kdy jeden dotazovaný 

uvedl, že si tento sport vyhlídl sám a sám s ním i začal. 
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9.2 Úroveň závodníků 

        Z pohledu úspěchu a dobré formy motivace je důležitou součástí umět ohodnotit 

svoji vlastní úroveň, umět vlastní sebehodnocení a tím se přizpůsobit v tréninku a 

samotném závodě. V našem výzkumu byla tato oblast zkoumána otázkou, jak by 

dotazovaný ohodnotil svoji úroveň. V šetření se ukázalo, že odpovědi nebylo stejné, 

každý ze závodníků se cítí jinak, což je velmi prospěšné samotnému závodu a nikdy 

tedy není přesně známo, kdo se na jakém místě umístí. Odpovědi byly rozděleny na 

čtyři úrovně: 

1. Učím se základy jachtingu (0 probandů v grafu tato úroveň označena pouze 

nulovým procentem),  

2. zvládám základy a učím se pokročilé dovednosti (5 probandů), 

3. jsem pokročilý ve své kategorii (3 probandi), 

4. předávám své zkušenosti dál a učím další lidi (4 probandi).   
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 Odraz úrovně jachtařů v návaznosti na předešlé zkušenosti z jiných lodních tříd:  

         Jak už bylo řečeno, lodní třída FD se většinou skládá ze zkušenějších jezdců, 

kteří za sebou mají účast v závodech v jiných lodních třídách, proto i závody v této 

třídě jsou atraktivní a je se na co dívat. „Asi jako jeden z mála jsem s  jachtingem začal 

později, tedy přesně řečeno před čtyřmi roky a předtím jsem byl pouhý divák a 

fotograf,  když jsem doprovázel manželku na závody. Jsem velmi rád, že jsem se dostal 

do této party, nikdo tu nemá problém s tím, že jezdím krátce a vždy mi rádi pomůžou a 

mohu říci, že i já už dokážu podat pomocnou ruku, třeba při přípravě lodi, to je můj 

velký koníček“ (JP). 

      V našem šetření jsme také zjišťovali právě to, zda všichni závodníci mají nějaké 

zkušenosti s jinou lodní třídou než právě s FD, až na tři probandy všichni tuto 

zkušenost měli a odpovědi byli velmi pestré. 

 

 

 

9.3 Kolektiv 

       Jak jsem sama mohla poznat, kolektiv na závodech dělá mnohdy celou atmosféru 

závodu. Co se týká kolektivu v této lodní třídě, mohu sama říci, že i když mezi sebou 

všichni soupeří, na břehu si rozumí a dokážou si pomoci. Pro mnoho probandů má 

kolektiv důležitý význam, tato parta je drží právě u toho, aby pořád pokračovali 

v tomto krásném sportu. Každý má své starosti všedního dne, ale večerní posezení 

s kamarády a zároveň konkurenčními závodníky je vždy příjemnou změnou. Je 

pravdou, nevždy si nepadají kolem krku, po závodech si mnohdy musí vyříkat situace 

vzniklé při závodu, ale není to nic závažného. Podle grafu číslo 8 na stránce 46 je 

možno vidět, že kolektiv má pro závodníky význam.  
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Graf  6 - Zkušenost s ostatními lodními třídami  
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9.4 Uspokojení potřeb závodníka 

        Každého závodníka něco ovlivňuje, důvod proč stále závodí a vystavují se 

nástrahám při aktivní účasti na závodech. Je dosti složité si všechny tyto věci 

uvědomit a přiznat si proč to vlastně vše podstupují, když je to stojí tolik sil, času a 

financí. Položili jsme tuto otázku i našim probandům. „Jsem velmi soutěživý typ, 

toužím po úspěchu a vítězství, i když jich už tedy pár na svém kontě mám, každé je pro 

mě odměnou. Jedním z důvodu proč se motat kolem jachtingu, i když tento sport 

provozuji od mala je setkávání se s přáteli a lidmi, které jsou jachtingem spojený“ 

(PS). Tento závodník má hlavní priority pocity vítězství a stálé dobré umístění 

v žebříčku. Následný dva probandi mají pocit vítězství na stejné úrovni jako to ostatní 

co je naplňuje. „Nejvíce mě naplňuje vše, co člověk od sportu dostane, v mém případě 

to nemusí být pokaždé vítězství, ale když se nedaří, neskáču radostí, za svoji kariéru 

mám zajeto hodně závodů s úspěšným koncem a další takový je milým přivítáním“ 

(ZZ).  Naplňuje mě úspěch při dobrém výsledku a také pochvala a uznání od ostatních. 

Součástí každého závodu je pro mě adrenalin při překonávání silného větru a boj 

s přírodou samotnou, zvládnout kormidlovat loď jak v nulovém větru, tak v silném 

větru a když se přidá třeba i déšť, tak to stojí za to“ (MP). 

 

9.5 Ovlivnění zdravotního stavu 

        Do tohoto tématu patří i přihlédnutí k tomu, jak závodníky ovlivňuje tento sport 

v jejich zdravotním stavu a co jim dodává za pocit. Na tuto otázku jsme nejvíce 

zpozorovali odpovědi ve formě, že při označení pozitivního vlivu se nejvíce vyskytli 

pojmy jako „kondice, dobrá nálada, jasná mysl“. V případě označení negativních 

vlivů se nejčastěji vyskytovala bolest zad a kloubů. Někteří změnu svého zdravotního 

stavu nepozorují. Jako v každém sportu, tak i v jachtingu je zdravotní stav důležitým 

faktorem od kterého se vše odvíjí, na kterém jsou závodníci závislý a ovlivňuje celý  

jejich výkon. 
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        Zdravotní stav hraje důležitou roli, je i otázkou, zda si samotní závodníci dokážou 

přiznat, že už jejich jachtařské kariera končí, i když mohu říct, že to u našich probandů 

tomu tak není a i při jejich vyšších letech mají dobrou kondici. 

 

 9.6 Vliv jachtingu na osobní život        

         Při otázce jak jachting ovlivnil jejich život, byli odpovědi zcela jasné. „Je to můj 

druhý život, podřizuji mu i svůj osobní život“ (PS). 

      „Tento sport znamená velké sebeobětování, konec volných víkendů. Vše se musí 

stihnout přes týden, aby se dalo v pátek odcestovat na závody, na tréninky tak nezbývá 

moc času. Ale nedokážu si představit, že by tomu bylo jinak, jachting patří k mému 

životu“ (JP). 

        Závodníci musí své závody a plány spojit s rodinou, většina probandů jsou starší 

muži, kteří mají děti. Je pravdou, že i díky dobrému kolektivu se najdou závody, kam 

na závody dorazí i manželky s dětmi, pokud to však dovolí počasí a vhodnost zázemí. 

Položili jsme otázku, jak jachting ovlivňuje chod rodiny. „Je pravdou, že mám málo 

času na rodinu, bývalá manželka není velkou vyznavačkou tohoto sportu, takže se 

mnou ani na závody nejezdila, také jsme se už rozvedli, ale těší mě, že dcera přišla 

nedávnou s žádostí, zda by mohla začít jezdit na lodi, což mi udělalo velkou radost“ 

(ZZ). Poté jsem se setkala se závodníky, kteří oba závodí, tím pádem je jachting na 

první příčce jejich rodinného programu. „Vzhledem k tomu, že jachting provozuje i 

manželka není problém v rodinném kruhu, děti již odrostli takže nám nebrání nic v tom 

tento sport dělat naplno. Je pravdou, že představit si, že bychom měli mít malé děti, 

jako mají například někteří naši spoluzávodníci, tak by to bylo asi o dosti složitější, i 
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25% 

25% 

Graf  7 - Ovlinění zdravotního stavu 
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když v dnešní době, díky modernizaci automobilového průmyslu v oblasti obytných 

aut, je to usnadněné než dříve, ale možnosti by nebyli tak volné“ (JP). 

 

9.7 Osobní význam jachtingu 

        Pro každého probanda má samotný jachting jiný význam, každý si z tohoto sportu 

odnáší své a preferuje určitou činnost významnou pro něho samotného. V anketě jsme 

se ptali probandů, kterou z činností upřednostňují, která je pro ně významná, na výběr 

měli „samotný závod, trénink, péči o loď a komunikaci s ostatními“. Podle odpovědí 

jsme zjistili, že všichni probandi staví na první pozici závody a většina poté trénink, 

péči o loď a naposledy komunikaci s ostatními, ale setkali jsme se i s odlišnými 

odpověďmi, kdy se například trénink a péče o loď řadili na poslední místa a přednější 

je komunikace s ostatními (3 probandi). 

       Další otázkou, kterou jsme položili v naší anketě, byl dotaz, jak důležitý je pro 

závodníka kolektiv, vlastní výkon, výkon posádky a vnímání samotné přírody. V 

závodech nejen této lodní třídy je určitě dosti důležitá společná spolupráce posádky, 

jeden bez druhého by se vůbec této kategorie nemohli zúčastnit, proto je důležitý jak 

osobní, tak týmový výkon. 
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        Při osobním rozhovoru jsem položila probandům otázku: Co pro mě jachting 

znamená? Odpovědi se hodně podobali. „Jachting pro mne znamená relaxaci i 

adrenalin, skvělou partu a radost z cestování za vodou“ (JP). „Tím, že jachting dělám 

od malička, stal se součástí mého života, vše bylo tomuto sportu přizpůsobováno. 

V dnešní době je to pro mě naplnění volných víkendů, kdy cestujeme po republice za 

závody“ (MP). 

„Nejsem jezdec první ligy, ale rád jezdím kvůli partě a hlavně proto, že mě jachting 

baví. Už sem na lodi pár dnů strávil a nechci si zvykat na jiný sport kord když jezdím 

na loď, která dokáže jet ve skluzu i na stoupačku . Jachting je pro mě  už životní styl . 

Na vodě se musíme zlepšovat všichni . Jednoduše řečeno, chce to jezdit proto, aby  to 

člověka bavilo a jestli nikdy nevyhraješ žádný závod, tak to nevadí, víš že si tomu dal 

vše na co máš“ (ZZ).  

 

 

 

9.8 Prožívání závodníků 

        Velmi zajímavou oblastí bylo zjištění, co tyto sportovce k tomuto sportu tak 

přitahuje a co prožívají. Tato oblast byla zjišťována formou otázky „ Jaké pocity 

zažíváš při ježdění?“. Domnívám se, že tato otázka je jednou z důležitých hledisek 

týkající se motivace. Výzkumná skupina označovala jejich osobní pocity, podle 

zastoupení jejich intenzity.  
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Graf  10  – Pocity z jízdy 

 

 

        

         Jak je z uvedeného grafu viditelné, tak nejvíce se probandi shodli na odpovědi, 

že při závodění prožívají nejčastěji pocity „adrenalinu“, „spolupráce“ a „radosti“, kdy 

se na této odpovědi shodlo až 8 dotazovaných. „ Při závodění mě naplňuje adrenalin, 

to když bojujete o každý centimetr na vodě a samotná radost ze závodění, kde se 

projevuje má soutěživost a ten pocit při překonávání větru a spolupráce s mým 

kormidelníkem“ (JP).  Podle očekávání se objevila i odpovědět formou „ Jachting mi  

dává vše co já od sportu očekávám a mohu dostat“. (ZZ)  

        Dalším důležitým faktorem byli sounáležitost s přírodou, svoboda a také 

zodpovědnost. Příroda má na prožívání tohoto sportu velký vliv, je rozdíl jezdit za 

mírného větru při svitu sluníčka nebo za větru vyšších rychlostí doprovázeného 

deštěm a blesky. „Boj s větrem je nekonečný a posouvá mě stále dopředu“ (ZZ).  „Vítr 

nelze pokořit, musíme se snažit mu přizpůsobit a vítězit nad ním“. (PS) 

        Každý člověk prožívá tento sport jinak, podle struktury naší skupiny, někdo je 

nervózní, někdo si je jistý svým výkonem. Liší se to také podle počasí, někdo lépe 

ovládá loď za mírného větru, někomu musí naopak foukat víc, je pravdou, že to také 

záleží na vybavení. 

         Zkušeným závodníkům jsme položili otázku, jak prožívají soutěž dnes, zda je to 

pro ně má větší význam než dřív nebo naopak. „Dříve jsem si kladl vyšší cíle 
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(reprezentace), v dnešní době to beru spíše jako uvolnění, formu relaxace a zábavu. 

Dosáhl jsem už několika úspěchů a nyní spíše prožívám tzv. jachtařský důchod, i když 

vyhrávat dokážeme stále“ (PS).  

        „V mladším věku šlo o co nejlepší umístění, byla tomu podřízena velká dávka 

přípravy a dřiny. Vše bylo podmíněno snaze posouvat se dál. V dnešním závoděním mi 

jde nejvíce o prožitek z toho, že člověk drží s ostatními krok, ještě když jsou vše okolo 

mě samí chlapy a je vůbec schopen závodit. Samozřejmě, když se povede vyhrát, je to 

ještě o to příjemnější“ (MP). Velkou změnu odpovědi jsme dostali od závodníka, který 

nezávodí tak dlouho, ten prožívá úspěchy pořád stejně, nevidí ve svém závodění velký 

posun v kariéře, že by se měl dostat například do reprezentace, ale každá výhra má pro 

něj velký význam. 

        Dále nás také zajímalo, zda je pro závodníky důležitější umístění nebo celkový 

dobrý pocit. Podle mého názoru je umístění důležité pro mladší závodníky, kteří 

nemají s vítězstvím moc zkušeností. „Nejradši bych byl, kdyby šlo oboje najednou, 

jsou to spojené nádoby, já mám nějaké úspěchy za sebou a čím lepší umístění, tím 

lepší pocit, i když je pravdou, že dnes jsem rád, když se vede a smířím se s jakýmkoliv 

umístěním, když to tedy moc nepokazíme vlastními chybami“ (PS). 

        Chtěli jsme zaměřit na přímé prožitky a pocity, které závodníci prožívají přímo 

při závodě. Zajímalo nás, jak prožívají samotný start a průběh závodu. „Před startem 

je větší nervozita z toho, aby se start co nejlépe povedl, protože se z toho odvíjí dobré 

umístění v rozjížďce. Po zdařilém odstartování na prvních místech jde vše jednodušeji 

a nepanuje taková nervozita, samozřejmě při boji o umístění při dojezdu do cíle 

adrenalin opět stoupá. Špatný start způsobí větší napětím lodi, při snaze dotažení 

ztráty po startu. Při závodu je hlavně důležitá taktika a souhra posádky“ (MP). Každý 

tento okamžik prožívá každý jinak, říká se, že nervozit není špatným faktorem, pokud 

však není ve velké míře. Na naší otázku jsme dostali také odpověď: „Rozhodně se 

z toho nestresuji“ (ZZ).„Každý závod prožívám jinak, záleží na počtu lodí a i 

soupeřích, pokud je složení soupeř stejných kvalit stává se závod větší dřinou pro 

dobré umístění“ (MP). 

        Také nás velmi zajímalo zda jezdci preferují počet vítězství a úspěchu před 

prožitkem, pro závodníky je toto někdy těžké rozpoznat, protože prožitek je propojen 

s úspěchem, ale někteří si umí závody užít, i když nejsou zrovna na stupni vítězů, platí 

tu tedy: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“. Odpovědi tedy byli dosti podobné. 
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„V této době jde spíše o prožitek a samozřejmě dobré zajetí tento prožitek prohloubí“ 

(MP). „Nene, mám prožitek z každé jízdy každé dobré umístění je příjemné“ (JP). 

 

9.9 Příprava na sezónu 

       Jachting patří do kategorie náročnějších sportů jak na čas tak peníze, při snaze 

tréninků se musí závodníci uvolnit z každodenního života, což na dostupnost na 

tréninkovou vodu je složitější, ale někteří se snaží. Z odpovědí  probandů nám vyšlo, 

že je to přesně napůl, půlka z této skupiny závodníků se snaží alespoň 3-4krát do 

měsíce trénovat a druhá půlka se na trénink vůbec nedostane, důvody tohoto jsou 

většinou nedostatek volného času a velká vzdálenost k nějaké dostupné vodě. 

 

        Jachtařská sezóna trvá od jara do podzimu. Závody jsou většinou o víkendu, což 

znamená, že závod začíná v sobotu a většinou v neděli ve tři hodiny může být 

vyhlášen poslední start. Závody větší úrovně jako například mistrovství republiky jsou 

vypsány na tři závodní dny, takže se závodí už od pátku, což pro závodníky znamená 

jeden den volna.  
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        U nás v České republice nejsou podmínky zcela ideální, co se týká možností 

využití vodních nádrží pro možnost jachtingu, ale několik dobrých míst se zde najde, 

znamená to tedy pro závodníky více času stráveného dopravou. Probandi, se kterými 

naše šetření probíhalo, jsou ze všech koutů republiky, někdy to má blíž jeden poté 

druhý, jsou posádky, které jezdí do zahraničí, nejčastěji Itálie, Holandsko, Německo a 

někdy i Polsko. V České republice se nejčastěji závody konají na vodních nádržích 

Nové Mlýny, Lipno, Nechranice a Bezdrev. 

 

 

 

       Příprava a péče o loď je dosti důležitá, čím lépe je loď seřízená, tím lépe jede. 

V naší anketě se objevila i otázka, jaké jsou náklady na sezonu, většina závodníků se 
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pohybuje v rozmezí do 50 tisíc, tento stav je určen hlavně počtem závodů, kterých se 

posádka zúčastní a zda jsou závody mezinárodního charakteru, kde stoupají náklady 

na dopravu. Dalším faktorem je vybavení na loď, když Vám po technické stránce loď 

vydrží s malými úpravami celou sezonu, je to skvělé, ale mohou se vyskytnout 

nepříjemnosti během sezony jako například tržená plachta nebo balon, zlomená stěžeň, 

prasklé kormidlo a atd. to už jsou pro posádku velké náklady navíc, někde i kvůli 

těmto nákladům musí ukončit sezonu předčasně. Když se znovu vrátím k celkovým 

nákladům, tak závodnicí platí na každých závodech startovné, ubytovávání, stravu, což 

se při hojnosti závodů také ukáže v konečné sumě. 

 

 

 

        Zeptali jsme se také, jak působí na závodníky samotná příprava, zda je pro ně 

motivací a dokážou se namotivovat na závod ještě před samotným závodem. Při 

pohledu na celou situaci lze říci, že závody jako pojem takový začíná pro závodníky 

již odjezdem z domova a s pocity toho, že vlastně ani najisto nevědí, zda bude foukat a 

dostanou se na vodu nebo zda prosedí závodní dny na břehu. Je pravdou, že v takovém 

případě využívají závodníci takovéto situace k doladění technických věcí na lodích. 

„Já sám se snažím hecovat soupeře a tím se sám motivuji, často se střetáváme u 

přípravy lodí a navzájem si radíme a poté přijde i na řeči ohledně závodů, jako zda to 

bude jako minule nebo zda se podaří něco kloudného zajet“ (JP).„Motivuji se už 

samotnou jízdou a přemístěním na závody. Samotná příprava lodi nás nemotivuje, 

když projednáváme taktiku s jakou se na vodu vydáme. Velkou motivací pro mě osobně 

je vidina silnějšího větru, jelikož vím, že za stálého silnějšího věru máme možnost 

lepšího zajetí než při slabším větru. Zároveň je v tomto sportu těžší udržet si motivaci 

8% 
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Graf  14 - Náklady na sezonu 
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z hlediska nestálosti počasí, někdy se řekne start v deset, ale ono nefouká, takže čekáte 

a jste neustále v pohotovosti a čekáte na signál rozhodčích“ (MP). 

 

9.10 Jachting jako životní styl 

        V neposlední řadě jsme se probandů zeptali, co pro ně jachting znamená, zda je to 

práce, sport nebo jen takové trávení volného času. Většina dotazovaných odpověděla, 

že jachting je pro ně životní styl. „Určitě je pro mě životním stylem, vše jsme tomu 

přizpůsobovali a dnes je tomu stejně. I když nejsme na závodech je jachting doma 

hlavním tématem“ (MP). „Je pro mě životním stylem, nedovedu si představit, že bych 

jachting nedělal, mám o tento sport velký zájem patří k mému životu“ (JP). 

       V našem šetření se mezi samými muži vyskytla i jedna zkušená žena, která 

jachting dělá od malinka, v dnešní době není účast žen v tomto sportu neobvyklým 

jevem, ale v našem případě je jediná, která aktivně závodí v lodní třídě Flying 

Dutchmen u nás, tato třída svoji náročnosti není pro ženy moc lehkým oříškem. 

Zeptali jsme se tedy, jak vypadala její jachtařská kariéra. „ Do doby dospělosti se naše 

rodina jachtingem řídila, já i můj bratr jsme aktivně závodili od malinka, takže pro 

nás nic jiného než jachting nebylo, náš otec dokonce sport upřednostňoval i před 

školou, každý víkend jsme jezdili po závodech a v týdnu jsme absolvovali fyzicky 

náročné tréninky, takže jsme nic jiným nežili. Je pravdou, že díky tomu jsme byli i dost 

úspěšný. Když se na to podívám zpětně, je super jaké podmínky mají děti v dnešní 

době, mluvím hlavně o materiálním vybavení a vybavením pro samotného jachtaře, my 

jezdili ještě v holinkách a teplákách a je pravdou, že v dospělosti se to trochu odrazilo 

na mém zdravotním stavu, ale o to více si užívám ježdění teď, když můžu mít neopren a 

sucháč a není mi taková „klendra“, ale tohle vše k tomu patřilo a patří do dnes, 

počasí si člověk v tomto sportu nikdy nevybere. Velkým zlomem v mé kariéře bylo 

narození dcery, kdy se priority poněkud pozměnili a nebyli takové podmínky se 

kdykoliv sebrat a jet si zajezdit. Snažila jsem se ale neustále závodit, po odbití devíti 

měsíců, porodu a nějaké té rekonvalescence po porodu jsem opět začala jezdit, dcera 

samozřejmě jezdila se mnou, ale bylo náročnější závodit a pak ještě prát plínky , 

v těchto situacích ale vypomohli babičky. Po nějaké době jsem se s jachtařským 

životem rozloučila. Po dospění dcery jsem se začala opět plně závodit, nejdříve se 

svým bratrem v lodní třídě 420, kde se nám dařilo. Poté se začal jachtingu věnovat i 

můj manžel a vše se vrátilo do starých kolejí, jachtingu podřizujeme veškerý volný čas, 

ale je pravdou, že ne už v takové intenzitě jako v mládí“ (MP). 
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9.11 Ověření otázek 

        V této části se vrátíme k námi položeným otázkám, kde si podle výsledků šetření 

ověříme pravdivost těchto otázek.  

        V první otázce jsme předpokládali, že hlavním motivem pro začátky jachtění 

bude komunita jachtařů. Podle výzkumů v jiných oblastech, například podle studie 

Alana Ewerta z roku 1994, který se věnoval oblasti horolezectví a uvádí, že prvotním 

motivem k začátkům lezení je komunita lezců. Chtěli jsme tuto studii přenést do 

našeho šetření a zjistit zda je platná také u našich probandů. Výsledky studie 

Ewerta(1994) byli totožné i v naší sledované oblasti. U jedenácti jachtařů byla prvním 

motivem k začátkům komunita jachtařů, což byli většinou přátelé, kteří patřili do této 

komunity nebo rodina, která měla vazbu na komunitu a aktivně se účastnila tohoto 

sportu.  V našem šetření se objevil i proband, který se k jachtingu dostal sám a nebyl 

nikým ovlivněn. 

        Ve druhé otázce jsme předpokládali, že pro závodníky je důležitým faktorem 

spolupráce, pozitivní prožitky a sounáležitost s přírodou. Tuto hypotézu můžeme 

považovat za pravdivou, na níže uvedených grafech je viditelné, že závodníci považují 

spolupráci za důležitý faktor nejen kvůli tomu, že lodní třída FD je dvouposádková a 

komunikace mezi posádkou a technická spolupráce hrají klíčovou roli při ovládání 

lodě.  

        Za další důležitý faktor jsem považovali pozitivní prožitky při plachtění, naši 

probandi potvrdili, že při závodech mají pozitivní prožitky, kdy se střídá hlavně radost 

s napětím, při snaze zajet co nejlepší výsledek.  

        Jachting je sport v přírodě, kde se jachtaři setkávání s větrem, deštěm nebo třeba 

také naopak s bezvětřím, ale se vším se musí vyrovnat a umět tomu čelit a to právě je 

na tomto sport baví, jak označují je to někdy dosti náročné čelit počasí. Sezóna začíná 

už v březnu a končí na podzim, takže kolikrát jsou závodníci vystaveni velmi nízkým 

teplotám doprovázeným větrem a popřípadě deštěm, zde se dá mluvit o tom, že je to o 

zdraví, ale většina závodníků zažila období, kdy nabyla taková možnost vybavení jako 

je dnes, tím že většina našich probandů jezdí už delší dobu, tak možnost neoprenů a 

neoprenových bot berou jako komfort a někdy si takovéto „psí počasí“ užívají.  

Jak napsal O. Karásek (2001) člověk do přírody patří, příroda ukazuje různé tváře, 

někdy je přívětivá poté nepřívětivá někdy až zabíjející. V těchto případech si člověk 
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uvědomí, že nemá šanci jít proti přírodním silám, ale zlehčením jak zvládat tyto 

situace je splynutí s přírodou. 
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Graf 16 - Pozitivní prožitky 
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Graf 17- Sounáležitost s přírodou 

S přírodou se nedá bojovat, člověk se přizpůsobí a to k jachtingu patří  

Jachting je o boji s přírodou, ale není to tak důležité 
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        Další otázkou byl předpoklad, že pro námi sledované jachtaře je jachting 

životním stylem a mají s tímto sportem dlouhodobější zkušenosti. Jak nám naše šetření 

ukázalo, tak můžeme s jistotou říci, že pro naše probandy je jachting životním stylem, 

jak je možno vidět na výsledcích co vše tomuto sportu obětují, u některých i bez 

větších známek úspěchu, ale parta okolo tohoto sportu dává ten smysl, pro který stále 

aktivně závodí a věnují jachtingu všechen možný volný čas. Někteří si vůbec 

nedokážou představit, že by jachting nebyl součástí jejich života. Předpoklad, že lodní 

třída FD je třídou, kde se setkáme spíše se zkušenými jezdci, kteří tento sport 

provozují už delší dobu a využívají zkušeností z jiných lodních tříd. 

 

10. DISKUZE 

        Cílem naší práce bylo vytvořit si náhled na motivaci závodníků v jachtingu 

v lodní třídě Flying Dutchmen. Toto téma má velmi široké pojetí, které nebylo dosud 

zkoumáno, pouze práce týkající se jiné sportovní oblasti, o kterých se také zmíníme 

v porovnání s námi vyzkoumanými výsledky. Naše šetření zabývající se motivací 

jachtařů v lodní třídě FD můžeme označit jako pilotní, tudíž využití zkušeností z již 

uskutečněných výzkumů nebylo možné. 

        Pro získání potřebných dat pro nás bylo důležité využití  polostrukturovaného 

interview, což je ideální forma pro zisk kvalitativních dat a také zúčastněné 

pozorování bylo dosti důležité z pohledu získání určitého pohledu na danou tématiku. 

Ke správné formulaci otázek nám napomohla práce z jiné oblasti od Gávela (2010). 

Využili jsem otázky typu „Kdo Tě k jachtingu přivedl?“, „Co pro Tebe jachting 

znamená?“ a „Co prožíváš při závodění?“. Další otázky byly formulovány díky 

zkušenostem v dané oblasti. Neměli jsme přesně dané pořadí otázek, což nám 

umožnilo uspořádat otázky, tak abychom došli k podstatným informacím. 

        Dalším úkolem pro náš výzkum bylo sestavení ankety, podle které jsme chtěli 

zjistit mínění, názory a stanoviska, pomocí alternativních otázek, které spadají do 

otázek uzavřených, tyto otázky umožnili  probandům výběr z alternativ odpovědí.  

       Dále jsme museli určit počet probandů k našemu šetření. Jelikož jsem měla 

možnost využít zúčastněného pozorování, kdy jsem se zúčastnila jednoho ze závodů, 

tak pro nás bylo dáno, že počet našich probandů byl 12, byli to tedy Ti, kteří se 

zúčastnili těchto závodů. V České republice ani není o moc více závodníků v této 

lodní třídě. Dovolím si tvrdit, že tento počet probandů je pro tuto skupinu 

reprezentativní a mohl by být do budoucna dál zkoumán s možností většího vzorku. 
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        Při interpretaci výsledků jsme pro přehlednost vymezili motivační oblasti, některé 

z těchto oblastí jsme znázornili procentuálně a u některých to nebylo možné, těchto 

kategorii bylo deset, abychom mohli získaná data lépe znázornit.  Nejdůležitějšími 

kategoriemi pro motivaci byli „Prožívání závodů“, „Osobní význam pro jachtaře“, 

„Uspokojení potřeb závodníků“, „Vliv jachtingu na osobní život“. 

        Z hlediska motivace je důležitým faktorem „Prožívání závodů“, jedná se o 

nejsilnější faktor, kdy závodníci prožívají různé situace, při kterých vnímají pokaždé 

něco jiného, například napětí, radost, odpočinek, tyto prožitky se odvíjejí od průběhu 

závodu. Je důležité podotknout, že závodníci nikdy nevědí jaké podmínky k závodu 

budou mít k dispozici a musí být tedy připraveni na vše. Každý vnímá jinak to co pro 

něj jachting znamená, někteří podřizují tomuto sportu vše co můžou a ovlivňuje to tak 

chod jejich života. U našich probandů jsme vyhodnotili to, že převážná většina jsou 

zkušený závodníci a mají už dost závodů za sebou a u některých už není tak důležitý 

úspěch jako samotný prožitek z jízdy a sportovního nasazení. 

       Pokud bychom porovnávali výsledky s podobným výzkumem, který se ocitl 

v diplomové práci T. Jarešové (2012), která sledovala motivaci u horolezců, zdálo se 

nám zajímavé tyto dva odlišné sporty porovnat. Z hlediska zařazení těchto dvou sportů 

se v obou případech jedná o adrenalinový sport provozovaný v přírodě. Je zde značný 

rozdíl v sounáležitosti s přírodou, je pravdou, že horolezci mohou lézt za každého 

počasí, protože když prší mohou navštívit horolezeckou stěnu uzavřenou v hale, 

zatímco jakmile nefouká jachtaři nemají šanci si zaplachtit. Naopak z hlediska 

rizikovosti sportů, je v lezení risk důležitějším motivem než v jachtingu. V čem se naši 

probandi zcela shodli byla sociální potřeba (ať se jedná o  potřebu osobu/skupiny nebo 

jednoduše pocitu toho, že jedinec patří do určité skupiny), kdy se na tomto shodli jak 

všichni z dotazovaných horolezců tak také i jachtařů. V případě vnímání přírody jako 

důležitého motivu pro jejich sport se na tomto shodli všichni horolezci a u jachtařů se 

k tomuto přiklonila skoro většina. Je zde důležitým faktorem jak je sounáležitost 

s přírodou u těchto dvou sportů chápana, jachtaři v podstatě bojují s větrem, zatímco u 

horolezců jde spíše o pocit ohromení a fascinace z přírody. Při hodnocení výkonu 

propojeného s prožitkem se přes polovinu dotazovaných horolezců shodlo, jachtaři jak 

už bylo výše sděleno považují za důležitý faktor pozitivní prožitky.  V porovnání 

důležitostí faktorů můžeme také říci, že u jachtařů je důležitá spolupráce posádky, což 

u horolezců není, každý leze sám za sebe. 
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11. ZÁVĚR 

        V práci jsme se zabývali motivací jachtařů v lodní třídě FD, k vyřešení této 

problematiky nám napomohla více než literatura, které z hlediska jachtingu moc není, 

tak poznatky z vlastní účasti na závodech. 

        Naše šetření prokázalo, že zásadními faktory motivace jsou kladné prožitky, 

spolupráce a sounáležitost s přírodou. Všichni naši probandi věnují jachtingu většinu 

volného času, toto obsazení jachtingu v životě jachtařů znamená, že jachting je jejich 

životním stylem, neznamená pro ně pouhý sport nebo druh zábavy. Nemůže označit 

nikoho z naší skupiny, kdo by se jachtingem živil, všichni závodnici naopak na 

jachting vydělávají, na to aby se mohli zúčastnit závodů a mít loď ve správném 

technickém stavu. 

        Důležitými faktory z pohledu motivace je u naší skupiny „Kladný prožitek“, 

„Spolupráce“ a „Sounáležitost s přírodou“. Pro naše probandy hraje důležitou roli i 

kolektiv, díky kterému mají prožitky z tohoto sportu intenzivnější, někteří označují 

partu okolo tohoto sportu za nepostradatelnou. I přesto, že každá posádka závodí za 

sebe, dokáží si přesto pomoci navzájem a „nehodí nikoho přes palubu“. Pojem 

„Sounáležitost s přírodou“ je nedílnou součástí tohoto sportu, dokáže ovlivnit celou 

řadu okolností, už jenom tu skutečnost zda se závod vůbec uskuteční a za jakých 

podmínek. Vítr jachtaři milují, když někdy fouká až moc, je pro ně důležitým zdrojem 

prožitků. 

        Otázky, které jsme si v našem šetření stanovili jsme přímo netestovali,  

interpretovali jsme námi zjištěné informace, které by mohli být v budoucnu zdrojem 

pro podobná šetření. V otázce O1 jsme se domnívali, že prvotním motivačním 

faktorem, který jachtaře k jachtingu dovedl, byla komunita jachtařů, což se nám 

jednoznačně projevilo. V otázce O2 jsme předpokládali, že nejdůležitějšími faktory 

jsou spolupráce, pozitivní prožitky a boj s přírodou. Na základě výsledků a grafického 

znázornění můžeme potvrdit, že tomu tak doopravdy je. Otázka O3 označovala 

jachting z pohledu našich probandů za jejich životní styl a předpokládala, že tyto 

závodníci se tímto sportem zabývají už několik let. I toto tvrzení se po interpretaci 

výsledků ukázalo jako pravdivé. 

        Forma našeho šetření není vhodná pro stanovení jednoznačných závěrů, jde spíše 

o studii, díky informacím získaných v naší práci by bylo možné do budoucna 

vypracovat studii, která by vyřešila možný vztah různých kategorií motivace a různých 

osobnostních charakterů jachtařů v závislosti na lodní třídě ve které závodí. 
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Domníváme se, že jde o výrazný faktor. Myslíme si, že cíl práce byl splněn a naše 

snaha o obohacení dané problematiky bude mít význam. Naší snahou bylo, aby práce 

přispěla k porozumění motivace a pomohla i do budoucna. Tímto bychom také chtěli 

upřímně poděkovat všem závodníkům lodní třídy FD, kteří nám pomohli získat 

potřebná data této práci. 
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Přílohy: 

Příloha č. 1 

 

Univerzita Karlova 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra sportů v přírodě 

 

Analýza motivačních faktorů u jachtařů v lodní třídě Flying Dutchmen 

( šetření zaměřené na motivační faktory jachtařů v lodní třídě Flying Dutchmen) 

 

Otázky pro interview 

 

 Kdy a jak si se k jachtingu dostal? (rodina, prostředí, kamarádi, zvědavost 

 Co pro Tebe jachting znamená? 

 Jakým způsobem ovlivnil jachting Tvůj život? 

 Zasáhl jachting nějakým způsobem do chodu Tvé rodiny? 

 Střetáváš se s nutností výběru mezi jachtingem a rodinou? 

 Co Tě drží u toho stále závodit? 

 Máš okolo sebe skupinu lidí bez kterých by jsi nedokázal jachting představit? 

 Stále aktivně závodíš, co Tě nejvíce naplňuje při závodu? (adrenalin, vítězství, boj 

s větrem) 

 Jak vnímáš soutěžení dnes a dříve, prožíváš to více nebo méně? 

 Dokážeš se namotivovat už při samotné přípravě na závod? 

 Jak prožíváš samotný okamžik startu a průběhu závodu ? 

 Jak vnímáš boj s větrem jako přírodním živlem? 

 Rozlišuješ situace, kdy jde o klidný závod (rozjížďku) a situace kdy je to dřina s cílem 

dojed první? 

 Preferuješ počet vítězství a úspěchů před prožitkem? 

 Jachting je pro Tebe práce nebo životní styl? 

 Máš nějakou výzvu při závodění? 

 Jakého vítězství si nejvíce vážíš 
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Příloha č. 2 

 

Univerzita Karlova 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra sportů v přírodě 

 

 

Analýza motivačních faktorů u jachtařů v lodní třídě Flying Dutchmen 

 

(šetření zaměřené na motivační faktory jachtařů v lodní třídě Flying Dutchmen) 

 

Anketa 

 

 

Věk:                                   

Pohlaví:     žena x muž 

                       

1. Jak dlouho se jachtingu věnuješ?  

a) méně než 1 rok 

b) méně než 5let 

c) 5-10let 

d) více jak 10let 

2. Kolik let se věnuješ kategorii Flying Dutchman? 

a) méně než 1 rok 

b) méně než 3 roky 

c) 3- 8 let 

d) více jak 8 let 

3. Kdo Tě k jachtingu přivedl?  

a) rodina 

b) kamarádi 

c) sám/a  jsme začal/a 

d) jiná možnost, jaká? ………….. 

4. Jsi členem českého svazu jachtingu?  

a) ano - uveď  jaké……………… 

b) ne 
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                        5.    Závodní loď máš: 

a) vlastní 

b) pronajímám si 

c) v rodině 

d) jezdím na klubové 

6. Věnuješ se závodní činnosti?  

a) ano 

b) ne 

c) mám to v plánu  

d) nemám to v plánu 

7. Které jachtingové třídě jsi se ještě věnoval/a?  

a) cadet 

b) pirát 

c) firewall 

d) finn 

e) optimist 

f) námořní jachty 

g) 420 

h) 470 

i) jiné… 

 8. Má jachting nějaký vliv na Tvůj zdravotní stav?  

a) pozitivní – uveď  jaké…………….  

b) negativní – uveď jaké…………. 

c) nepozoruji 

                             9.  Jak často trénuješ?  

a) 3-4x do měsíce 

b) 2-3x do týdne 

c) 4-7x do týdně  

                            10. Jak často máš závody?  

a) 1x za týdne 

b) 1x za 14 dní 

c) 1x za měsíc 

d) Jinak….. 

                            11.  Jakou vzdálenost  máš k nejbližší  vodě na které můžeš  jezdit? 

a) do 30 km 

b) do 50 km 

c) více jak 50 km 

                            12. Jakou formu aktivity upřednostňuješ? Uveď pořadí  1-4 dle důležitosti 

a) závody 

b) trénink 
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c) péče o loď 

d) komunikace s ostatními 

 13. Sleduješ dění v jachtingu?  

 

  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 14. Jak bys ohodnotil/a svoji úroveň?  

a) učím se základy jachtingu 

b) zvládám základy a učím se pokročilé dovednosti 

c) jsem pokročilý ve své kategorii 

d) předávám své zkušenosti dál, učím další lidi 

15. Jak je důležitý pro Tebe…? 

 

 

 

 

 

 

 

 16. Jaké pocity zažíváš při ježdění?  

 určitě 

ano 

Spíš 

ano 

Nevím spíš 

ne 

vůbec 

ne 

televize      

weby      

časopisy      

knihy      

odb. lit.      

vzdělávání      

 

 

určitě 

ano 

spíš 

ano 

Nevím spíš 

ne 

vůbec 

ne 

kolektiv      

vlastní 

výkon 

     

výkon Tvé  

posádky 

     

příroda      

 určitě 

ano 

spíš ano. Nevím spíš ne vůbec ne 

radost      

adrenalin, vzrušení      

překonání se      

spolupráce posádky      

sounáležitost s přírodou      

sounáležitost v rámci sociální skupiny      

úspěch      
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17. Co pro Tebe jachting znamená?  

   

 18. Kolik přibližně ročně utratíš za dopravu, vybavení pro sebe/na loď, příspěvky apod. 

a) do 20 000 Kč      

b) do 50 000 Kč      

c) do 100 000 Kč      

d) nad 100 000 Kč 

 19. Plyne Ti z jachtingu  nějaký finanční zisk?  (ceny na závodech, placené tréninky, jiné…) 

a) ano      

b) ne 

 20. Jaká je Tvá ekonomická aktivita?  

a) student      

b) zaměstnanec, OSVČ      

c) v domácnosti      

d) nezaměstnaný 

           

marnost, beznaděj      

svoboda      

vztek      

strach      

nadřazenost, dominance      

zodpovědnost, starost      

poznání, objevování nového      

frustrace      

láska, partnerství      

 určitě 

ano 

spíš ano Nevím spíš ne vůbec ne 

umění      

sportovní výkon      

ovládnutí lodě, dominance      

únik od běžného života      

pobyt v přírodě      

prostředek seberealizace      

výzva      

setkání s přáteli, kolegy      

být výjimečný, výlučný, získat uznání      

práce, zaměstnání, výdělek      
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 21. Jaké je Tvé ukončené vzdělání?  

a) ZŠ      

b) SŠ      

c) VŠ      

d) jiné………………… 

 22. Jaké jsou přibližně Tvé roční příjmy?  

a) žádné      

b) do 50 000 Kč     

c) do 250 000 Kč     

d) nad 250 000 Kč 
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Příloha č. 3 

Fotky z mistrovství České republiky 9.9.2012 (autor Martin Hluchý) 

Fotka č. 1- Nájezd na bojku 

 

 

Fotka č. 2- Záběr po odstartování 
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Fotka č. 3- Záběr po odstartování 

 

 

 

Fotka č. 4- Flying Dutchmen 
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Fotka č. 5- Stavení po cvaknutí 

 

 


