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Abstrakt 

 

Název:   Motivační aspekty zvýšeného zájmu studentů FTVS o padákové sporty 

 

Cíle: Hlavním cílem této práce je teoretické definování psychických pojmů 

souvisejících s motivací na základě prostudované literatury a následné 

šetření, zaměřené na zjišťování motivačních aspektů studentů FTVS UK 

k hlášení se na kurzy padákových sportů. Dalším cílem je porovnání těchto 

aspektů mezi skupinou paraglidingu a parašutismu. 

 

Metody: Metodou, kterou jsem využil v empirické části práce ke sběru dat, byla 

metoda dotazování pomocí nestandardizovaného dotazníku. Zkoumaný 

soubor tvořily dvě skupiny studentů FTVS UK, jedna skupina hlásící se 

na kurz paraglidingu a druhá skupina hlásící se na kurz parašutismu. 

Celkový počet dotazovaných studentů činil 65. Data získaná z dotazníku 

jsem analyzoval pomocí tabulkových funkcí Excelu, především pomocí 

funkcí četnosti a průměru. 

      

Výsledky: Zjistil jsem, že nelze každému studentovi přiřknout pouze jeden motivační 

aspekt k provozování těchto sportů, ale celkově lze vytyčit několik skupin 

těchto aspektů, které se u každého studenta v určitém zastoupení 

vyskytovaly. Následně bylo možné zjistit, které aspekty u jednotlivých 

sportů převažují a jaké jsou rozdíly mezi skupinou hlásící se na paragliding 

a parašutismus. Všechny výsledky jsou prezentovány pomocí grafů 

a následně slovně analyzovány. Celkové vyhodnocení je v diskusi a závěru 

práce. 

 

Klíčová slova: paragliding, parašutismus, motivace, emoce, motiv, věk, dotazník 

  



 

 

Abstract 

 

Title: Motivational aspects of FTVS student's increased interest in skydiving 

and paragliding 

 

Objectives: The main objective of this work is to define in theory the psychological 

terms connected with motivation based on studied literature and then to 

make a research focused on identifying the motivational aspects of FTVS 

UK students to participate in the skydiving and paragliding courses. 

Another objective is to compare these aspects in the paragliding group and 

the skydiving group. 

 

Methods: The method I used in an empirical part of the thesis to collect data was the 

method of non- standardized questionnaire. The researched object was 

formed by two groups of FTVS UK students. The first group was created 

by students of skydiving basic course and the other one was created by 

students of paragliding basic course. The total number of respondent 

students was 65. Results from the questionnaire were analyzed by using 

Excel spreadsheet, primarily by a frequency and average functions. 

 

Results: I have found out that most students don´t have just one motivational aspect 

to practise these sports, but we can mark out several groups of these 

aspects which appear by each student in certain proportion. After that, it 

was possible to identify which aspects are dominating in the paragliding 

group and which are dominating in the skydiving group. Then, we could 

compare both groups and find out differences. All results are presented by 

using graphs and then verbally analyzed. The overall evaluation can be 

found in discussion and conclusion part of this thesis. 

 

Keywords: paragliding, skydiving, motivation, emotion, motive, age, questionnary  
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1.  ÚVOD 

 Padákové sporty jsou spojeny s pohybem ve vzduchu, vysoko nad zemí, 

kde člověku hrozí nebezpečí úmrtí následkem volného pádu. Jsme zde zcela odkázáni 

na technické vybavení, které nám v podstatě nahrazuje křídla ptáků. Proč ale lidé touží, 

a jak dokazují prastaré kresby a texty, odjakživa toužili po pohybu ve vzduchu, 

po létání? Co nás vede k riskování vlastního života kvůli této pro žití nepotřebné 

činnosti? A je pravda, že všichni lidé touží po létání? Nebo pouze určitá část populace 

a za určitých společenských podmínek je ochotna vydávat se do „nebes“? 

 S padákovými sporty jsem se poprvé osobně setkal při studiu na FTVS 

a okamžitě jsem jim propadl. Něco mě na pohybu ve vzduchu fascinovalo, 

ale nedokázal jsem zcela přesně říci, co to je. V hlavě se mi tedy začaly rojit výše 

zmíněné otázky a napadlo mě, že bych se je mohl pokusit zodpovědět ve své závěrečné 

práci. 

 Po konzultaci s mým vedoucím práce, doktorem Jaroslavem Dvorským jsem se 

dozvěděl, že v novodobé historii padákových sportů, tedy zhruba v období posledních 

sta let, se objevovaly výkyvy v počtu sportovců provozujících tyto, dalo by se říci, 

adrenalinové sporty. V podstatě jde o to, že v období válek, či jiných společenských 

krizí, kdy je zvýšené riziko úmrtí nebo zhoršení kvality života, se počet těchto 

sportovců rapidně blíží nule. Naopak v období společenského klidu a rozvoje jejich 

počet roste. Samozřejmě za války jsou padáky využívány v hojném počtu v boji, 

nejedná se ale o padákové sporty. Z toho důvodu považuji současné období relativního 

klidu za vhodné pro výzkumy v této oblasti sportu. Navíc vysoká účast studentů 

základních kurzů padákových sportů by mi mohla pomoci zajistit dobrou věrohodnost 

empirické části práce. Předpokládám, že do šetření by se mohlo zapojit 60- 90 studentů. 

 Dále jsem se dozvěděl, že většina lidí, kteří se hlásí na základní kurzy jak 

paraglidingu, tak i parašutismu, se vyznačuje určitými motivačními aspekty pro danou 

činnost. Tyto aspekty se nakonec dají rozdělit do několika skupin a my se v empirické 

části této bakalářské práce pokusíme každého respondenta do jedné skupiny přiřadit. 

Ve výsledku bychom si měli umět udělat představu, které motivační aspekty jsou pro 

výběr padákových sportů nejdůležitější a nejhojněji zastoupeny. 
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 Další otázkou, kterou se v šetření zabýváme, je, zda se psychické vlastnosti 

studentů hlásících se na jeden kurz (např. paragliding) liší od vlastností těch, kteří se 

hlásí na kurz druhý (parašutismus). Existují výzkumy, které prokázaly určitý druh 

psychických vlastností u armádních pilotů, které se z velké části shodovaly, a naopak se 

lišily od psychických vlastností například moderních gymnastů. V tomto případě se 

však jednalo o zcela odlišné profese (zájmy) a výzkumů se účastnilo mnohonásobně 

větší procento respondentů, než je tomu v mém výzkumu. Přesto věřím, že se určité 

rozdíly mezi oběma skupinami objeví. 

 V teoretické části této práce se pokusíme objasnit pojem motivace ve spojení 

s lidským chováním a činnostmi, které se stávají jejím cílem. Dále budeme definovat 

motivy, jako spouštěcí mechanismy motivace, spojené s aktuálními lidskými potřebami. 

Pokusíme se popsat shodnosti a rozdíly mezi motivy a emocemi. Krátce také definuji 

padákové sporty samotné. 

 V praktické části práce se pomocí dotazníku, který vyplňovalo 65 uchazečů 

o první zkušenost s padákovými sporty, konkrétně s parašutismem a paraglidingem, 

pokusíme potvrdit či vyvrátit teoretické závěry a vědecké otázky. 
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2.  TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1  Padákové sporty 

2.1.1  Paragliding 

 Jak uvádí Dvořák (2003) je paragliding jednou z cest do vzduchu a i když bývá 

často zpochybňován piloty různých letadel, je možná tou nejjednodušší a nejpřirozenější 

možností pohybu nad zemí. Létání je dosahováno pomocí padákových kluzáků, 

které jsou schopny na jeden metr klesání uletět několik metrů vpřed a za vhodného 

počasí s nimi piloti mohou uletět až stovky kilometrů. Pokud si je pilot vědom svých 

schopností a nepřecení je, jedná se o poměrně bezpečný sport, který přesto přináší velké 

adrenalinové uvolnění a emoce s tím spojené. Existují bezmotorové a motorové formy 

létání a obzvláště ta bezmotorová je spojena s pobytem v přírodě, cestováním 

a poznáváním nových krajin. Nesdílnou součástí tréninku v paraglidingu je i zlepšování 

znalostí atmosférických procesů a správného odhadu vývoje počasí. Sportovní výkon 

v paraglidingu je závislý na získaných zkušenostech pilota, které přicházejí postupně 

s tím, jak je schopen zdolávat větší kopce, uletět větší vzdálenosti a využít lépe počasí. 

 

2.1.2  Parašutismus 

 Název parašutismus vznikl spojením řeckého slova „para“ (proti) 

a francouzského slova „chute“ (padat). Prvním, kdo toto označení použil, byl 

francouzský badatel jménem Louis Sebastien Lenormand. Jeho seskok z observatoře 

v roce 1783 se stal prvním oficiálně zdokumentovaným počinem v historii parašutismu.  

Dle Spáčilové (2008, s10) můžeme parašutismus definovat jako sportovní výkon 

ve vzduchu složený z volného pádu, následného letu na otevřeném padáku a přistání. 

V parašutismu jsou pořádány klasické a netradiční disciplíny. Příkladem klasické 

disciplíny jsou výškové seskoky, akrobatické seskoky a seskoky na přesnost přistání, 

naproti tomu netradiční disciplíny jsou seskoky do vody, noční seskoky atd. Dalším 

odvětvím parašutismu je jeho vojenské využití a příkladem soutěže je branný víceboj.  

Legislativně je vedoucím orgánem parašutistická komise Mezinárodní letecké 

federace (FAI), která byla ustavena v polovině dvacátého století. Tato komise pořádá 
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parašutistické soutěže, vydává pravidla, schvaluje rekordy apod. V české republice je 

nyní hlavním orgánem parašutismu Úřad pro civilní letectví (UCL). 

Česká, dříve Československá, republika se může pyšnit několika tituly a rekordy 

v parašutismu zejména v období létání na kruhových padácích, které se zde vyráběly 

na světové úrovni. Po nástupu padáků typu „křídlo“ byla však československá nadvláda 

ukončena.  

V současné době patří parašutismus k finančně náročnějším sportům, což se 

odráží i v zastoupení sportovců v jednotlivých zemích. Jak tvrdí Spáčilová (2008) 

parašutismus je zastoupen celosvětově, zejména však v rozvinutějších zemích, kde vyšší 

kupní síla obyvatelům dává možnost překonat finanční náročnost tohoto sportu.  

Jelikož je parašutista součástí vzdušného provozu, platí zde stejné pravidlo jako 

v paraglidingu, a sice že parašutistou se může stát člověk starší 18 let, popřípadě člověk 

starší 15 let se souhlasem svého zákonného zástupce. 

 

2.2  Motivace 

 Lexikální vymezení pojmu motivace dle Norberta Sillamyho (2001) tvrdí, že se 

jedná o soubor faktorů dynamického rázu, které určují chování jedince. Je tedy i prvním 

impulsem k akci (jednání) a působí až do snížení tenze. 

Podle Nakonečného (1996) není pojmu motivace přisuzován jednotný obsah 

a různí psychologové a autoři se v jeho výkladu více či méně liší. Tento problém 

ale v psychologii vzniká u většiny pojmů. J. Nuttin (1987) vidí motivaci jako 

hypotetický proces, jehož principem je zaměřování energetizace chování. Konkrétní 

zaměření na určitý objekt vidí jako výsledek učení. Nelze však vždy odlišit účinek 

vnějších stimulů od motivace a proto odlišuje dvě úrovně řízení. První úroveň znamená 

cestu k dosažení přesných (konkrétních) cílů, avšak druhá úroveň je charakterizována 

jako stav hledání čehosi, co může být cílem naší motivace. Dokazuje to tedy, 

že motivované chování má orientaci směřující k uspokojení.  

Zásadní otázkou vztahující se k motivaci je otázka „Proč?“. Jak tvrdí Nakonečný 

(1973) motivace je odpovědí proč se lidé chovají „tak“ a jiní zase „jinak“. 



14 

 

Miloš Machač (1985, s34) popisuje motivaci jako „proces výběru některé 

ze situačně možných reakcí“. Výběrem zde myslí vědomé (volní) jednání, které ale 

může být ovlivněno nižšími vegetativními funkcemi organismu. Samotnou motivaci 

nelze zcela odlišit od emocí, jelikož se oba tyto psychické jevy týkají regulace směru 

a dynamiky chování. Každá náročnější činnost realizovaná na základě motivace 

vyžaduje zvýšenou aktivační úroveň organismu spolu s napětím, tedy emočním 

zážitkem. Rozdíl mezi emocemi a motivací spočívá v samotném chápání těchto pojmů. 

Emocemi označujeme spíše kvalitu prožitku (libost, nelibost, vzrušení…), zatímco 

motivací se rozumí především obsah dané aktivity, cíl a směr.  

P. G. Zimbardo (1983) zdůrazňuje především sílu motivace, kterou můžeme 

spatřit v úsilí člověka dosáhnout svého cíle.  

Tod (2010) chápe motivaci jako uměle vytvořenou konstrukci, kterou 

popisujeme vnitřní a vnější zdroje pro zahájení, trvání a udržování směru a intenzity 

každého chování. Dále se Tod (2010) věnuje pojmu motivace zejména ve spojení se 

sportem. Motivace totiž udržuje sportovce v tzv. drivu, což znamená, že sportovec je 

ochoten věnovat se tvrdému tréninku, obětovat ostatní zájmy na úkor daného sportu 

a hlavně neztrácí zájem. Z tohoto hlediska je silná motivace zcela zásadní pro úspěšnou 

a hlavně dlouhou kariéru každého sportovce. Příkladem za všechny může být Jaromír 

Jágr, který i ve svých 44 letech stále patří k nejlepším hokejistům v NHL, stále 

podstupuje tvrdší a delší tréninky než většina jeho soupeřů a stále se tímto sportem 

evidentně baví. Něco takového by bez správné motivace, především vnitřního 

charakteru nebylo možné. K tématu vnitřní motivace se budu vracet ještě později.  

Já tedy chápu motivaci spolu s Nakonečným (1996) jako vysvětlení různé 

orientace lidí na různé cíle. Takové vysvětlení může mít vnitřní příčinu, nutkání 

přicházející z „nitra“ samotné osoby, která motivovaně jedná, nebo se příčina objeví 

v podobě vnějšího činitele (např. jídlo, sex, peníze…). Tím se dostáváme k základnímu 

dělení motivace na vnitřní a vnější (dále 2.2.7 a 2.2.8). 

Mezi tzv. zdroje motivace jsou podle Bedrnové (2007) řazeny všechny 

skutečnosti, které samotnou motivaci vytvářejí. Ty jsou popisovány jako potřeby, 

zájmy, návyky, hodnoty, postoje a ideály. Pokusím se je tedy dále rozvést. 
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2.2.1  Potřeby 

 Potřeby jsou zřejmě vyjádřením organismu pro nějaký nedostatek, tedy narušení 

homeostázy. V souvislosti s motivací se o potřebách vyjadřuje Zacharová (2007) jako 

o pociťované nezbytnosti. Tyto nezbytnosti (dále jen „potřeby“) dále dělí do dvou 

skupin na primární, neboli vrozené a sekundární (získané učením). Primární potřeby 

bývají také označovány jako základní nebo nižší a bývají úzce spojeny s přežitím 

jedince, kdežto sekundární potřeby, jindy označované jako vyšší, souvisejí spíše 

s rozvojem osobnosti.  

Poměrně známý je hierarchický systém potřeb sestavený americkým 

psychologem Maslowem (1943), který uspořádává potřeby od nejnižších, pro život 

nejdůležitějších po nejvyšší, jako například potřeba sebeaktualizace.  

 

Obrázek 1- Maslowovo hierarchické uspořádání potřeb 

(Špidlenová, 2013, s 12) 
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 Podstatou systému uspokojování potřeb je, jak píše Maslow (2014), že aby 

mohly být uspokojovány potřeby vyšší, musí být nejprve uspokojeny potřeby nižší, 

vývojově starší. Jednoduše řečeno, když je někdo hladový, tak nebude myslet na nic 

jiného než na jídlo. Z toho vyplývá, že vývojově nejvyšší potřeby dokáže uspokojit jen 

určitá část lidí a to pouze za vhodných podmínek ve společnosti.  

Dle Nakonečného (2009) můžeme v principu hierarchických potřeb nalézt 

několik výjimek. První z nich je vrozená tvořivost malého procenta některých lidí. 

Druhou se stává trvale snížená potřeba uspokojování vyšších potřeb u některých jedinců 

zejména v důsledku velkého zanedbání základních potřeb v minulosti. Třetí výjimkou je 

naopak ztráta zájmu o uspokojování základních potřeb v důsledku jejich dřívějšího 

dlouhodobého uspokojení. A konečně čtvrtou výjimkou je u některých lidí potřeba úcty, 

která je silnější než potřeba lásky. Tito lidé často vidí v úctě samotný prostředek 

pro získání lásky.  

 

2.2.2  Zájmy 

 Norbert Sillamy (2001) se domnívá, že zájmy jsou věci nebo také činnosti, 

na kterých lidem záleží v určitou chvíli. Zájem úzce souvisí s výše zmiňovaným 

pojmem „potřebou“, jelikož z ní vzniká. Příkladem může být hladový člověk jdoucí 

kolem restaurace. Vůně linoucí se z restaurace se v ten okamžik stávají objektem jeho 

zájmu, přestože kdyby hlad neměl, patrně by je ani nezaregistroval, pokud by ho 

neobtěžovaly. Sillamy (2001, s 239) též píše, že „E. Spranger rozlišuje zájmy 

teoretické, ekonomické, estetické, sociální, politické a náboženské.“  

 

2.2.3  Návyky 

 Jak už sám název napovídá, návyky jsou procesy (činnosti), se kterými se člověk 

potýká opakovaně, má je naučené. Takto naučený vzorec chování nutí člověka vyřešit 

danou situaci stejně, jako to dělal v minulosti. Právě takový pocit nutkání se stává 

motivací a přechází v motivované chování. 
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2.2.4  Hodnoty 

 Stejně jako pojem „návyk“ platí i zde spojení s pojmem „potřeba“, respektive 

s jejich uspokojováním. Já osobně vidím hodnotu jako individuální cenu předmětu či 

osoby, kterou jí sami přidělujeme. Velikost této hodnoty v nás vyvolává potřebu 

odpovídající velikosti po získání daného předmětu a vede tedy k motivovanému 

chování. Sillamy (2001) označil tento pojem za ryze subjektivní a vysvětluje to 

na příkladu člověka umírajícího žízní, pro kterého je sklenice vody cennější než 

diamant. Hodnoty se dají rozdělit do skupin dle svého původu a charakteru na hodnoty 

týkající se krásy (estetické), hodnoty hmotné (ekonomické), hodnoty týkající se víry 

(náboženské) a hodnoty biologické. Zapomenout nesmíme také na hodnoty morální, 

které jsou často předmětem lidských sporů. 

 Zacharová (2007) píše o tzv. „hodnotové orientaci“. Hodnotová orientace je 

utvářena subjektivním vnímáním každého člověka a opírá se o jeho osobní zkušenosti. 

Jedná se v podstatě o zobecněné motivační tendence k jednání. Hodnoty tedy utvářejí 

osobnost, vypovídají o životních prioritách a jsou označovány jako charakter. 

 

2.2.5  Postoje 

 Sillamy (2001) zdůrazňuje, že tento pojem zahrnuje více významů, vždy se ale 

jedná o osobní reakce na něco. Postoje mohou být pozitivní nebo negativní a mají také 

určitou intenzitu. Nezávislost postojů je spojena se sílou osobnosti, čím je osobnost 

silnější, tím mívá nezávislejší postoje. V souvislosti s motivací lze říci, že naše postoje 

nás předem motivují k výběru určitého řešení situace, které bude s nimi v souladu. 

 Zacharová (2007) vidí hlavní význam postojů v jejich naučenosti. Postoje tedy 

vznikají učením, a to buď osobním, nebo přejatým (z médií, institucí, skupin…). 

Opakované motivy vytvářejí komplexy, které si člověk zapamatuje a je díky nim 

schopný pohotově reagovat určitým způsobem na následující podnět. Ne všechny 

postoje jsou komplexní, ty které však jsou, mají tři komponenty: kognitivní, emotivní 

a snahový. Kognitivní komponenta znamená neutrální názor, například že jím všechno. 

Emotivní komponenta lze popsat jako odpor nebo naopak přitažlivost k určitému jídlu 

(např. hrachová kaše). A konečně snahová komponenta souvisí přímo s jednáním 

člověka (např. že odmítnu hrachovou kaši na večeři u příbuzných). Zacharová dále 

tvrdí, že postoje mají tendenci vytvářet trsy podle své příslušnosti, např. trs postojů vůči 
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náboženství, církvi, církevním školám…). Postoje jsou významné v tom ohledu, že se 

poměrně snadno vytváří, obtížně se však přetváří, což znamená, že jsou stálé a odolávají 

změnám. Specifickým typem postojů jsou předsudky. Předsudky jsou naučené 

sekundární postoje, většinou iracionální a jsou doprovázeny silnou emoční 

komponentou. Předsudky mají většinou historický význam přenesený do přítomnosti, 

kdy už nemusí být zcela platný, přesto na jeho základě vznikají. Často také bývají 

důvodem společenských problémů. 

 

2.2.6  Ideály 

 Ideály jsou v psychologickém slovníku Hartla (2000) popisovány jako představy 

něčeho dokonalého, často také těžko dosažitelného. Pro vznik motivovaného chování je 

zapotřebí, aby cíl našeho zájmu, tedy motiv, byl reálný, tedy subjektivně reálně 

dosažitelný. Z toho důvodu vyplývá, že ideály ve většině případů nemají na motivaci 

výrazný vliv, nebo ji dokonce snižují. Jednoduše řečeno, připadají nám natolik nereálné, 

že se ani nepokusíme jich dosáhnout. 

 

2.2.7  Vnější motivace 

 Jak jsem již zmínil, vnější motivace vzniká v souvislosti s vnějším motivem, či 

podnětem (sex, peníze, jídlo). Jak ale tvrdí Nakonečný (1996), je nutné rozlišit rozdíl 

mezi skutečnými motivy, označovanými též incentivy a jinými vnějšími podněty. 

Pro pochopení uvedu jako příklad sklenici vody a dva muže, jednoho vyprahlého žízní 

a druhého čerstvě napitého. V prvním případě se sklenice vody stává motivem k napití 

a uhašení žízně, u druhého muže je ale pouze vnějším podnětem, nikoli incentivem 

a tento muž se nenapije.  

 Podle Nolen- Hoeksemanové (2012) jsou pobídky, tedy incentivy předmětem 

naší vnější motivace, jelikož zdůrazňují roli vnějších motivů (jídlo, peníze…) 

a za určitých podmínek v nás vyvolávají touhu, tedy motivaci. Cílem motivace je tedy 

nějaká odměna, ale v určitých případech mohou samotné pobídky posloužit též jako 

odměna. Příkladem je sladká chuť, která v nás vyvolává touhu sníst více dortu a je 

přitom sama odměnou. Tyto incentivy označuje Nolen- Hoeksemanová (2012, s421) 

jako „primární faktory posilování“. Druhými, tedy sekundárními faktory jsou 
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označovány takové pobídky, které získaly své postavení alespoň částečně díky procesu 

učení, tedy že jsme se je naučili chápat ve vztahu k dalším předmětům. Typickým 

příkladem sekundárních faktorů posilování jsou peníze, které si spojujeme s životní 

úrovní, postavením ve společnosti atd. 

 Základním poznávacím prvkem vnější motivace je vnější odměna (trest). 

Motivované je takové jednání, které nám přináší kladnou (příjemnou) odměnu, nebo nás 

zbavuje záporného trestu, který by následoval při nesplnění dané činnosti. Typickým 

příkladem může být známkování ve škole. Student se učí na test, aby získal dobrou 

známku a tím se vyhnul trestu nebo získal odměnu od rodičů. 

 Z hlediska vnější motivace vidí Zacharaová (2007) jako její zdroj nějakou 

pobídku, tedy incentiv, který se stal pro danou osobu významným a tím dal vzniknout 

potřebě a následně motivu k jednání. 

 Dle Nakonečného (1996) se vnější motivace vždy z části prolíná s motivací 

vnitřní. Chápu to tedy tak, že například člověk pracující ve svém vysněném zaměstnání 

může mít vnější motivaci k práci v podobě peněz, ale i vnitřní motivaci v podobě 

radosti z konání dané práce. 

 

2.2.8  Vnitřní motivace 

 Jak uvádí Hagemannová (1995) výhoda vnitřní motivace spočívá v její síle, 

jelikož efektivita práce úzce souvisí s pocitem uspokojení (radosti z práce). Pro činnosti 

složitější je tedy vnitřní motivace mnohem vhodnější než motivace vnější. Z toho 

důvodu vidím problém v zavedeném systému školství, kde dle mého názoru známky, 

jak jsem již zmínil, působí především jako motivace vnější, student se tedy nemůže 

naučit tolik, jako kdyby byl motivován vnitřně. Řešení tohoto problému je však složité 

téma, kterému se v této práci nemohu věnovat a nejsem si jist, zda vůbec nějaké řešení 

existuje.  

 Vnitřní motivace se dle Zacharové (2007) od vnější liší v tom, že zde již existuje 

potřeba, což znamená, že není třeba další vnější pobídky k vzniku motivu. Tato potřeba 

poté nutí člověka k jednání, které má za následek obnovu rovnováhy psychologické 

i fyziologické. To se dá vnímat jako dosahování příjemného a vyhýbání se 

nepříjemnému. 
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 Tod (2010) odlišuje vnitřní motivaci od vnější v tom ohledu, že vnitřní motivace 

znamená jednat ve vlastním zájmu bez přidané vnější hodnoty. Chybí zde tedy vnější 

odměna typická pro vnější motivaci. Následně dodává, že vnitřní motivace má 

pozitivnější charakter a přináší lepší výsledky, což bylo dokázáno v oblasti sportu 

mnoha výzkumy. Tento názor však můžeme uplatnit i mimo oblast sportu, jelikož platí, 

že vnitřně motivovaní lidé dosahují v průměru lepších výsledků ve všech oblastech 

života. Výhodou vnitřní motivace je, že má většinou delšího trvání a neztrácí se 

se ziskem vnějších odměn.  

 

2.2.9  Aktivační úroveň 

V souvislosti se sportem a podáváním výkonů se dále několik autorů zmiňuje 

o problému aktivační úrovně. Aktivační úrovní se myslí aktuální psychické vyladění 

člověka. Dovalil (2012) popisuje aktivační úroveň pro lepší pochopení jako úroveň 

bdělosti a nabuzení. Tato úroveň je podmíněna celou řadou psychických stavů a má 

přímý vliv na fyziologické procesy našeho těla. Obecně platí, že ideální nabuzení 

vhodné pro podávání nejlepších výkonů je takové, kdy má aktivační úroveň střední 

hodnoty, tedy když není ani příliš nízká, ani příliš vysoká. Vysoká úroveň aktivace totiž 

způsobuje svalový třes, vysoké napětí svalů, strnulost pohybů, větší spotřebu energie 

apod. (platí zde pravidlo, že čím víc chcete, tím hůře to jde). V opačném případě se 

objevuje malátnost, únava a nesoustředění. Aktivační úroveň se dá samozřejmě 

regulovat, tedy zvyšovat či snižovat a vhodná motivace je právě jedním ze způsobů, 

jak takové nabuzení ovlivnit.  

 

2.3  Motiv 

 Nakonečný (1996) chápe motivy jako psychologické důvody chování, či jeho 

příčinu, na rozdíl od motivace, která se vztahuje především k vzniku a setrvávání v dané 

aktivitě. Jelikož existuje mnoho psychologických důvodů chování, musíme připustit, 

že existuje také mnoho druhů motivů. Například potřeba vzdělání je zřetelně jiný druh 

motivu než potřeba tepla nebo jídla. Dále je viditelný rozdíl mezi vrozeným chováním 

a volním chováním, jinými slovy mezi potřebami a zájmy. Tyto rozdíly Nakonečný 

(1996) definuje jako formy motivů. Nakonečný (1996, s142) tvrdí, že „problém druhů 
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motivů se týká jejich obsahového rozrůznění. Obvykle je tematizován jako jejich třídění 

a výčet, přičemž se obvykle zaměňují pojmy motivu a potřeby. V tomto smyslu se řada 

psychologů zabývala hlavně sestavováním různých indexů potřeb či motivů“. 

Nakonečný také ve své knize (2009) zdůrazňuje, že motivem je vždy uspokojení vnitřní 

touhy, dosažení příjemného. Stav této vnitřní pohnutky, nikoliv vnější objekt, vyjadřuje 

právě motiv, ale pohnutka samotná se stává motivem až po dosažení uspokojení. 

Jako příklad si můžeme uvést malé dítě, které se tulí k matce (objektu svého 

motivovaného chování), ale motivem není sama matka, nýbrž uspokojení jiné potřeby 

dítěte (hlad, bezpečí…).  

 Zacharová (2007, s 41) popisuje motivy jako příčiny nebo také důvody lidského 

chování, jež mu dávají z hlediska psychologického smysl. „Jsou to funkční prvky 

osobnosti, které určují směr a intenzitu jejího chování.“ Motiv je tedy něco jako 

základní kámen motivace a Zacharová ho dělí do dvou skupin. Motiv právě působící 

(aktualizovaný) a motiv neaktivní (potenciální), který se může za vhodných okolností 

uplatnit a zaktivovat. Motiv dává subjektivní smysl chování člověka. 

 

2.4  Emoce 

 Dle Nakonečného (1973) je pro vymezení pojmu emoce nutné rozlišovat 

fenomenologické pojetí od behavioristického. V prvním případě jsou emoce (city) 

chápány jako vědomé stavy, nebo stavy mysli. Behavioristé naproti tomu tvrdí, 

že emoce vyjadřují specifické způsoby chování. Rozdíl je tedy v chápání emocí jako 

stavu mysli nebo jako způsoby chování. V souvislosti s motivací bychom mohli říci, 

že emoce vytvářejí motivované chování, vyvolávají akci libou či nelibou v závislosti 

na druhu emoce. Tyto psychické jevy se mohou prolínat natolik, že se emoce stává 

samotným motivem. Příkladem může být emoce strachu, která poslouží jako dostatečný 

motiv pro útěk.  

 Jak píše Zacharová (2007), motivace je komplexní duševní proces, což znamená, 

že k vyvolání motivovaného chování vedou vnější incentivy a vnitřní potřeby ale také, 

jak uvádí, i emoční prožitky mohou motivaci vytvářet a posilovat. Emoce jsou 

subjektivně vnímány jako libost či nelibost, uspokojení nebo neuspokojení v závislosti 

na dosažení či nedosažení určitého cíle. Pokud dojde k uspokojení nebo vyhnutí se 
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neuspokojení, tak se potřeba stává minulostí a ztrácí se i motivace k jednání. 

V opačném případě může potřeba naopak zvyšovat svou intenzitu a tím i zvyšovat 

motivaci.  

 Nakonečný (2004) dále píše, že emoce mohou být některými psychology 

spojovány s pojmem motivace, jelikož motivované chování vždy spěje k dosažení 

něčeho příjemného a potlačení nepříjemného. Dále bývá pojem emoce zaměňován 

s pojmem city, to už však Nakonečný nepovažuje za vhodné, jelikož city jsou pouze 

jednou složkou složitějšího psychofyziologického pojmu emoce. Konkrétně tvoří jeho 

zážitkovou složku. To ale neznamená, že by city nebyly důležité, naopak v emočním 

procesu hrají city rozhodující roli, co se týče směřování našeho chování. Emoce 

vznikají dvěma způsoby. Prvním zdrojem emocí jsou tzv. vnitřní stavy jedince. Tyto 

stavy nelze zcela jasně oddělit od druhého zdroje emocí, kterým jsou vnější situace. 

Pro ujasnění si představme například snění, či pocit vyčerpání. V těchto případech se 

jedná o vnitřní zdroj emocí, ale i během snění jsou emoce vyvolávány především 

situacemi, které „zdánlivě“ prožíváme či vidíme a mohli bychom je tedy nazvat 

vnějšími zdroji, přesto, že se odehrávají v naší mysli. Naopak jednoduše si lze 

představit vnější zdroj motivace, kterým může být například konflikt v restauraci, výhra 

v loterii apod. Z toho, co bylo řečeno, vyvozuje Nakonečný (2004) funkce emocí, 

které shledává především v zhodnocení významu prožívané situace a s tím spojenou 

přípravu reakce. Čím je emoce silnější, tím se jedná subjektivně o důležitější situaci. 

Původ emocí byl založen na biologické sféře. Příjemné emoce značily situace 

pro člověka vhodné a nepříjemné emoce naopak značily škodlivé situace. Například 

pokud člověk ochutnal neznámou plodinu a byla sladká, vyvolalo to v něm příjemné 

emoce a taková plodina byla většinou zdravá a životu prospěšná. Naopak hořké chutě 

často značily, že se jedná o jedovatou plodinu a člověk se jí příště vyhnul. Tento 

biologický význam emocí se nám podařilo během evoluce „úspěšně“ potlačit a nyní 

chápeme jejich význam především v rovině subjektivního vnímání situací. Přesto 

některé původní emoce stále u lidí přetrvávají a neztrácejí svůj význam. Nazýváme je 

„vrozené emoce“ a patří mezi ně například: radost, hněv, smutek, strach, starost a hnus.  

 Atkinsonová (2003, s 389) definuje emoce jako „komplexní stav vznikající 

v reakci na určité afektivně zabarvené zážitky“. Dále popisuje jednotlivé složky emocí, 

které popsal již Fridja (1986) a jsou následující: 

1. subjektivní prožitek emocí 
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2. vnitřní tělesné reakce 

3. kognitivní hodnocení události v pozitivním nebo negativním smyslu 

4. mimika (výraz obličeje) 

5. reakce na emoce 

6. tendence jednat 

Samotnou emoci Atkinsonová (2003) považuje za důsledek působení všech šesti 

složek výše zmíněných, přičemž tyto složky se mohou dále ovlivňovat mezi sebou 

(např. hodnocení situace jako negativní může ovlivnit výraz v obličeji). 

Podstatným rozdílem emocí od motivace je, že emoce je stav velmi proměnlivý 

a nestálý. Mění se i několikrát za den a vliv na motivaci má pouze v aktuálním jednání, 

což znamená, že v souvislosti s naším šetřením nebudou mít emoce na celkovou 

motivaci studentů velký vliv. Předpokládáme totiž, že motivace studentů k provozování 

padákových sportů je ustálená a není výsledkem pouhého emočního vzplanutí. 

Jelikož se navíc jedná o dvousemestrální předmět, není pravděpodobné, že by emoce, 

jako hlavní motivační aspekt, přetrvala tak dlouho. 

 

2.4.1  Emoční inteligence  

Goleman (1997) se v souvislosti s emocemi zmiňuje o pojmu emoční 

inteligence. Tímto fenoménem se zabývala celá řada autorů a výzkumů a bylo dokonce 

dokázáno, že emoční inteligence, zkráceně EI, má vyšší úspěšnost předpovědi úrovně 

budoucího života než třeba velmi známé a snad i přeceňované IQ. Obecně platí, 

že úspěch v životě často závisí na schopnosti komunikace s lidmi, překonávání 

nepříjemných překážek, setrvání v činnosti a s tím související schopnost sám sebe 

motivovat. S těmito všemi faktory souvisí právě emoční inteligence. V životě platí, 

že extrémně inteligentní lidé často mají sníženou emoční inteligence a v důsledku toho 

nikdy plně nerozvinou svůj potenciál a nedosáhnou odpovídajících výsledků 

v kariérním ale i v osobním životě. Pojem emoční inteligence tedy souvisí se schopností 

ovládat vlastní emoce a následně také chování s nimi spojené. Spojíme- li si předešlé 

poznatky dohromady, nutně nás musí napadnout, že emočně inteligentní lidé zvládají 

ovládat své chování a tím pádem do určité míry i svou motivaci.  
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2.5  Duševní vývoj vzhledem k věku 

2.5.1  Dospívání 

 Vzhledem k tomu, že padákových sportů se může člověk aktivně účastnit 

nejdříve v patnácti letech, nemá cenu rozebírat zde duševní vývoj v dětském věku 

a můžeme se podívat rovnou na období dospívání, tedy na věk cca od 15 do 20 let.  

 Zacharová (2007) se zmiňuje o velké důležitosti vnímání vlastního těla 

u adolescentů. Tělesná stránka se stává ukazatelem osobnosti a pomáhá při dosažení 

potřebné sociální role. Na druhou stranu inteligence dosahuje v tomto věku svého 

maxima a člověk je schopný zcela dospěle uvažovat a přemýšlet. Znakem tohoto období 

je radikalizmus myšlenek a snaha o vymanění se z průměru a prezentování vlastních 

názorů. Velice důležité je pro adolescenty prokázání nadprůměrných výkonů v určité 

oblasti a to především ve srovnání s dospělými. Jednou z těchto oblastí je bezpochyby 

sport. Tím se dostáváme k padákovým sportům, které představují pro dospívající 

poměrně zajímavou možnost překonat své okolí díky těmto adrenalinovým sportům, 

které možná většina dospělých považuje za životu nebezpečné a tím pádem vzhlíží 

s určitým obdivem k lidem, kteří je provozují. Adolescent takové prostředí naopak 

vyhledává a věty jako: „Ty jsi blázen.“ ho akorát utvrzují ve své výjimečnosti. Z toho 

důvodu můžeme vidět v absolutní světové špičce adrenalinových sportů převážně mladé 

lidi ve věku okolo dvaceti let. Akrobatické disciplíny v paraglidingu jsou toho jasným 

příkladem. 

 Dalším typickým znakem tohoto období je prožívání prvních vztahů, které jsou 

z počátku spíše promiskuitního charakteru. Postupem času však adolescenti mohou 

pociťovat touhu prožívat skutečný vztah dvou dospělých lidí a díky tomu se začíná 

objevovat přijímání odpovědnosti za vlastní život a uklidnění předchozí bouřlivější části 

života. 

 

2.5.2  Raná dospělost (20-30 let) 

 Raná dospělost je charakterizována přechodem do „skutečného“ života. Člověk 

získává své první zaměstnání, vlastní bydlení, prožívá vážný vztah, který často vede 

k manželství a plození prvního potomka. Tyto změny mohou na mladého člověka 

působit depresivně a jinak, než si to celý život představoval. 



25 

 

 Jak píše Zacharová (2007), toto období je pro člověka šokem. Vstupoval do něj 

s elánem a touhou mnohé dokázat a často se setkává s rutinou a neochotou cokoliv 

měnit u starších, většinou profesně nadřízených lidí. Typické je vnímání prvního 

zaměstnání pouze jako provizorium a teprve po nalezení druhého zaměstnání nastává 

jakési uspokojení, které je většinou důsledkem pouze snížení vlastních nároků. Dalším 

důležitým milníkem je role rodiče. S dítětem přichází celá řada povinností a omezení. 

Rodičem se člověk stává navždy a musí tomu přizpůsobit svůj dosavadní život. Měl by 

se věnovat v první řadě rodině a jejímu zajištění, vlastní koníčky, sporty a zájmy jsou 

tedy odsunuty na druhou kolej. To samozřejmě platí dvojnásob pro adrenalinové sporty, 

jako je paragliding nebo parašutismus. Jedinec si uvědomuje rizika spojená s těmito 

sporty a svou povinnost starat se o rodinu. Riskování a nespoutanost typická pro období 

dospívání tedy ustupuje do pozadí a prosazuje se spíše opatrnost a rozvážnost, což může 

mít za následek částečné nebo i úplné potlačení motivace provozovat daný sport. 

 

2.5.3  Střední dospělost (30-45 let) 

 Střední dospělost je obdobím zakotvení ve vlastním životě, na druhou stranu je 

to období životních krizí a potenciálních změn. Většina lidí v tomto období už má 

rodinu a trvalou práci. Rodina bývá zajištěna a člověk si realističtěji uvědomuje, čeho 

může ve svém životě dosáhnout. 

 Zacharová (2007) se zmiňuje o tělesném stárnutí, které se začíná projevovat 

okolo 40. roku života. Jeho výkonnostní projevy nejsou sice nikterak markantní, 

psychologické dopady však často bývají větší. Někteří lidé se proto snaží za každou 

cenu udržet si iluzi mládí a mohou ztratit autentičnost (oblékají a chovají se jako mladí 

lidé). 

 Problematickou částí tohoto období je dle Zacharové (2007) partnerský vztah. 

V době okolo 40. roku života může nastat tzv. druhá manželská krize. Většina lidí si 

v této době uvědomuje, že mládí již mají za sebou a ve zbytku života si mohou splnit 

pouze zlomek svých snů z dřívější doby. Tento fakt podporují i dospívající děti, které 

u rodičů ještě podpoří myšlenky o stáří. Tato deprese může vyústit ve snahu znovu se 

vrátit do mládí. Především u mužů se mluví o tzv. „druhé míze“, kdy se takový 

čtyřicátník snaží vrátit k činnostem z mládí. Začne více sportovat, koupí si sportovní 
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auto, chodí na večírky, nebo si najde milenku. Mimomanželský vztah se v této době 

stává častou partnerskou zkušeností a to z pohledu muže i ženy. Pokud se jedná 

o „pouhé“ milostné vzplanutí, bývá ve společnosti k takovému jednání poměrně vysoká 

tolerance i s ohledem na udržení rodiny.  

 Sheehyová (1999, s 307) píše o tomto období že, „kdo se osvobodí od honičky 

a plahočení předchozích let, může být bez omezení otevřen tajemstvím života. Odvaha 

k novému nám dovoluje nechávat za sebou každé životní stadium s tím, čím nás 

uspokojovalo, abychom našli nové odpovědi, které nám otevřou bohatství příštího 

životního odstavce.“ 

 

2.5.4  Starší dospělost (45- 60 let) 

Toto období je poslední, ke kterému se budu v této práci zmiňovat s ohledem 

na motivaci k padákovým sportům. Období následující, tedy stáří, je, co se týče 

padákových sportů, zcela individuální a záleží spíše na zdravotní situaci a stavu 

každého jedince, tedy především na jeho biologickém věku. 

 Zacharová (2007) píše, že toto období je spojeno již s více viditelnými změnami 

organismu. Dochází k postupnému ochabování fyziologických funkcí, v mozkové 

aktivitě začínají převládat útlumy před vzruchy. Tento vývoj je čistě individuální 

a může nastat u někoho v pětačtyřiceti a u jiného po šedesátce. Také není pravdou, 

že organismus stárne jednotně, naopak člověk může mít ledviny třicátníka a srdce 

a cévy padesátníka. S těmito změnami se ale každý musí dříve či později začít 

vyrovnávat.  

 V oblasti sportu a padákových sportů konkrétně lze očekávat snížení motivace 

k jejich provozování a to vzhledem jak k zdravotnímu stavu, tak i ke snaze vyhledávat 

pohodlnější aktivity. Možnou alternativou především k paraglidingu může být motorový 

paragliding, ke kterému přechází v tomto období velká část pilotů. Jeho výhody jsou 

v menší fyzické náročnosti, především v možnosti odstartovat na poli za domem, 

nikoliv po výstupu na mnohdy vzdálený a hůře přístupný kopec.  
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3.  CÍLE A ÚKOLY, VĚDECKÉ OTÁZKY 

 Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, co motivuje, a v poslední době zdá se 

více než dřív, studenty FTVS k účasti na předmětech padákových sportů, konkrétně 

k účasti na základních kurzech parašutismu a paraglidingu.  

 Když jsem se na FTVS začal věnovat padákovým sportům a následně jsem se 

rozhodl studovat tuto specializaci, opakovaně jsem se ptal sám sebe, proč to dělám, proč 

se raději nevěnuji specializaci ledního hokeje, který celý život hraju. Po nějaké době mi 

došlo, že mě vlastně vždycky přitahoval ten prostor ve výškách. Mám rád letadla, 

lezení, hory a zalíbil se mi i paragliding a parašutismus. Tím jsem si ujasnil svou 

motivaci pro padákové sporty, ale napadlo mě, že by nebylo špatné pokusit se zjistit 

i motivaci ostatních studentů, kteří se na kurzy padákových sportů hlásí každý rok 

v hojném počtu.  

 Od svého vedoucího práce, doktora Jaroslava Dvorského, jsem se dozvěděl, 

že podle jeho zkušenosti existuje přibližně šest skupin lidí, kteří se na tyto předměty 

hlásí. Jednou z těch skupin jsou právě lidé mající rádi sporty a aktivity ve výškách 

stejně jako já. Další skupinou jsou lidé, kteří po zkušenosti s padákovými sporty toužili 

již dávno, ale teprve na FTVS se jim k tomu naskytla vhodná příležitost. Třetí skupinou 

jsou ti, kteří moc nevědí co od toho čekat, ale chtěli by si sport ve výšce vyzkoušet. 

Čtvrtou skupinou, ještě méně zaujatou bývají lidé, kteří k padákovým sportům přišli 

úplně náhodou, a připadalo jim to zajímavé. Příkladem pro tuto skupinu může být třeba 

horolezec, který během svého pobytu v horách viděl létat paraglidisty nad kopcem 

a zaujalo ho to natolik, že se přihlásil na základní kurz. Do páté skupiny se řadí lidé, 

kteří v padákových sportech vyhledávají především jeho adrenalinovou stránku. 

Jednoduše bych jejich motivaci popsal jako snahu dokázat si, že to zvládnou. A konečně 

poslední skupina lidí, je spojena nějakou vnější motivací pro tuto činnost. Typickým 

příkladem může být možnost získání kreditů nebo přemluvení od kamaráda.  

 

3.1  Úkoly 

1. Stanovit kritéria posuzování studentů 

2. Sestavit nestandardizovaný dotazník 

3. Předat dotazník k vyplnění studentům na blokové výuce daných kurzů 
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4. Analyzovat data z dotazníku pomocí tabulkového procesoru Excel 

5. Vytvořit grafické zpracování výsledků 

6. Formulovat závěry dle jednotlivých grafů 

Dotazník se bude skládat z 12 uzavřených a jedné otevřené otázky, která bude 

sloužit jako doplňující informace v případě nějakých nejasností. Spolu s dotazníkem 

dostanou studenti k podepsání také informovaný souhlas, ve kterém budou 

informováni o využití a publikování jejich dat. 

 

3.2  Vědecké otázky 

 Očekávám, že výsledkem tohoto výzkumu bude rozdělení studentů do výše 

zmíněných šesti skupin dle aspektů jejich motivace k provozování padákových sportů. 

Předpokládám, že největší zastoupení bude ve třetí a čtvrté skupině vzhledem k jejich 

otevřenosti. 

 Pokud by se nepodařilo studenty přesně rozdělit do jednotlivých skupin 

na základě jejich odpovědí, přistoupím k analýze jednotlivých otázek, kde očekávám 

určité rozdíly mezi odpověďmi studentů z kurzu paraglidingu a parašutismu. 

Předpokládám, že do skupiny paraglidingu se bude hlásit užší skupina studentů, 

která bude spojována podobnými zájmy a aktivitami. Tyto aktivity budou dle mého 

názoru založeny především na vztahu k přírodě a pobytu ve výškách obecně. 

V parašutistické skupině na druhou stranu očekávám větší pestrost zájmů jednotlivých 

studentů. Očekávám větší nadšení pro adrenalinové sporty a nebezpečné aktivity 

obecně, možná i větší procentuální zastoupení mužů než žen v porovnání 

s paraglidingem.  
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4.  METODIKA PRÁCE 

4.1  Popis výzkumného souboru 

 Mého výzkumu se zúčastnilo celkem 65 studentů FTVS. Dvacet žen a čtyřicet 

pět mužů. Průměrný věk sledované skupiny byl 21 let s tím, že nejstarší sledovaná 

osoba měla 25 let a nejmladší 19 let. Dvacet devět studentů se hlásilo na kurz 

paraglidingu a 36 studentů na kurz parašutismu. Valná většina z nich neměla žádnou 

předchozí osobní zkušenost s padákovými sporty, ale všichni, až na jednoho se na svou 

první zkušenost těšili. 

 

4.2  Použité metody 

 Vzhledem k většímu počtu účastníků našeho šetření jsme zvolili nejjednodušší 

metodu pro sběr dat, tedy metodu dotazování. Jelikož nebyl nalezen žádný již sestavený 

dotazník vhodný pro toto téma, bylo rozhodnuto, že sestavíme vlastní 

nestandardizovaný dotazník. Ten byl složen z 12 hlavních uzavřených otázek a jedné 

doplňkové otevřené otázky. Polovina otázek byla založena na možnosti výběru jedné 

z šesti až sedmi odpovědí a druhá polovina měla na výběr odpovědi „ano“ či „ne“. 

 

4.3  Sběr dat 

 Dotazník jsem předložil studentům osobně na blokové teoretické výuce 

k vyplnění a osobně jsem ho zase vybral. Všem studentům byl také předložen 

k podepsání informovaný souhlas, ve kterém jim byl sdělen účel tohoto výzkumu 

a jakým způsobem bude nakládáno s jejich daty. 

 

4.4  Analýza dat 

 Data z dotazníku byla analyzována pomocí tabulkového procesoru Excel, 

pro který jsme se rozhodli kvůli jeho přehlednosti a snadnému ovládání. Postupně byly 

zapsány odpovědi všech účastníků ke každé otázce zvlášť a spočítána jejich četnost. 

Dále byl spočítán průměrný věk účastníků a jejich zastoupení na jednotlivých kurzech. 
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Četnosti byly následně vyjádřeny pomocí grafů, které jsou prezentovány ve výsledcích 

práce. 

4.5  Tvorba dotazníku 

 Při tvorbě dotazníku byla využita odborná pomoc Mgr. Jiřího Mudráka, Ph.D., 

který navrhl sestavení vlastního nestandardizovaného dotazníku na základě předem 

definovaných skupin motivačních aspektů, které by měly být zjišťovány. Celkem bylo 

stanoveno šest skupin. Následně jsme šest otázek zaměřili na zjišťování daných aspektů 

s tím, že na výběr bylo 5-7 odpovědí a každá taková odpověď identifikovala jednu 

ze stanovených skupin. Odpovědi byly v nabídce v proházeném pořadí, aby se snížila 

možnost zkreslení výsledků. Dalších šest otázek již vždy cíleně mířilo k jedné ze skupin 

motivačních aspektů a studenti svými buď kladnými, nebo zápornými odpověďmi 

potvrzovali, či vylučovali svou příslušnost k dané skupině. Poslední otázka byla 

otevřená, bez nabídky odpovědí a sloužila k srovnání výsledků předchozích otázek 

a v případě nějakých nejasností k lepšímu posouzení celkového výsledku. K dotazníku 

byl přidán informovaný souhlas schválený etickou komisí FTVS UK, jehož nevyplněná 

kopie je v příloze této práce.   
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5.  VÝSLEDKY 

 Dotazník byl rozdělen do tří částí a vyplněn dvěma skupinami studentů hlásících 

se na kurzy paraglidingu a parašutismu. Každá otázka byla zpracována pomocí grafů, 

které jsou vloženy v další (5.2) kapitole. Otázky byly nejprve zpracovány ke každému 

kurzu zvlášť pro porovnání rozdílů a následně dohromady od všech 65 respondentů.  

 

5.1 Základní informace o respondentech 

 V první části dotazníku byla zjišťována základní data o každém respondentovi, 

jako je věk, pohlaví a sportovní specializace. 

 

Věk- paragliding 

Průměrný věk respondentů byl 21,5 let. Celkově se ve skupině vyskytovali dva 

studenti ve věku 19 let, pět studentů ve věku 20 let, sedm studentů starých 21 let, devět 

studentů ve věku 22 let, tři studenti ve věku 23 let, dva ve věku 24 let a jeden 

respondent ve věku 25 let. Celkem se tedy dotazníku zúčastnilo 29 respondentů. 

Věk- parašutismus 

Průměrný věk respondentů byl 21,3 let, což je téměř shodné se skupinou 

paraglidingu. Celkově se ve skupině vyskytovalo deset studentů ve věku 20 let, patnáct 

studentů ve věku 21 let, šest studentů starých 22 let, dva studenti ve věku 23 let, jeden 

student ve věku 24 let a dva respondenti ve věku 25 let. Celkem se tedy dotazníku 

zúčastnilo 36 respondentů. 

Věk- celkově 

 Průměrný věk byl u celé skupiny respondentů 21,4 let. Dotazník vyplnili dva 

studenti ve věku 19 let, patnáct studentů ve věku 20 let, dvaadvacet studentů starých 21 

let, patnáct studentů ve věku 22 let, pět studentů ve věku 23 let, tři ve věku 24 let a tři 

ve věku 25 let. 
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Pohlaví- paragliding 

 Z 29 respondentů bylo osm ženského a dvacet jedna mužského pohlaví. 

Pohlaví- parašutismus 

 Z 36 respondentů bylo dvanáct ženského a dvacet čtyři mužského pohlaví. 

Pohlaví- celkově 

 Celkově dotazník vyplnilo dvacet žen a čtyřicet pět mužů. 

 

Sportovní specializace- paragliding 

 Z hlediska sportovní specializace bylo v této skupině široké spektrum zaměření 

a nedá se říci, že by některý sport dominoval oproti ostatním. Nejčastěji zastoupená byla 

sportovní specializace fotbal, ke které se hlásilo šest studentů. 

Sportovní specializace- parašutismus 

 Z hlediska sportovní specializace bylo v této skupině opět široké spektrum 

zaměření. Nejčastěji zastoupená byla sportovní specializace lední hokej, ke které se 

hlásilo šest studentů. 

Sportovní specializace- celkově 

 Z celkového počtu 65 studentů byla nejvíce zastoupena sportovní specializace 

fotbalu v počtu 10. 

 

5.2  Hlavní část- otázky k motivaci 

 V druhé části dotazníku, kterou považujeme za hlavní, jsme se snažili zjistit 

motivaci studentů k hlášení se na tyto sporty. Otázky 1-5 a otázka 12 byly sestaveny 

s nabídkou 5-7 odpovědí náležících k určitému motivačnímu okruhu. Zbylé otázky měly 

možnost kladné či záporné odpovědi, popřípadě byla na výběr i neutrální odpověď. 
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Otázka č. 1- Jak jste se k paraglidingu/ parašutismu na FTVS dostal/a? 

Paragliding 

 Více než třetina (35%) respondentů se shodovala v odpovědi, že po této aktivitě 

toužili už dřív, ale teprve na FTVS UK se jim naskytla příležitost vše zrealizovat. 17% 

studentů odpovědělo, že se jim tento sport líbí a tak ho chtějí prostě vyzkoušet. Dále 

necelých 15 procent respondentů přiznalo, že podobné aktivity týkající se pohybu 

ve vzduchu nebo ve výšce vyhledávají obecně a paragliding byl tedy logickou volbou. 

Po deseti procentech se shodovaly odpovědi vyjadřující: zaujetí tímto předmětem 

v možném výběru, snahu o překonání strachu a posunutí hranic, a vnější motivaci 

v podobě doporučení od kamaráda. Pouze 4% studentů, tedy jeden student, se přiznal, 

že ho motivoval pouze zisk kreditů. (obr. 2) 

Parašutismus 

 Podobně jako u paraglidingu byla i zde nejhojněji zastoupena odpověď (44%), 

že student po zkušenosti s touto aktivitou toužil již dříve, ale teprve na FTVS UK se mu 

naskytla příležitost ji vyzkoušet. Téměř třikrát větší oproti paraglidingu bylo ale 

procentuální zastoupení (28%) u odpovědi, že student se na tento kurz přihlásil, 

protože ho zaujal ve výběru volitelných předmětů. Dále 11% respondentů odpovědělo, 

že se jim tento sport líbil už déle. Osm procent odpovědí se odvolávalo na doporučení 

kamaráda, šest procent na možnost posunutí vlastních hranic a překonání se a tři 

procenta, tedy jeden student, odpověděl, že parašutismus spadá mezi jeho oblíbené 

aktivity spojené s pobytem ve výšce. (obr. 3) 

Celkově 

 V celkovém součtu byla nejčastější (40%) odpověď na tuto otázku již dřívější 

touha po zkušenosti s tímto sportem a využití příležitosti na FTVS UK. Druhou 

nejčastější odpovědí (20%) bylo, že student nalezl tento předmět ve výběru fakulty 

a rozhodl si jej zapsat. Čtrnáct procent respondentů napsalo, že se jim tento sport líbí už 

delší dobu, devět procent se odvolalo na doporučení kamaráda a po osmi procentech se 

objevila odpověď popisující: posouvání hranic a překonávání sebe sama, a záliba 

v podobných aktivitách obecně. Pouze jeden respondent (1%) odpověděl, že pouze 

potřebuje kredity. (obr. 4) 
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Obrázek 2- Otázka č. 1, skupina paragliding 

 

Obrázek 3- Otázka č. 1- skupina parašutismus 

 

Obrázek 4- Otázka č. 1, celkově 
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Otázka č. 2- Jaké pocity zažíváte ve výškách? 

Paragliding 

 Nadpoloviční většina, konkrétně 62% studentů, odpověděla, že ve výškách 

zažívají zvláštní pocit strachu s radostí, či vzrušením. Sedmnáct procent respondentů 

dále odpovědělo, že zažívají pouze strach, ale vždy ho chtějí překonat. Po sedmi 

procentech se shodovaly odpovědi popisující: prožívání představ o létání, snahu 

o nalezení bezpečného místa a vyhnutí se nepříjemným pocitům, a pocit štěstí. (obr. 5) 

Parašutismus 

 Téměř shodné procentuální zastoupení jako u paraglidingu měla odpověď číslo 

jedna (61%), tedy že student zde vnímá zvláštní směs strachu a vzrušení. Dvacet osm 

procent respondentů odpovědělo, že ve výšce mají strach, ale snaží se ho překonat. Šest 

procent studentů napsalo, že si pobyt ve výšce užívají a cítí se zde lépe než na zemi 

a pět procent studentů by naopak raději slezlo někam do bezpečí, aby zahnali 

nepříjemné pocity. Na rozdíl od paraglidingu zde nebyl nikdo, kdo by ve výškách 

prožíval představy o létání. (obr. 6) 

Celkově 

 U této otázky byly odpovědi v obou skupinách velmi podobné, a tak ani celkové 

hodnocení není jiné. 62% studentů prožívá ve výšce pocit strachu spolu s pocitem 

vzrušení, 23% má pouze strach, ale chtějí ho překonat, po šesti procentech studentů si 

buď pobyt ve výšce užívá, nebo naopak se ho snaží ukončit a slézt do bezpečí a tři 

procenta studentů prožívají ve výšce představy o létání. (obr. 7) 
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Obrázek 5- Otázka č. 2, skupina paragliding 

 

Obrázek 6- Otázka č. 2- skupina parašutismus 

 

Obrázek 7- Otázka č. 2, celkově 
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Otázka č. 3- Kdy/ jak jste se poprvé rozhodl/a vyzkoušet paragliding/ 

parašutismus? 

Paragliding 

 Lehce přes čtvrtinu studentů (28%) odpovědělo, že konečné rozhodnutí padlo 

teprve, když viděli tento kurz ve výběru volitelných předmětů FTVS UK. O jednoho 

studenta méně (24%) odpovědělo, že rozhodnutí učinili už mnohem dříve. 21% 

respondentů se vyjádřilo o obecné zálibě v podobných sportech a aktivitách a o využití 

příležitosti na FTVS UK. Sedmnáct procent odpovědí se netýkalo paraglidingu 

konkrétně, ale spíše možnosti překonat sám sebe, která se jim zde naskytne. Dva 

studenti (7%) odpověděli, že prvotní impulz jim dal někdo jiný a oni postupně dospěli 

k tomuto rozhodnutí. A nakonec jeden student (3%) odpověděl, že tento sport někde 

viděl a to ho vedlo k rozhodnutí si jej vyzkoušet sám. (obr. 8) 

Parašutismus 

 U této otázky se vyskytovala nejčastěji odpověď číslo 3 a to ve více 

než dvojnásobném procentuálním zastoupení než u paraglidingu (53%), 

ve které studenti odpovídali, že parašutismus chtěli vyzkoušet vždycky, tedy 

že rozhodnutí učinili mnohem dříve, než nastoupili na tuto školu. Druhou nejčastější 

odpovědí (22%) byla záliba v podobných aktivitách obecně a snaha vyzkoušet jich 

za život co nejvíce. 17% respondentů dále odpovědělo, že první rozhodnutí padlo až při 

nalezení tohoto předmětu ve výběru FTVS UK. Pět procent zmiňuje jako prvotní impulz 

někoho dalšího (kamaráda, rodiče…) a tři procenta studentů se rozhodla vyzkoušet 

tento sport s návazností na jeho adrenalinovou složku a možností překonávat strach. 

Vnější vizuální motivaci zde na rozdíl od paraglidingu nezmínil nikdo. (obr. 9) 

Celkově 

 V této otázce se odpovědi u paraglidingu a parašutismu poměrně lišily, tudíž 

celkové hodnocení bude jakýmsi středem mezi těmito dvěma skupinami. Čtyřicet 

procent respondentů tvrdí, že daný sport chtěli vždycky vyzkoušet. 22% studentů 

shodně tvrdí, že buď viděli tento sport ve výběru předmětů FTVS UK, nebo že podobné 

aktivity vyhledávají obecně a tento sport mezi ně zapadá. Devět procent studentů často 

vyhledává možnosti jak překonat strach a na FTVS UK se rozhodli pro tuto formu, šest 
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procent studentů dostalo prvotní impulz od někoho dalšího a jeden student (1%) tento 

sport někde viděl a rozhodl se, že jej taky vyzkouší. (obr. 10) 

 

Obrázek 8- Otázka č. 3, skupina paragliding 

 

Obrázek 9- Otázka č. 3- skupina parašutismus 

 

Obrázek 10- Otázka č. 3, celkově 
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Otázka č. 4- Co vás na paraglidingu/ parašutismu nejvíce láká? 

Paragliding 

 Na tuto otázku nejvíce studentů (35%) odpovědělo, že chtějí zažít pocit volnosti 

ve vzduchu. O jednoho studenta méně (31%) odpovědělo, že jim jde hlavně o možnost 

zkusit něco nového, zajímavého. 21% respondentů dle své odpovědi nejvíce prahne 

po adrenalinovém zážitku, který se s tímto sportem spojuje. O poznání méně 

respondentů (7%) se shodlo, že je na paraglidingu láká možnost pobytu ve výšce, či 

ve vzduchu. A po jednom studentovi (3%) se v dotazníku vyskytla odpověď týkající se: 

možnosti překonat strach z výšek a splnění si dávného snu. (obr. 11) 

Parašutismus 

 Oproti paraglidingu, kde nejvíce studentů prahlo po pocitu volnosti ve vzduchu, 

zde takto odpovědělo pouze 6% respondentů. Na druhou stranu je zde vyšší (42%) podíl 

těch, které nejvíce láká možnost vyzkoušet si něco nového. Vyšší je i procento (36%) 

studentů, které láká především adrenalinový zážitek. Zbylá menšina zaškrtla odpověď 

číslo 6 (6%), 2 (5%) a 3 (5%). Odpověď šest znamenala splnění si dávného snu, 

odpověď 2 možnost překonat strach a odpověď 3 možnost věnovat se sportovní aktivitě 

odehrávající se nad zemí. (obr. 12) 

Celkově 

 I u této otázky jsem zaznamenal rozdíly v odpovědích u paraglidingu 

a parašutismu. V celkovém součtu byla nejfrekventovanější (37%) odpověď číslo pět, 

tedy že studenty nejvíce láká možnost zažít něco nového, neobvyklého. Dvacet devět 

procent respondentů odpovědělo, že je láká především adrenalinový zážitek, 18% chce 

zažít pocit volnosti ve vzduchu, šest procent možnost věnovat se sportovní aktivitě 

nad zemí a po pěti procentech studenti odpověděli, že si chtějí splnit dávný sen, 

nebo překonat vlastní strach. (obr. 13) 
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Obrázek 11- Otázka č. 4, skupina paragliding 

 

Obrázek 12- Otázka č. 4- skupina parašutismus 

 

Obrázek 13- Otázka č. 4, celkově 
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Otázka č. 5- Proč jste se na kurz paraglidingu/ parašutismu hlásil/a? 

Paragliding 

 35% respondentů chce především vyzkoušet novou aktivitu spojenou s emočním 

zážitkem. Dále téměř třetina (31%) respondentů odpověděla, že paragliding někde 

viděli a chtějí si jej i aktivně vyzkoušet. Dvacet jedna procent studentů odpovědělo, 

že je paragliding vždycky přitahoval a teď si jej konečně můžou vyzkoušet. Tři studenti 

(10%) považuje paragliding jako součást skupiny sportů, o které mají zájem. Jeden 

(3%) student odpověděl, že mu jediným důvodem byl zisk kreditů. (obr. 14) 

Parašutismus 

 U otázky číslo 5 se oproti paraglidingu objevila téměř dvojnásobně procentuálně 

zastoupená odpověď číslo 7 (39%) a o 12 procent méně než u paraglidingu byla 

zastoupena odpověď číslo 2 (19%). V odpovědi č. 7 se píše, že student chtěl tento sport 

vyzkoušet již dříve a teď má konečně možnost. V odpovědi č. 2 se píše, že parašutismus 

se studentovi zalíbil, když ho někde pasivně viděl a teď ho chce i aktivně vyzkoušet. 

22% studentů odpovědělo, že hledá novou aktivitu, které by se možná mohli věnovat. 

Čtrnáct procent studentů se na kurz přihlásilo, aby překonali svůj strach a po třech 

procentech studentů se přihlásilo, aby získali kredity, nebo aby se mohli věnovat 

aktivitě spadající mezi jejich oblíbené. (obr. 15) 

Celkově 

 V celkovém hodnocení je nejpočetnější odpověď č. 7 (31%), v závěsu za ní jsou 

odpovědí č. 1 (28%) a č. 2 (24%). Nejvíce studentů tedy chtělo danou aktivitu 

vyzkoušet již dříve, a teď konečně mohou. Dále jde studentům převážně o nové zážitky 

a vyzkoušení si sportu, který se jim zalíbil. Osm procent respondentů chce překonat 

vlastní strach, šest procent řadí tento sport mezi své oblíbené a tři procenta se přihlásili 

hlavně kvůli kreditům. (obr. 16) 
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Obrázek 14- Otázka č. 5, skupina paragliding 

 

Obrázek 15- Otázka č. 5- skupina parašutismus 

 

Obrázek 16- Otázka č. 5, celkově 
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Otázka č. 6- Byl/a jste rozhodnutý/a vyzkoušet paragliding/ parašutismus už před 

příchodem na FTVS UK? 

Paragliding 

 Zhruba dvě třetiny studentů byly rozhodnuty vyzkoušet si tento sport ještě 

před začátkem studia na FTVS UK. (obr. 17) 

Parašutismus 

 Podobně jako u paraglidingu i zde byla nadpoloviční většina (67%) studentů 

rozhodnuto vyzkoušet si tento sport již před příchodem na FTVS UK. (obr. 18) 

Celkově 

 65% studentů bylo a 35% studentů nebylo rozhodnuto vyzkoušet si daný sport 

před příchodem na FTVS UK. (obr. 19) 

 

Obrázek 17- Otázka č. 6, skupina paragliding 
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Obrázek 18- Otázka č. 6- skupina parašutismus 

 

Obrázek 19- Otázka č. 6, celkově 
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Otázka č. 7- Provozujete nějaký sport spojený s pobytem nad zemským povrchem? 

(lezení, horolezectví…) 

Paragliding 

 Třicet čtyři procent studentů provozuje aktivně nějaký podobný sport, 28% 

studentů žádný podobný sport neprovozuje a zbylých 38% studentů má s takovým 

sportem zkušenost, ale nevěnuje se mu aktivně. (obr. 20) 

Parašutismus 

 Oproti paraglidingu v této skupině má méně studentů zkušenost se sporty 

ve výškách. Konkrétně pouze 17% studentů odpovědělo, že se aktivně věnuje nějakému 

sportu odehrávajícímu se nad zemským povrchem, dalších 39% respondentů přiznalo 

dřívější zkušenost s nějakým takovým sportem, ale zároveň popřeli, že by se takovému 

sportu věnovali pravidelně. A konečně celých 44% studentů odpovědělo, že nemají 

žádnou zkušenost se sporty nad zemským povrchem. (obr. 21) 

Celkově 

 Jelikož více studentů se hlásí na kurz parašutismu, je celkový výsledek více 

podobný právě výsledku skupiny parašutismu. 38% studentů potvrdilo svou zkušenost 

se sporty ve výšce, ale zároveň dodali, že se takovým sportům pravidelně nevěnují. 37% 

respondentů napsalo, že ani žádnou zkušenost s takovými sporty nemají a 25% studentů 

se naopak nějakému sportu nad zemským povrchem pravidelně věnuje. (obr. 22) 

 

Obrázek 20- Otázka č. 7, skupina paragliding 
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Obrázek 21- Otázka č. 7- skupina parašutismus 

 

Obrázek 22- Otázka č. 7, celkově 
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Otázka č. 8- Chtěl/a byste si vyzkoušet i jiné podobné aktivity? (balónové létání, 

pilotování letadla…) 

Paragliding 

 Většina (79%) studentů by si ráda vyzkoušela i jiné podobné aktivity. Jedenáct 

procent studentů po podobné aktivitě netouží a deset procent studentů pouze ve spojení 

s adrenalinovým zážitkem. (obr. 23) 

Parašutismus 

 V této otázce se výsledky obou skupin poměrně shodovaly. Tři čtvrtiny 

respondentů odpověděli, že by si rádi vyzkoušeli i jiné podobně zaměřené aktivity. 

Devatenáct procent o jinou podobnou aktivitu naopak zájem nemá a šest procent by 

mělo zájem pouze v případě adrenalinového sportu. (obr. 24) 

Celkově 

 Celkem 77% studentů má zájem o jinou podobnou aktivitu, 15% zájem nemá 

a osm procent pouze v případě adrenalinového zážitku. (obr. 25) 

 

 

 

Obrázek 23- Otázka č. 8, skupina paragliding 
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Obrázek 24- Otázka č. 8- skupina parašutismus 

 

Obrázek 25- Otázka č. 8, celkově 
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Parašutismus 

 I zde se odpovědi poměrně shodovaly. 61% studentů se do této skupiny zařadilo, 

sedmnáct procent naopak tvrdí, že ne a dvacet dva studentů považuje svou motivaci 

za hlubší. (obr. 27) 

Celkově 

 Šedesát dva procent respondentů napsalo, že tento sport někde viděli, a proto se 

jej rozhodli vyzkoušet, dvanáct procent naopak napsalo, že nikoliv a dvacet šest procent 

studentů napsalo, že vyzkoušení tohoto sportu mají větší motivaci, než pouze předchozí 

pasivní zhlédnutí. (obr. 28) 

 

 

Obrázek 26- Otázka č. 9, skupina paragliding 
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Obrázek 27- Otázka č. 9- skupina parašutismus 

 

Obrázek 28- Otázka č. 9, celkově 
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Parašutismus 

 Ve skupině parašutismu se procentuální zastoupení těch, které na tomto sportu 

láká právě možnost překonat nebezpečí, oproti paraglidingu téměř zdvojnásobil. 

Konkrétně 47% respondentů s tímto názorem souhlasilo. Zbylých 53% bylo 

proti tomuto názoru. (obr. 30) 

Celkově 

 Celkový graf je opět jakýmsi průměrem předchozích dvou skupin. 38% studentů 

s názorem, že jde hlavně o překonávání strachu a nebezpečí, souhlasí a zbylých 62% 

s tímto názorem nesouhlasí. (obr. 31) 

 

 

Obrázek 29- Otázka č. 10, skupina paragliding 

 

Obrázek 30- Otázka č. 10- skupina parašutismus 
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Obrázek 31- Otázka č. 10, celkově 

 

 

Otázka č. 11- Přivedla vás k tomuto kurzu nějaká vnější motivace? (kamarád, 

kredity…) 

Paragliding 

 Tři studenti odpověděli, že mají nějakou z výše zmíněných motivací k přihlášení 

se na paraglidingový kurz, zbytek se přihlásil kvůli něčemu jinému. (obr. 32) 

Parašutismus 

 Šest studentů přiznalo jako svou hlavní motivaci jednu z výše zmíněných, 

zbylých třicet studentů (83%) naopak tuto motivaci popřelo. (obr. 33) 

Celkově 

 Celkově 86% studentů nepovažuje vnější motivaci v podobě další osoby, 

či zisku kreditů za důvod jejich přihlášení se na tento kurz. 14% studentů naopak 

v těchto aspektech vidí svou hlavní motivaci. (obr. 34) 
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Obrázek 32- Otázka č. 11, skupina paragliding 

 

Obrázek 33- Otázka č. 11- skupina parašutismus 

 

Obrázek 34- Otázka č. 11, celkově 

10% 

90% 

0% 0% 0% 
0% 

0% 

Otázka č. 11 

1 2 3 4 5 6 7 

17% 

83% 

0% 0% 0% 
0% 

0% 

Otázka č. 11 

1 2 3 4 5 6 7 

14% 

86% 

0% 
0% 

0% 0% 0% 

Otázka č. 11 

1 2 3 4 5 6 7 



54 

 

Otázka č. 12- Těšíte se na svůj první let/ seskok? 

Paragliding 

 Většina (86%) studentů se na svůj první let těší a doufá v úžasný zážitek. Deset 

procent respondentů svůj první let považuje dokonce za splnění dávného snu. Jeden 

(4%) student se na svůj let těší a s dobrým zážitkem počítá, jelikož ho podobné sporty 

vždycky bavily. Ve skupině není nikdo, kdo by se na svůj první let netěšil. (obr. 35) 

Parašutismus 

 Odpovědi na tuto otázku se opět v každé skupině lehce lišily. U parašutismu se 

vyskytoval výrazně menší podíl odpovědi číslo 2 (58%), přesto však byla tato odpověď 

nejvíce zastoupena. Studenti v ní odpovídali, že se na svůj první let či seskok těší 

a počítají se skvělými zážitky. Dále 19% studentů napsalo, že se sice těší, ale nikterak 

moc, jelikož neví, co od toho čekat, což je zajímavé, protože ve skupině paraglidingu se 

tato odpověď nevyskytla ani jednou. Sedmnáct procent studentů se těší moc, jde totiž 

o splnění dávného snu. Po jednom respondentovi jsem nakonec zaznamenal odpovědi: 

„Ano, tyhle sporty mě vždy bavily“ a „Nevím, už bych to chtěl/a mít za sebou“. 

(obr. 36) 

Celkově 

 Většina (71%) respondentů se těší na svůj první seskok/ let a zážitky s tím 

spojené, 14% si tím i splní dávný sen, 11% se těší, ale neví, co od toho má čekat, tři 

procenta studentů se těší, jelikož podobné sporty je vždy bavily a jeden respondent se 

příliš netěší a chtěl by to raději už mít za sebou. (obr. 37) 
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Obrázek 35- Otázka č. 12, skupina paragliding 

 

Obrázek 36- Otázka č. 12- skupina parašutismus 

 

Obrázek 37- Otázka č. 12, celkově 
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5.3  Doplňková otázka 

 V poslední části dotazníku byli respondenti vyzváni k vlastnímu vyjádření 

důvodů jejich účasti na kurzu paraglidingu/ parašutismu. Odpovědi byly poměrně 

různorodé, ale v jádru se jednalo především o nový zážitek, adrenalinový prožitek 

a volný pobyt ve vzduchu. Odpovědi se shodovaly s odpověďmi daného studenta 

i v předchozí části dotazníku. 

 Pět studentů se odvolávalo na dřívější kladný prožitek spojený s padákovým 

sportem, což je vedlo přihlášení se na jeden z nabízených kurzů. Dvanáct respondentů 

napsalo, že jejich motivem je nejspíše adrenalinový prožitek a překonání určité výzvy. 

Sedm studentů by rádo zažilo pocit volnosti při létání. Dalších sedm vidí v těchto 

sportech především možnost vyzkoušet si něco nového, netradičního. Pět studentů se 

řídí heslem, že vyzkoušet se má vše, a proto i padákové sporty. Čtyři respondenti 

napsali, že se přihlásili na doporučení někoho dalšího. Sedm studentů si tímto kurzem 

plní svůj dávný sen. Pět odpovědí se zmiňovalo o zajímavé možnosti na FTVS UK. 

Čtyři studenti napsali, že mají zájem o podobné sporty obecně. O něco méně, tedy dva 

studenti se prý přihlásili především, aby získali kredity. Jeden student napsal, že tento 

sport viděl při pobytu na chatě a natolik ho to zaujalo, že se rozhodl přihlásit na kurz. 

Tři studenti očekávají nějaký zážitek a tři studenti tuto otázku nezodpověděli.  
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6.  DISKUSE 

 Cílem tohoto šetření bylo zjistit, do jaké skupiny  motivačních aspektů spadá 

nejvíce studentů hlásících se na padákové sporty. Předem bylo sestaveno šest skupin 

s předpokladem, že každý student bude do jedné z těchto skupin spadat dle svých 

odpovědí. Skupiny byly popsány takto: 

1. splnění dávného snu 

2. obliba sportů ve výškách 

3. vidina něčeho zajímavého na tomto sportu 

4. touha po zkušenosti s daným sportem po předchozím pasivním seznámení 

se s ním (někde to viděli) 

5. snaha dokázat si, že to zvládnu 

6. vnější motivace 

 Po analyzování dat z dotazníků jsme zjistili, že ne všichni studenti by se dali 

jednoznačně přiřadit k jedné z výše zmiňovaných skupin, což může být do určité míry 

způsobeno ne zcela správně formulovanými otázkami v dotazníku, které, jak jsme 

se prakticky dozvěděli, připadaly některým studentům často podobné. Bylo tedy 

uděláno rozhodnutí analyzovat odpovědi vzhledem k jednotlivým otázkám a případně 

posoudit rozdíly mezi studenty hlásícími se na kurz paraglidingu a studenty hlásícími se 

na kurz parašutismu.  

 V první části dotazníku, týkající se základních informací o respondentovi, jsme 

mezi skupinami nenašeli skoro žádné rozdíly. Přibližná shodnost průměrného věku je 

zřejmě dána především tím, že se jedná o volitelné předměty pro bakalářské ročníky 

studentů FTVS UK, což nedovoluje větší věkové výkyvy mezi jejich účastníky. Čekali 

jsme určité rozdíly ve složení pohlaví jednotlivých skupin, konkrétně že mezi 

paraglidisty bude větší procento žen a mezi parašutisty zase naopak. Jako důvod byl 

považován určitý vztah k přírodě, který k paraglidingu patří a který jsme více očekávali 

u žen a na druhou stranu adrenalinový zážitek spojený s výskokem z letadla bychom 

jako více žádaný čekali u mužů. Z výsledků je však patrné, že rozdíly ve skupinách byly 

opět minimální, dokonce u parašutismu bylo nepatrně větší procento zastoupení žen než 

u paraglidingu. Co se týče sportovní specializace, nepovažujme zkoumaný vzorek 65 

studentů za dostatečně velký pro stanovení nějakého závěru, která sportovní 

specializace má k padákovým sportům nejblíže. Z výsledků vyplynulo největší 
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zastoupení specialistů fotbalu a ledního hokeje, což je však zřejmě dáno jejich velkým 

zastoupením na FTVS UK obecně. Navíc rozdíly v zastoupení byly minimální. 

 V druhé části dotazníku už se projevilo více rozdílu, zejména v některých 

specifických otázkách. V první otázce převažovala odpověď, že student toužil 

po zkušenosti s daným sportem již dříve, u parašutismu však bylo téměř trojnásobné 

zastoupení těch, kteří byli tímto sportem zaujati až na FTVS UK. Pro srovnání v otázce 

číslo 3, která byla té první podobná a ptala se na to, jak se student rozhodl vyzkoušet 

daný sport, odpovědělo 28% procent respondentů ze skupiny paraglidingu, což je více 

než ze skupiny parašutismu (17%), že se pro daný sport rozhodli v souvislosti 

s možností jeho výběru na FTVS UK. Naopak studenti ze skupiny parašutismu 

v nadpoloviční většině odpovídali, že jejich rozhodnutí má kořeny v době kdy ještě 

na FTVS UK vůbec nestudovali. Tento nesoulad v odpovědích u podobných otázek 

považujeme za důsledek chybné interpretace otázek. Druhá otázka týkající se pocitů 

prožívaných ve výškách se v odpovědích příliš nelišila. Nejhojněji byla zastoupena 

odpověď popisující tyto pocity jako směsici strachu a vzrušení či radosti a to v obou 

skupinách. Na rozdíl od parašutismu se ale ve skupině paraglidingu objevila i odpověď, 

že zde student prožívá představy o létání, což by mohlo mít souvislost s tím, 

že v paraglidingu jde hlavně o létání, kdežto v parašutismu spíše o výskok z letadla, 

volný pád a následné přistání. Jelikož tuto odpověď označilo pouze 7 procent 

respondentů, nepovažujeme ji tedy za příliš směrodatnou. V otázce číslo 4 byly již 

rozdíly v odpovědích viditelnější. Jako hlavní lákadlo paraglidingu označili studenti 

pocit volnosti, který chtějí ve vzduchu zažít. Ve skupině parašutismu nebyla tato 

odpověď téměř zastoupena, oproti tomu zde byl výrazně vyšší podíl odpovědí týkajících 

se nového, adrenalinového zážitku. Tento rozdíl považujeme za správný a obhájitelný 

už ze samotné podstaty každého z těchto dvou sportů. Paragliding je v jádru klidný 

sport, ve kterém jde o delší pobyt ve vzduchu a využití atmosférických podmínek 

k prodloužení doletu a doby letu. Člověk si zde může připadat jako pták. Na druhou 

stranu parašutismus je mnohem více adrenalinový sport (srovnávám základní formy 

obou sportů, nikoliv např. akrobatický paragliding), který přináší velkou dávku emocí 

zejména u začínajících parašutistů. V páté otázce jsme chtěli, aby studenti sami zvolili 

jejich hlavní motivaci k přihlášení se na daný kurz. U paraglidingu jsme se setkali 

nejčastěji se dvěma odpověďmi, a sice že chtějí vyzkoušet aktivitu spojenou s novými 

zážitky a že tento sport někde viděli, zaujal je a chtěli by ho vyzkoušet. Ve skupině 
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parašutismu se mnohem více vyskytovala odpověď, že se jednalo o dřívější touhy, 

které si nyní chtějí splnit, a naopak méně studentů psalo, že se s parašutismem někde 

pasivně vizuálně setkali a teď ho chtějí zkusit. Rozdíly v této otázce považujeme 

především za důsledek obecné známosti těchto sportů. Parašutismus je přeci jenom 

širokou veřejností mnohem známější než paragliding, což znamená, že většina lidí se o 

něm dozví již v dětském věku. Důsledek toho je dětský sen stát se parašutistou, který 

má mnoho malých chlapců a dívek. Paragliding jako sport méně známý bývá na druhou 

stranu objevován často při náhodném setkání v pozdějším věku, například 

při provozování jiné aktivity v horách (lezení, lyžování…).  

V následujících šesti otázkách jsme se snažili o potvrzení předchozích tvrzení 

pomocí jednoduchých konkrétních otázek a odpovědí. V šesté otázce byli studenti 

tázáni, jestli byli studenti rozhodnuti vyzkoušet si tento sport již před příchodem 

na FTVS UK a ti ve dvou třetinách odpovídali, že ano. Rozdíl mezi skupinami nebyl 

téměř žádný. Tento výsledek považujme za možná zkreslený položenou otázkou, 

jelikož někteří studenti mohli v daném sportu shledat něco přitažlivého již dříve, 

ale rozhodnutí padlo až při studiu na fakultě.  Bohužel taková možnost odpovědi u této 

otázky nebyla. Sedmou otázkou jsme zjišťovali, zda studenti provozují nějaký podobný 

sport spojený s pobytem nad zemí. U paraglidingu byly odpovědi celkem vyrovnané, 

ale u parašutismu bylo více studentů, kteří přiznali, že s takovými sporty nemají žádné, 

nebo pouze malé zkušenosti. Jak bylo již dříve naznačeno, myslíme si, že spousta lidí 

přijde poprvé do kontaktu s paraglidingem při nějaké jiné aktivitě odehrávající se 

v lokalitě, kde se dá létat. Jelikož paraglidingové létání je možné především v kopcích 

a horách, vynecháme-li motorový paragliding, je logické, že se v těchto oblastech 

vyskytují převážně lidé provozující aktivity ve výškách (lezení, horolezectví, 

lyžování…). To považuji za možné vysvětlení většího procenta studentů s podobnou 

zkušeností ve skupině paraglidingu než ve skupině parašutismu. Osmá otázka byla 

podobná, avšak tázali jsme se, zda by studenti o zkušenost s podobnými aktivitami 

(balónové létání, pilotování letadla…) vůbec stáli. V této otázce se odpovědi téměř 

shodovaly a většina respondentů by o takové aktivity zájem měla. Devátou otázkou 

jsme se chtěli tázat na první zkušenost s daným sportem, tedy zda se jednalo o vizuální 

zkušenost (někde to viděli). Odpovědi se opět příliš nelišily a zhruba 60% respondentů 

potvrdilo, že ano. Tento výsledek však nepovažujme příliš za směrodatný, jelikož jsme 

v otázce nespecifikovali, jakým vizuálním způsobem mohli studenti daný sport 
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zaznamenat (mohli jej vidět například v televize, v knize, či naživo). V následující 

otázce jsme zjišťovali, zda je pro studenty primární motivací možnost překonání 

nebezpečí a s tím spojený adrenalinový zážitek. Odpovědi potvrdily názor, 

že parašutismus je přitažlivý především díky tomuto hledisku a studenti z této skupiny 

dvojnásobně převýšili studenty paraglidingu v počtu kladných odpovědí. V jedenácté 

otázce jsme se ptali studentů na jejich vnější motivaci k těmto kurzům, zda se 

nepřihlásili například kvůli zisku kreditů. Téměř devadesát procent respondentů toto 

tvrzení odmítlo, a to jak v paraglidingové skupině, tak i v parašutistické skupině. Tento 

výsledek považujeme za adekvátní, jelikož se jedná o volitelné předměty, které jsou 

zřejmě pro většinu jejich účastníků atraktivní zejména kvůli zážitkům s nimi spojenými 

a nikoliv pouze kvůli zisku kreditů, či podpoře kamaráda.  

V poslední otázce druhé části dotazníku byli studenti dotazováni, jestli a jak moc 

se těší na svůj první let či seskok. Většina odpovědí byla kladného charakteru, ve 

skupině parašutismu se však vyskytlo i pár odpovědí neutrálních a jedna spíše záporná. 

Jako možné vysvětlení nás napadá menší celková zkušenost účastníků parašutistického 

kurzu se sporty ve výškách, tudíž někteří nevědí, co mají od tohoto sportu čekat. 

Negativní odpověď je pro nás vysvětlitelná pouze ve spojení s vnější motivací, jako je 

zisk kreditů, tedy že student tento kurz podstoupí kvůli kreditům, ale nijak se na něj 

netěší. 

 V třetí části dotazníku jsme pomocí jedné otevřené otázky nabádali studenty, 

aby vlastními slovy popsali jejich motivaci k přihlášení se do těchto kurzů. Tato otázka 

sloužila jako zpětná vazba k druhé části dotazníku a ve většině případů se odpovědi 

shodovaly s odpověďmi v druhé části dotazníku.   
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7.  ZÁVĚRY 

 Tato bakalářská práce se zabývá motivačními aspekty studentů FTVS UK 

k výběru a provozování padákových sportů. Daná problematika byla rozebrána nejprve 

pomocí teoretických východisek a následně plněním jednotlivých úkolů a cílů práce. 

Ačkoliv některé otázky z dotazníku nesplnily zcela jasně svou funkci, považujeme 

celkově výzkumnou část této práce za úspěšnou, tedy že byly splněny cíle výzkumu a 

potvrzeny či vyvráceny dříve formulované vědecké otázky. 

  Původní snahu o rozdělení konkrétních studentů do jedné z šesti předem 

stanovených skupin jsme museli po analýze získaných dat zamítnout, a to především 

kvůli neshodným odpovědím u některých otázek. Rozbor jednotlivých otázek 

a posouzení četnosti jejich odpovědí však již byly úspěšné a v následném posouzení 

obou dotazovaných skupin jsme nalezli několik shodných a několik rozdílných 

motivačních aspektů.  

 První formulovaná otázka, tedy že ve skupině paraglidistů bude více žen než 

ve skupině parašutistů, byla vyvrácena. Stejně tak se nepotvrdilo, že by se na kurz 

paraglidingu hlásili převážně studenti stejné či podobné specializace. Ve výsledku se 

na tento kurz hlásilo stejně rozmanité pole studentů jako na kurz parašutismu. Nejvíce 

převažovaly všeobecně známé sporty, jako lední hokej a fotbal. Tento výsledek však lze 

vysvětlit jako důsledek zaměřování se FTVS UK především na tyto komerčně známější 

sporty. 

Všechny ostatní vědecké otázky se nám však potvrdily. Dokázali jsme, 

že uchazeči o paragliding mají více dřívějších zkušeností se sporty ve výškách, což jistě 

koresponduje s typickým prostředím ve vyšší nadmořské výšce vhodným 

pro provozování paraglidingu, ve kterém často dochází k první pasivní zkušenosti 

s tímto sportem.  

 Dále se potvrdilo, že uchazeče o parašutismus více láká adrenalinový zážitek 

s možnostmi překonat svůj strach než uchazeče o paragliding, které láká spíše možnost 

volného pohybu v prostoru, ve vzduchu. Tyto aspekty jsou zcela jistě spojeny 

s charakterem jednotlivých padákových sportů.  

 Závěrem bych rád dodal, že se jednalo o výzkum specifické skupiny studentů 

FTVS UK, tedy převážně lidí majících kladný vztah ke sportu obecně, a že tedy 
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dosažené výsledky zřejmě nemohou být aplikovány na širokou veřejnost, jelikož by 

mohly být částečně tímto vlivem zkreslené.  
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