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Motivační aspekty zájmu studentů FTVS o padákové sporty 
 Ahoj, pokud jsi se rozhodl/a pomoci mi s bakalářskou prací vyplněním tohoto dotazníku, vypiš 

prosím základní údaje o tobě a poté se můžeš vrhnout i na dotazník. U každé otázky zvol pouze 

jednu odpověď. U poslední otázky se můžeš rozepsat, jak sám/sama budeš chtít. Dotazník je 

anonymní, pokud bys ale přesto chtěl/a uvést své jméno, klidně ho připiš.  

Základní údaje o vyplňujícím 
Pohlaví  muž/žena 

Věk  ______ let 

Sportovní specializace (myšleno, kterému sportu se nejvíce věnuješ) ________________________ 

 

 

Otázky 
1. Jak ses k této aktivitě na FTVS dostal/a? 

a) Chtěl/a jsem to vyzkoušet už dřív a na FTVS se mi k tomu naskytla příležitost. 

b) Zjistil/a jsem, že je možné si tento předmět zapsat jako volitelný a zaujalo mě to. 

c) Hledal/a jsem nějaký vzrušující předmět, při kterém budu moct posunout své hranice a 

překonat strach. 

d) Potřebuji kredity a tohle je pouze cesta k nim. 

e) Doporučil/a mi to kamarád/ka. 

f) Vyhledávám podobné aktivity a tento předmět mezi ně zapadá. 

g) Už delší dobu se mi tento sport líbí, tak ho teď chci vyzkoušet na vlastní kůži. 

 

 

2. Jaké pocity máš ve výšce nad nějakou prohlubní, propastí? (Například na skále či lanovém mostě 

přes rokli) 

a) Mám zde zvláštní pocit, něco jako směs strachu a radosti, či pokušení. 

b) Vyvolává to ve mně představy o létání. 

c) Pokud tu nemusím být, nebudu zbytečně riskovat a jdu do bezpečí. 

d) Mám strach, ale chci ho překonat. 

e) Pokud by mi to začalo být nepříjemné, prostě bych slezl dolů, nebo odešel někam do bezpečí. 

f) Užívám si to, mám zde lepší pocit než dole na zemi. 
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3. Kdy ses poprvé rozhodl/a vyzkoušet parašutismus/ paragliding? 

a) Když jsem ho uviděl/a ve výběru předmětů na FTVS. 

b) Někde jsem to viděl/a a líbilo se mi to. 

c) Vždycky jsem to chtěl/a zkusit. 

d) Prvotní impulz mi dal někdo další. (Např. dárkový poukaz na tandemový seskok, doporučení 

kamaráda…) 

e) Mám rád/a podobné aktivity a chci jich vyzkoušet co nejvíce. Na FTVS jsou k tomu poměrně 

vhodné podmínky. 

f) Často vyhledávám možnosti překonat sám/sama sebe a na FTVS se mi naskytla tato. 

 

4. Na tomto sportu tě nejvíce láká… 

a) adrenalinový zážitek, ve který doufám. 

b) možnost překonat svůj strach. 

c) možnost věnovat se sportovní aktivitě ve vzduchu, nad zemí. 

d) zisk nějakého ocenění (kredity, uznání…).  

e) možnost vyzkoušet si něco nového, zajímavého. 

f) splnění si starého snu. 

g) možnost zažít pocit bytí ve vzduchu. 

 

5. Proč si se přihlásil/a na tento kurz? 

a) Chci vyzkoušet něco nového a vzrušujícího. 

b) Paragliding/ parašutismus se mi zalíbil a chci ho zkusit na vlastní kůži. 

c) Chci si dokázat, že to zvládnu. 

d) Kvůli kreditům, které potřebuji. 

e) Někdo mě přemluvil, ať to vyzkouším. 

f) Patří to mezi sporty, které mě zajímají a baví. 

g) Vždycky jsem to chtěl/a zkusit a teď konečně můžu. 

 

6. Byl/a jsi rozhodnutý/á vyzkoušet tento sport už před tím, než jsi na něj narazil/a na FTVS? 

a) Ano 

b) Ne 

 

7. Provozuješ nějaký sport odehrávající se nad zemským povrchem? (lezení, horolezectví, skoky…) 

a) Ano 

b) Ne 

c) Zkoušel/a jsem to, ale nedá se říct, že bych se tomu věnoval/a. 
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8. Chtěl/a by sis vyzkoušet i jiné aktivity spojené s pobytem ve vzduchu? (balónové létání, pilotování 

bezmotorového letadla…) 

a) Ano, tyto aktivity se mi líbí obecně 

b) Ne 

c) Nevím, pouze pokud by se jednalo o adrenalinový sport. 

 

9. Zařadil/a by ses do skupiny lidí, kteří tento sport někde viděli a jednoduše se rozhodli, že ho taky 

chtějí zkusit? 

a) Ano, to je můj případ. 

b) Ne, moje motivace je větší. 

c) Ne 

 

10. Patříš do skupiny lidí, které na tomto sportu nejvíce láká nebezpečí a s ním spojená nutnost 

potlačit v sobě sebezáchranné pudy? 

a) Ano, je to pro mě výzva 

b) Ne 

 

11. Přivedla tě k tomuto sportu nějaká vnější motivace jako je například zisk kreditů, či obdiv 

kamarádů? 

a) Ano 

b) Ne 

 

12. Těšíš se na svůj první seskok nebo let? 

a) Ano, toužím po tom už dlouho. 

b) Ano, bude to parádní zážitek. 

c) Ano, tyhle sporty mě vždycky bavily. 

d) Ano, doufám, že to bude dobré. 

e) Nevím, už bych to chtěl/a mít za sebou.  

 

13. Napiš prosím vlastními slovy, z jakého důvodu si se rozhodl/a přihlásit na tento kurz? 

 

 

Děkuji za tvůj čas a vyplnění dotazníku!  
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Pro kontrolu výsledků: 

Cílem tohoto dotazníku je zjistit do jaké skupiny lidí spadá každý z uchazečů o první seskok padákem 

nebo let na paraglidingovém křídle 

Skupiny 

1. Splnění dávného snu 

a. do této skupiny patří lidé, kteří se někdy rozhodli například vyzkoušet parašutismus a 

na FTVS se jim naskytly poměrně vhodné podmínky k tomu, aby si tento sen 

zrealizovali 

2. Rád se věnuje aktivitám ve výšce 

a. lidé v této skupině mají rádi sporty nad zemským povrchem obecně (létání, lezení, 

horolezectví, skoky…) a shledávají v nich cosi přitažlivého a lákavého 

3. Vidí něco zajímavého na tomto sportu 

a. v této otevřenější skupině mohou být lidé, kteří jednoduše shledali něco zajímavého 

na sportu ve vzduchu a rozhodli se to vyzkoušet na vlastní kůži 

4. Chce to jen vyzkoušet 

a. do této skupiny zařadím lidi, kteří se k parašutismu nebo paraglidingu dostali čistě 

náhodou… někde to viděli a chtějí to taky zkusit, i když nevědí, co od toho mají čekat 

5. Potřebuje si něco dokázat 

a. v této, řekl bych užší skupině lidí, budou především ti, kteří si hodlají dokázat, že na 

to mají, že překonají strach a podobně… tito lidé nevyhledávají ani tak samotný sport 

ve vzduchu, jako spíše možnost posunout své hranice, překonat se 

6. Má nějakou vnější motivaci 

a. do poslední skupiny zařadím lidi, které k této činnosti motivuje nějaký vnější faktor, 

například možnost získat kredity, tlak ze strany kamaráda nebo rodičů… 

Otázky 

1. Jak ses k této aktivitě na FTVS dostal? 

1. Chtěl jsem to vyzkoušet už dřív a na FTVS se mi k tomu naskytla příležitost. (1.) 

2. Zjistil jsem, že je možné si tento předmět zapsat jako volitelný a zaujalo mě to. (4.) 

3. Hledal jsem nějaký vzrušující předmět, při kterém budu moct posunout své hranice a 

překonat strach. (5.) 

4. Potřebuji kredity a tohle je pouze cesta k nim. (6.) 

5. Doporučil mi to kamarád. (6.) 

6. Vyhledávám podobné aktivity a tento předmět mezi ně zapadá. (2.) 

7. Už delší dobu se mi tento sport líbí, tak ho teď chci vyzkoušet na vlastní kůži. (3.) 

2. Jaké pocity máš ve výšce nad nějakou prohlubní, propastí? (Například na skále či lanovém mostě 

přes rokli) 

1. Mám zde zvláštní pocit, něco jako směs strachu a radosti, či pokušení. (3.) 

2. Vyvolává to ve mně představy o létání. (1.) 

3. Pokud tu nemusím být, nebudu zbytečně riskovat a jdu do bezpečí. (6.) 
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4. Mám strach, ale chci ho překonat. (5.) 

5. Pokud by mi to začalo být nepříjemné, prostě bych slezl dolů, nebo odešel někam do bezpečí. 

(4.) 

6. Užívám si to, mám zde lepší pocit než dole na zemi. (2.) 

3. Kdy ses poprvé rozhodl vyzkoušet parašutismus/ paragliding? 

1. Když jsem ho uviděl ve výběru předmětů na FTVS. (3.) 

2. Někde jsem to viděl a líbilo se mi to. (4.) 

3. Vždycky jsem to chtěl zkusit. (1.) 

4. Prvotní impulz mi dal někdo další. (Např. dárkový poukaz na tandemový seskok, doporučení 

kamaráda…), (6.) 

5. Mám rád podobné aktivity a chci jich vyzkoušet co nejvíce. Na FTVS jsou k tomu poměrně 

vhodné podmínky. (2.) 

6. Často vyhledávám možnosti překonat sám sebe a na FTVS se mi naskytla tato. (5.) 

4. Na tomto sportu tě nejvíce láká… 

1. adrenalinový zážitek, ve který doufám. (5.) 

2. možnost překonat svůj strach. (5.) 

3. možnost věnovat se sportovní aktivitě ve vzduchu, nad zemí. (2.) 

4. zisk nějakého ocenění (kredity, uznání…). (6.) 

5. možnost vyzkoušet si něco nového, zajímavého. (4.) 

6. splnění si starého snu. (1.) 

7. možnost zažít pocit bytí ve vzduchu. (3.) 

5. Proč si se přihlásil na tento kurz? 

1. Chci vyzkoušet něco nového a vzrušujícího. (3.) 

2. Paragliding/ parašutismus se mi zalíbil a chci ho zkusit na vlastní kůži. (4.)  

3. Chci si dokázat, že to zvládnu. (5.) 

4. Kvůli kreditům, které potřebuji. (6.) 

5. Někdo mě přemluvil, ať to vyzkouším. (6.) 

6. Patří to mezi sporty, které mě zajímají a baví. (2.) 

7. Vždycky jsem to chtěl zkusit a teď konečně můžu. (1.) 

6. Byl jsi rozhodnutý vyzkoušet tento sport už před tím, než jsi na něj narazil na FTVS? 

1. Ano (1.) 

2. Ne 

7. Provozuješ nějaký sport odehrávající se nad zemským povrchem? (lezení, horolezectví, skoky…) 

1. Ano (2.) 

2. Ne 

3. Zkoušel jsem to, ale nedá se říct, že bych se tomu věnoval. 

8. Chtěl by sis vyzkoušet i jiné aktivity spojené s pobytem ve vzduchu? (balónové létání, pilotování 

bezmotorového letadla…) 
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1. Ano, tyto aktivity se mi líbí obecně (3.) 

2. Ne 

3. Nevím, pouze pokud by se jednalo o adrenalinový sport. 

9. Zařadil by ses do skupiny lidí, kteří tento sport někde viděli a jednoduše se rozhodli, že ho taky 

chtějí zkusit? 

1. Ano, to je můj případ. (4.) 

2. Ne, moje motivace je větší. 

3. Ne 

10. Patříš do skupiny lidí, které na tomto sportu nejvíce láká nebezpečí a s ním spojená nutnost 

potlačit v sobě sebezáchranné pudy? 

1. Ano, je to pro mě výzva (5.) 

2. Ne 

11. Přivedla tě k tomuto sportu nějaká vnější motivace jako je například zisk kreditů, či obdiv 

kamarádů? 

1. Ano (6.) 

2. Ne 

12. Těšíš se na svůj první seskok nebo let? 

1. Ano, toužím po tom už dlouho. (1.) 

2. Ano, bude to parádní zážitek. (5.) 

3. Ano, tyhle sporty mě vždycky bavily. (2.) 

4. Ano, doufám, že to bude dobré. (3-4.) 

5. Nevím, už bych to chtěl/a mít za sebou. (6.)  

 

13. Napiš prosím vlastními slovy, z jakého důvodu si se rozhodl/a přihlásit na tento kurz? 

 

 


