
Abstrakt 

 

Název:   Skateboarding - sport nebo životní styl 

 

Cíle:   Cílem práce je prozkoumat vazby, vztahy a důvody, proč skateboardisté jezdí 

na skateboardu a nezkresleně je vyobrazit v majoritní kultuře tak, abychom 

mohli pochopit myšlení skateboardistů. Pokusíme se popsat, co odlišuje 

skateboardisty od zbytku společnosti a jaký to má význam pro jejich identitu. 

 

Metody:  Pomocí kvalitativních metod, v našem případě polostrukturovaným interview, 

jsme získali potřebné množství informací od 6 jezdců na skateboardu. Sběr dat 

probíhal od dubna do července roku 2015. Ze získaných informací jsme 

analyzovali vzorce chování, motivy, motivaci a myšlenky jezdců. 

 

Výsledky:  Skateboardisté nikdy nepřemýšlejí o definicích, nemají ani zájem 

skateboarding nějakým způsobem kategorizovat. Někteří se ihned ztotožňují 

s tím, že je skateboarding jejich životním stylem, někteří si zase postupně 

uvědomují, že se zřejmě jejich styl života dá za skateboardový považovat, další 

namítají, že by si skateboardingový styl života představovali intenzivněji, než 

jakým způsobem se oni sami skateboardingu věnují. Přesto připouštějí, že se 

svým životem zřejmě přibližují něčemu, co by se dalo nazvat životním stylem 

skateboardisty. Proto, aby člověk nějaký životní styl mohl vyznávat, musí 

aktivitu provozovat déle, to aby zjistil, co mu přináší a v čem tkví její hlavní 

základy. Zpočátku byl skateboarding dětskou radostí a zábavou z pohybu na 

skateboardu, poté se však něco muselo změnit. Skateboarding a skateboardová 

kultura své jezdce natolik ovlivnila svou odlišností a specifičností, že jim 

doslova změnila jejich identitu. Teprve po létech strávených na skateboardu 

mohou tvrdit, potvrdit, že skateboardingem žijí a považují ho za svůj životní 

styl. Jejich kolektivní životní styl má stejné rysy, hodnoty, znaky a prvky, ale 

každý je dodržuje po svém a má tak svůj specifický individuální styl života. 

Pojednává hodně o otevřenosti, volnosti a radosti ze života. Podle mého názoru 

odlišuje skateboardisty od majoritní společnosti hlavně soudržnost, vstřícnost a 

solidárnost. Z myšlenek respondentů jednoznačně vyplývá, že je nejvíce 



motivuje samotný prožitek z jízdy na skateboardu. Přináší jim to kladné emoce, 

radost a štěstí. Ve skateboardingu nacházejí sebenaplnění a seberealizaci. 

Skateboarding pro členy subkultury znamená lásku a vášeň, které se jim vryly 

pod kůži. Jejich myšlení nejlépe vystihuje jedno z nejrozšířenějších 

skateboardových přísloví „Skate or die“. 
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