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Abstrakt 

 

Název:   Životní styl paraglidisty 

 

Cíle:  Hlavním cílem naší práce je zjistit vliv paraglidingu na životní styl 

člověka. Dále chceme zjistit povahové vlastnosti (temperament) u 

paraglidistů.  

 

Metody:  Data jsme sebrali pomocí polostrukturovaného rozhovoru s pěti 

respondenty a pomocí standardizovaných dotazníků EPI. 

Respondenti jsou muži ve věku od 26 do 37 let. Rozhovory byly 

zaznamenané na nahrávací zařízení a poté přepsány s pomocí 

programu Listen N Write do elektronické podoby v programu 

Windows Word. Dotazníky byly vyhodnoceny a přepsány do 

elektronické podoby v programu Windows Excel. Pomocí 

kvalitativního výzkumného procesu z rozhovorů a dotazníků jsme 

následně vyhodnotili vliv paraglidingu na životní styl. Komparací 

srovnáme naše výsledky s jinými studiemi zabývajícími se 

životním stylem, motivací, létáním a podobným druhem sportů. 

      

Výsledky: Výsledky naší práce ukazují, že vliv paraglidingu na životní styl je 

výrazný. Paraglidisté popisují skupinu kolem paraglidingu jako 

silně odlišnou od běžné populace. Jsou to lidé, kteří vyhledávají 

vzrušení, pocit sebekontroly a hlavně chtějí definovat sebe sama. 

Soustředí se více na kvalitu svého života, nežli na materiální cíle. 

Paragliding vnímají více nežli jen činnost, ale chápou ji spíše jako 

životní styl, který je definuje. Používají ho jako nástroj, kterým si 

„čistí“ hlavu. Mezi hlavní faktor, který se přenáší z paraglidingu do 

běžného života, je časté analyzování okolí. Největší vliv se 

objevuje v plánování a organizaci jejich času, který je ovlivněn 

aktuálním počasím. Dominantní temperament se nachází 

v segmentu sangvinik, blíže středu, nevýrazná stabilita – 



 
 

extrovertní. Skóre neuroticismu mají střední, spíše nižší hodnoty, 

převládá extroverze. Výsledky naší studie se shodují se studiemi 

podobného zaměření.  

 

Klíčová slova: Paragliding, paraglidista, životní styl, temperament. 

 

Závěr: Naše studie proběhla bez velkých problémů a jsme s jejími 

výsledky spokojeni, protože se potvrdil silný vliv paraglidingu na 

životní styl paraglidistů, jak jsme předpokládali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

Title:   Paraglider’s lifestyle 

 

Objectives:  The main aim of this thesis is to find out the impact of paragliding 

on human lifestyle and to explore the temperament characteristic 

of paragliders. 

 

Methods:  The data was collected using a semi-structured interview with five 

respondents and through standardized EPI questionnaires. The 

respondents are men between the age of 26 and 37. The interviews 

were recorded on the recording device and then transcribed into a 

Microsoft Word document using the Listen N Write application. 

The questionnaires were evaluated and processed in Microsoft 

Excel. The impact of paragliding on lifestyle was evaluated 

through the use of qualitative research processes such as interviews 

and questionnaires. Comparative methods were used to compare 

the obtained results with other case studies dealing with lifestyle, 

motivation, flying and similar sports. 

      

Results: The results of the thesis show that the impact of paragliding on 

lifestyle is significant. The paragliders describe the paragliding 

group as very different from the ordinary population. They are 

people who seek excitement, the feeling self-control, and 

especially want to define themselves. They focus more on the 

quality of their lives than on material goals. They perceive 

paragliding as more than just an activity and they understand it as 

a lifestyle that defines them. They use it as a tool to "clean" the 

head. The main factor that is transferred from paragliding to the 

ordinary life is frequent analysis of the surroundings. The greatest 

influence occurs in planning and organizing of their time, which is 

affected by the current weather. Dominant temperament is in the 



 
 

sanguine segment, closer to the center, insignificant stability - 

extrovert. Neuroticism scores have moderate, rather lower values 

and extrovert prevails. The results this research coincide with 

studies of a similar focus. 

 

Keywords:            Paragliding, paraglider, lifestyle, temperament. 

 

Conclusion: The study was conducted without any major problems and the 

results were satisfying. The strong influence of paragliding on the 

lifestyle of paragliders was confirmed, as expected when starting 

the research.  
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1 Úvod 

Paragliding je aktivita, na kterou často lidé hledí skrze prsty a její vyznavače označují za 

hazardéry se životem. Je to činnost, která se formuje pouze několik desítek let. Není proto 

moc veřejně známá. Postavení, ve kterém se paragliding ocitá, není zrovna lehké. 

Divácky je téměř nezajímavý. Piloti jsou při něm často vystaveni velkému nebezpečí. 

Také patří mezi finančně náročnější sporty. Přesto všechno však přináší do života svých 

fanoušků takové pocity, pro které jsou ochotni obětovat všechno ostatní. Stává se jim 

touhou na celý život. Ti, kdo ho vyzkouší, většinou vášni propadnou, anebo jdou od toho 

a dál žijí běžným životem. S touhou po létání se rodíme… 

V naší bakalářské práci jsme se zabývali motivací k paraglidingu. Bylo tedy jasné, že 

diplomová práce bude jejím pokračováním, nebo alespoň rozšířením poznatků v této 

oblasti. Je známé, že extrémní sporty kolem sebe sjednocují určité typy lidí. Zajímalo nás 

tedy, jakou skupinu kolem sebe shlukuje paragliding. Proto jsme se vydali směrem, který 

se zabývá životním stylem. Životní styl paraglidistů je na první pohled odlišný od života 

běžné populace. Není však mnoho studií v České republice, které by se daným tématem 

zabývaly. I z toho hlediska jsme chtěli naši oblast pečlivě prozkoumat. 

V naší práci tedy čtenáře seznámíme s životním stylem paraglidistů. Nahlédneme do 

jejich soukromí, kde společně pochopíme jejich odlišné chování. Oblasti, které se nám 

otevřou, se týkají každodenních, ale i výjimečných situací života paraglidistů. 

Pochopíme, co paragliding svým příznivcům přináší, ale také co jim naopak bere. 

Zaměříme se na jednotlivé přínosy do běžného života zvlášť a podrobně si je rozebereme. 

Setkáme se i s oblastí rodinných vztahů a jak jsou paraglidingem deformováni.  

Všechny uvedené informace jsme zjišťovali kvalitativním výzkumem, pomocí 

polostrukturovaných rozhovorů. Ty nám pomohly zachytit velice přesný obraz zkoumané 

oblasti s autentickou atmosférou. Celé rozhovory jsme doplnili standardizovanými 

dotazníky temperamentových vlastností. Ty nám ukazují temperament paraglidistů a lépe 

tak dokreslují celkový obraz životního stylu paraglidingu. 

Díky bohatým zkušenostem v dané oblasti bychom chtěli co nejlépe objasnit a přiblížit 

paragliding běžné populaci a seznámit je s krásou této činnosti. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Sport a extrémní sport 

Než se pustíme do kapitoly o paraglidingu, je třeba si na úvod vysvětlit, co to vlastně 

sport je a čím se vyznačuje sport „extrémní, rizikový, dobrodružný“. Mezi takové sporty 

samozřejmě náš paragliding patří. Všechna tato adjektiva mají tedy společný jeden 

pojem, a to sport. Popsání těchto adjektiv nám pomůže lépe pochopit zařazení sportu do 

systému (Hodaň, 2013). Nejjednodušeji můžeme „sport“ definovat tak, jak jej uvádí 

Evropská charta sportu z roku 1992 a následnou revizí v roce 2001: Český překlad 

původní verze z roku 1992 zní: „sportem se rozumí všechny formy tělesné činnosti, které, 

ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl projevení či 

zdokonalení tělesné či psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení 

výsledků v závodech na všech úrovních“ (cuscz.cz, 2015). Podle Sekota (2008, s. 10), se 

rozumí sportem „institucionalizovanou pohybovou aktivitou motivovanou zvýšením 

celkové kondice, osobním prožitkem či cíleným výsledkem nebo výkonem“. Dovalil (2002, 

s. 6), definuje sport jako: „dobrovolná pohybová aktivita, motivovaná snahou po dosažení 

maximální výkonnosti, rozvíjené v tréninku a demonstrované v soutěžích“. Ucelená 

formulace „sportu“ je obsažená v Zákoně č. 115/2001 Sb., ze dne 28. února 2001 ve znění 

zákona č. 219/2005 Sb. v tomto zněni: „…sport představuje všechny formy tělesné 

činnosti, které prostřednictvím organizované i neorganizované účasti si kladou za cíl 

harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování zdraví a dosahování 

sportovních výkonů v soutěžích všech úrovní“ (msmt.cz, 2016). Podle těchto definicí, lze 

předpokládat, že se pod sport řadí všechny činnosti zahrnující manuální práci, různé 

činnosti ve volném čase, tělesná cvičení uměleckého charakteru, což je zavádějící 

(Hodaň, 2013). Smotlacha (1922) a Hodaň (2013) se shodují, že sport ne vždy vede 

k rozvoji psychickému. Rýdl (1966, in Hodaň 2013) podává definici jinou a dává tak 

sportu vlastní prostor: „…sport vznikl jako radost a zábava, jako vzájemné měření sil. 

Jakmile však jednou jako zábava a hra vznikl, začal žít svým vlastním životem, vytvořil si 

své vlastní rozvojové a existenční záležitosti, přinesl řadu nových problémů, které jsou 

vším různým, jenom ne radostí, zábavou a hrou: stal se společenským činitelem, který 

hraje přímo i významnou úlohu politickou“ (Hodaň, 2013, s. 28). 

Autorů, zabývajících se definicí sportu, je mnoho. Mají však určité společné znaky jako 

například spontánnost, radost, výkon, soutěživost, pravidla, organizace a další. Lze tedy 
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vidět, že proti sobě stojí názory teoretiků zabývající se danou problematikou a definicí 

Evropské charty sportu. 

Extrémní aktivity se tedy stávají sportem podle toho, co je jejich smyslem. Jestliže jde 

během těchto aktivit o dosažení maximálního výkonu, mluvíme o sportu. Jestliže je 

smyslem aktivity vlastní naplnění, prožitek, regenerace a není vázána na obchod, politiku 

apod. mluvíme o aktivitě vykonávané pravděpodobně ve volném čase. Charakteristickým 

znakem extrémních aktivit je proces učení, ke kterému dochází sdělováním zkušeností, 

či metodou „pokus – omyl“. To sport nedovoluje (Hodaň, 2013). V současné době se 

přístup k extrémním aktivitám mění. Obchod a reklama pomáhá nadšencům dané aktivity 

financovat. Oni tak můžou svou vášeň dále rozvíjet a posouvat své hranice. 

Jak je z názvu patrné, extrémní sporty zahrnují situace, které jsou něčím nestandartní, 

rizikové a nebezpečné. Pojem „rizikové“ znamená – nebezpečí, nezdar, škody, nebo 

poškození něčeho (Havránek, 2011). Extrémem se tedy potom rozumí jakákoliv krajnost, 

mimořádnost, ojedinělost, přemrštěnost. Podle Hodaně (2013) jsou extrémní aktivity 

takové, které se nacházejí mimo normu.  

 

2.2 Paragliding 

Paragliding je sport, který svým příznivcům nabízí široké pole vyžití. Kategorií, 

ve kterých se mohou provozovatelé realizovat, je hned několik. Vše začíná termickým 

paraglidingem, který přináší možnosti dlouhých přeletů, přes akrobatický paragliding 

nabitý vzrušením, až po motorový paragliding, který využívá pro pohyb spalovací motor. 

Společnými znaky pro všechny kategorie jsou: pohyb oblohou s křídlem, které je 

formované vzduchem, a start pomocí rozběhu z kopce s nafouknutým kluzákem nad 

hlavou (Crossingham, Kalman, 2004). Létání na padákových kluzácích se v dnešní době 

ukazuje jako nejdostupnější cesta k létání. Náklady na provoz a údržbu jsou velice nízké 

v porovnání s jinými druhy létání. Proto se paragliding považuje za nejvíce se rozvíjející 

letecký sport (Dvořák, 2003). I s touto skutečností není paragliding v široké veřejnosti 

moc známý. Je stále spojován s parašutismem a s novodobým base jumpingem, který je 

mnohem nebezpečnější. Z toho důvodu je na paragliding často nahlíženo jako na 

hazardování se životem. 

Paragliding se stále vyvíjí k lepšímu. Materiály, které se používají, jsou pevnější, 

konstrukce bezpečnější a výuka mladých pilotů odbornější. Většina vzniklých nehod je 
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způsobena samotnými chybami pilotů, neuposlechnutí meteorologických výstrah, špatný 

odhad povětrnostních podmínek, nedostatek zkušeností, nerespektování možného 

nebezpečí a další. 

Aby mohl člověk létat s padákovým křídlem, musí respektovat určitá pravidla, předpisy, 

mít platnou pilotní licenci a pojištění (Plos, 2004).  Po nebi se pohybuje mnoho letadel, 

motorových, či bezmotorových a je zapotřebí znát všechny letecké předpisy. Není to však 

nic složitého, co by běžný člověk nezvládl. 

Paragliding je však často brán daleko vážněji, nežli jen jako sport. Je to celý životní styl. 

Díky paraglidingu může člověk spatřit zem z ptačí perspektivy. Otvírá se mu další pohled 

na svět, který je nepřekonatelný. Je uchvácen a zcela oddán pocitům, které během letu 

prožívá.  

   

Historie paraglidingu  

 
Vývoj paraglidingu ve světě  

Padákový kluzák se prvotně vyvinul z kulatého seskokového padáku. První zmínka o 

sportovním využití padákového zařízení je z období mezi dvěma světovými válkami, kdy 

vznikl takzvaný parasailing. Lidé si oblíbili tento způsob vlečení kulatých padáků buď 

nad vodou, taženi člunem, nebo nad pevninou taženi autem. Parasailing byl v té době 

velmi oblíben například v tehdejším Německu, či Holandsku. Ale kvůli takřka žádné 

ovladatelnosti ze strany pilota začali lidé přemýšlet o řešeních toho problému. (Plos, 

2004).  

Nejvýznamnější krok ve vývoji padákového kluzáku udělala NASA (National 

Aeronautics and Space Administration). V té době se zabývala vývojem návratových 

zařízení kosmických lodí pomocí různých tvarů padáků. Přinesla i významný posun ve 

vývoji rogallova křídla. Po zavrhnutí využití padáků se jejich nápadů ujal svět 

sportovního létání a zahájil vývoj prvních padáků typu „křídlo“. V sedmdesátých letech 

přispěl k vývoji kanadský rodák Domina Jalbert, který zkonstruoval padák zvaný Para 

Foil. Kruhový padák prodloužil do tvaru obdélníku a dal vznik komorové konstrukci. 

Tato konstrukce zajišťovala dostatečné klouzání, tak že bylo možné startovat ze svahů 

(Whittall, 2014). 
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Současně probíhal vývoj i v Evropě. V šedesátých letech německý inženýr Dieter Strasilla 

experimentoval s vlastní konstrukcí padáku a v roce 1974 přivedl na svět svůj klouzavý 

padák zvaný Sky Wing. Ve Velké Británii počátkem sedmdesátých let byla skupina 

nadšenců do parasailingu znuděná pasivním letem, a tak se začali během letu odpoutávat 

od vlečného lana (Plos, 2004).  

Další základy paraglidingu se vážou na datum 27. června 1978. Je to den, kdy z 

francouzského kopce sbíhají Jean Claude Betemps, André Bohn a Gérard Bosson s 

pomocí padákového kluzáku a dávají tak světu nový rozměr létání. Až rok 1985 můžeme 

považovat za opravdový vznik paraglidingu. V tomto roce se začal sériově vyrábět 

padákový kluzák sestrojený Laurentem de Kalbermattenem a nesl název Randaneusse 

(Horská tulačka), (Plos, 2004). 

 

Vývoj paraglidingu v ČSSR a ČR 

Průkopníci toho sportu byli hlavně horolezci, kteří viděli paragliding v zahraničí. V roce 

1987 Ing. Josef Tesař přináší na svět první český padákový kluzák vlastní konstrukce s 

názvem Alka. Střihy na tento kluzák bylo možné sehnat za pět set korun. Nízká cena 

plánů na střih přinesla mnoho padákových kluzáků vlastní výroby, které si piloti šili sami 

doma. 

 Po roce 1989 se podmínky pro paragliding velice zlepšily. Paragliding byl začleněn do 

tehdejšího Svazarmu a začala vznikat pravidla pro jeho výcvik. Lidé si mohli kupovat 

sériově vyráběná křídla jako třeba „Morava“ přezdívaná „Mordava“, která chrlily tehdejší 

firmy např. Gradient, Pegas, Straka fly, Mac, Easy fly. Některé zanikly a některé 

produkují padákové kluzáky dodnes (Plos, 2004).  

V dnešní době jsou některé firmy, jako třeba Gradient celosvětově známé a uznávané. 

Čeští piloti skvěle reprezentují Českou republiku na českých a mezinárodních soutěžích. 

 Letecká amatérská asociace České republiky ke dni 31. 12. 2016 eviduje 6651 platných 

pilotních průkazů na paragliding (PK), (LAA ČR, 2017). 

 

Počátky českého plachtění 

Vrch Raná u Loun je svým vzhledem zařazen mezi nejkrásnější vršky Českého 

středohoří. Jeho nadmořská výška je 457,2 m, což není zdaleka největší vrch této oblasti. 
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I přesto je dominantou spolu s vrchem Oblík, které jsou od Loun vzdáleny 6 kilometrů 

severozápadním směrem.  

Vrch Raná u Loun je speciální svým bezlesým charakterem a tvarem. Stále můžeme vidět 

typické středoevropské stepi tvořené stepními travami. Tvar je odlišný od ostatních vrchů. 

Není kulovitý, ale podélný, tvořený zhruba kilometrovým hřbetem se třemi vrcholy. 

Hlavní vrchol se nachází uprostřed. Téměř holé, hladké svahy jsou narušeny na 

jihovýchodní straně bývalým kamenolomem (ceskestredohori.cz, 2004). 

Pro svůj dokonalý tvar a bezlesý charakter, který umožňoval starty bezmotorových 

kluzáků na severozápad i jihovýchod, byl roku 1932 objeven členy leteckého 

studentského spolku při Německé Technice v Praze (Akaflieg Prag) pro plachtění. Během 

jarních prázdnin hledali vhodný terén pro plachtění, který nebude tolik vzdálen od Prahy 

jako třeba Krkonoše. Krušné hory jim nepřipadaly vhodné kvůli silnému zalesnění a 

mírným svahům. 

1. září 1932 z Prahy vyrazila karavana vezoucí dva školní kluzáky Zögling spolu 

s nářadím, bednami, gumovými lany na startování a vybavením na kempování. Druhý 

den 2. září začíná éra létání na Rané prvním letem na kluzáku, který vykonal Erwin 

Primavesi v rozmezí pár minut. Během této akce zde žáci nalétali celých 490 startů.  

Téhož roku na Rané začínají také působit instruktoři Masarykovy letecké ligy, členové 

Sokola a další české i německé spolky. Vyučovalo se zde létání (plachtění) na kluzácích 

s dřevěnou konstrukcí potaženou plátnem.  

V roce 1934 se na Rané uskutečňují první národní letecké závody plachtařů Masarykovy 

letecké ligy. Během závodů byly uskutečněny tři národní letecké rekordy v podání 

Gerharda Pitschaka s 8 hodinovým letem a pilotem Rodovským, který dolétl 25 kilometrů 

blízko Chomutova, s maximální vystoupanou výškou 860 metrů. Celé závody se staly 

velmi atraktivní. Navštívilo je okolo 30 tisíc lidí v čele s pražskou delegací vedenou 

předsedou vlády Janem Malypetrem (Schütz, 1992). 

Během války zde probíhala výuka pilotů Luftwafe. Po válce zaujmula hlavní místo 

Zemská plachtařská škola. Od 70. let je vrch nejvíce využíván „rogalisty“, neboť rogalo 

bylo jednodušší na konstrukci, a tak předběhlo padákové kluzáky. Paraglidisté začínají 

Ranou využívat pro své první lety od 90. let, kdy končí nadvláda rogal. Paragliding se 

začal rychle rozšiřovat díky své dostupnosti, ale hlavně díky snazšímu transportu. Sbalené 

paraglidingové křídlo není větší jak turistický batoh.  
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V dnešní době je Raná u Loun hojně navštěvované místo všemi „letuchtivými“ nadšenci, 

modeláři, turisty, cyklisty a přírodovědci. Během letových dnů, kdy jsou podmínky pro 

bezmotorové létání ideální, je k vidění i několik desítek pilotů paraglidingových kluzáků 

a rogal vznášejících se nad vrcholem kopce.  

 

Bezmotorový paragliding (PK) 

Bezmotorový paragliding se vyznačuje tím, že padákový kluzák není poháněn žádným 

motorem. Pilot se pohybuje vzduchem v tichosti, poháněn termickými proudy nebo 

svahovým prouděním (Dvořák, 2003). Během letu je pilot odkázán pouze na aktuální stav 

počasí a na své zkušenosti. Nalézt stoupavé proudy nebo svahové proudění patří mezi 

nejdiskutovanější problematiku bezmotorového létání.  

Termické proudění, též termika, je základní hnací silou pro kluzák (Whittall, 2014). 

Vzniká v důsledku nerovnoměrného ohřevu zemského povrchu. Jak se vzduch ohřívá, tak 

teplý stoupá vzhůru, jelikož je lehčí nežli studený vzduch, který naopak klesá. Tento 

vertikální pohyb vzduchu se nazývá termická konvekce. Jedná se tedy o pohyb vzduchu 

nahoru a dolů, který vzniká samovolně bez pomoci proudění vzduchu přes překážku. 

Nerovnoměrný ohřev půdy je dále závislý na charakteristice povrchu. Každý podklad se 

ohřívá jinak. Kupříkladu sníh nedokáže vstřebat velké množství tepla, jelikož ho odráží, 

a proto nedochází k velkému ohřevu. Oproti tomu velká zoraná pole poskytují dost 

prostoru pro ohřev vzduchu. Právě tento rozdíl mezi ohřevem různých povrchů přináší 

termické proudění. V neposlední řadě je termika ovlivňována úhlem dopadajících 

paprsků na zemský povrch. V zimní sezóně je úhel dopadajících paprsků malý, a proto 

nezajistí dostatečný ohřev půdy. V letní sezóně je naopak slunce vysoko nad obzorem a 

úhel paprsků je dostatečný pro vytvoření silné termiky (Dvořák, 2003). Stoupavé proudy 

si tedy můžeme představit jako válec stoupajícího teplého vzduchu, který se jako řeky 

slévá a sílí.  

Svahové proudění, také svahování, patří mezi jednodušší způsob, jak se udržet delší dobu 

ve vzduchu. Svahování se často zvládnou naučit lidé v krátké době. Nejsou k tomu 

zapotřebí žádné vysoké kopce, ale postačí i jakákoliv strmá mez, alespoň 20 metrů. 

Svahové létání funguje tak, že kluzák využívá vzestupného proudění na návětrné straně 

kopce. Proud vzduchu se o kopec zvedá a tím nadnáší kluzák. Svahové létání není nějak 

omezeno ročním obdobím, nebo sílou slunce. Je závislé pouze na síle větru, který by se 
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měl pohybovat v rozmezí od 4 do 8 m/s (Dvořák, 2003). Nebezpečí hrozí v případě 

zesílení větru na hranici rychlosti kluzáku. Pokud pilot včas neodhadne nebezpečnou 

situaci, je silou větru zafouknut přes kopec, kde se tvoří turbulentní proudění „rotor“. 

Může zde dojít k zaklopení vrchlíku a následnému pádu na zem. 

Bezmotorové létání je vzrušující a neodolatelné možná i svou jedinečností. Hlavní vlivy 

na kvalitu přeletu jsou tedy: „rychlost stoupavých proudů, výška základny kupovitých 

oblaků (a její změna během dne), výška vrcholů kupovitých oblaků, pravděpodobné 

množství oblačnosti, vývoj přeháněk, nebo bouřek“ (Dvořák, 2003, s. 321).  

 

Soutěže, disciplíny 

Jako v každém sportu, tak i v paraglidingu můžeme hledat soutěže s jasnými pravidly. 

Bezmotorový paragliding poskytuje hned několik disciplín, ve kterých se mohou piloti 

plně realizovat. Dvořák (2003) rozděluje soutěže na dvě hlavní kategorie. Výkonnostní 

paragliding, kam řadí přeletové disciplíny, a nevýkonnostní paragliding, do kterého 

zařazuje přesnost přistání a akrobacii.  

 

Výkonnostní paragliding 

Přeletové disciplíny jsou v paraglidingu označovány za „královské“. Každý pilot v kurzu 

má touhu po dlouhých letech, kdy bude překonávat kilometry a objevovat krásy krajiny 

hluboko pod ním. Během přeletu musí pilot hledat termické proudy, díky kterým se 

zvedne do výšky. Dále pak pokračuje po trati, dokud nenalezne opět stoupavý proud. 

V případě silnějšího větru se piloti nechávají snášet směrem větru. Za bezvětří, nebo 

slabého větru tzv. variabilního, dají přednost návratovým přeletům s přistáním v místě 

startu. Tuto podobu mají soutěže celoroční, kdy si pilot sám volí dny s příhodným 

počasím. Soutěže několikadenní mají jasná pravidla a konají se vždy na jednom letovém 

terénu. Komise složená z místních a zkušených pilotů každý den volí trať, která se skládá 

v průměru ze 7 bodů. Tyto body má každý závodník zanesené v přístroji GPS. Cílem 

závodu je co nejrychleji obletět trať po určených bodech.  
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Nevýkonnostní paragliding 

V této kategorii nalezneme akrobacii a přesnost přistání. Akrobacie je nová disciplína, 

která se rozvíjí více u mladších pilotů začátkem nového století. Jedná se o nejnáročnější 

disciplínu vyžadující přesnou pilotáž. Závody akrobacie jsou často zařazovány v rámci 

veřejných akcí pro pobavení diváků. 

Vůbec první disciplína, která se vyvinula, je přesnost přistání. Vznikla už na počátcích 

paraglidingu, kdy kluzáky neumožňovaly létat na delší vzdálenosti, jak je tomu dnes 

(Dvořák, 2003). Pořádání závodů na přesnost není tak náročné na průběh počasí, jelikož 

piloti jen slétávají z kopce. Trefují se na kruhový terč „palačinku“, která se skládá 

z několika senzorů pro výpočet přesného dotyku. Měří se s přesností na centimetry.  

 

Motorový paragliding (MPK) 

Motorový paragliding je moderní směr létání s kluzáky. Stále poskytuje značnou volnost 

jako bezmotorový paragliding, včetně nezávislosti na letištních prostorách. Hlavní hnací 

sílu padákového kluzáku zajišťuje motor na zádech pilota, který je připevněn na speciální 

sedačce. S motorovým paraglidingem jsou běžnější starty z rovné plochy za bezvětří, 

nebo mírného větru. Celé vybavení, včetně motoru, je stále možné po přistání sbalit a 

pohodlně naložit do každého auta (LAA ČR, 2017).  

Motor na zádech pilota váží od 15 do 25 kilogramů (Kaniamos, 2008). Piloti, kteří 

používají motor jako hnací sílu, se více řadí do kategorie s piloty ultralehkých letadel. 

Pohybují se vzduchem stejně, ale jsou více odtrženi od přírody kolem. Je to způsobeno 

hlukem motoru, případně kabinou, a nejsou nuceni vyhledávat stoupavé proudy. Jsou 

limitováni pouze velikostí palivové nádrže (Dvořák, 2003). MPK je vyhledávané piloty, 

kteří musí celý den trávit v práci a chtějí se večer v klidném větru podívat do „oblak“. 

Mnoho lidí zprvu MPK odmítá, ale po jeho vyzkoušení mu propadnou. Mohou se tak 

dostat na místa, na která s bezmotorovým kluzákem dolétnou jen těžko nebo vůbec. 

Umožní jim nízké lety nad zemí, kterou si mohou podrobněji prohlédnout. Mohou létat 

cílené výlety až do vzdálenosti několik desítek kilometrů. Díky motorovému pohonu se 

dostanou vysoko nad mraky až tam, kam letecké předpisy dovolují.  

V České republice se už několik firem zabývá výrobou motorových padákových kluzáků 

a pomáhá s vývojem. Některé dokonce přicházejí na trh s elektrickým pohonem, který je 

možné během letu vypnout a využívat termické proudění.  
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Soutěže, disciplíny 

U motorového paraglidingu piloti soutěží pouze mezi sebou. Nejsou tolik závislí na 

počasí jako piloti bezmotorových kluzáků. Mezi hlavní disciplíny patří navigační 

ekonomické soutěže, kdy piloti oblétávají vytyčenou trať pomocí GPS přístroje. Druhou 

disciplínou je potom slalom kolem pylonů (LAA ČR, 2017). V obou disciplínách se čeští 

piloti umísťují na předních pozicích. Tím se Česká republika stala uznávanou na poli 

motorového paraglidingu.  

 

Konstrukce kluzáku 

Beneš a kol. (2000) zařazuje padákový kluzák mezi letadla těžší vzduchu. Jsou to letadla, 

u kterých aerodynamické síly, potřebné pro překonání síly tíže, vznikají na „základě 

pohybu letadla vůči prostředí, tj. dynamickým účinkem vzduchu obtékajícího nosné 

plochy, ať již se jedná o plochu pevnou, nebo otáčivou“ (Beneš a kol., 2000, str. 128). 

Dále se dělí na motorová a bezmotorová.  

„U bezmotorových letadel je odpor prostředí překonáván složkou síly tíže do směru letu, 

tj. let se uskutečňuje na úkor výšky, což znamená, že v každém následujícím okamžiku má 

letoun menší výšku než v okamžiku předcházejícím (vyloučíme-li působení stoupavých 

proudů)“, (Beneš a kol., 2000, str. 129). V poslední řadě se padákový kluzák řadí mezi 

letadla s pevnou nosnou plochou.  

Plos (2004) i Dvořák (2000) dělí konstrukci padákového kluzáku na tři hlavní kategorie: 

vrchlík, šňůry a popruhy. Popis všech částí dohromady je na obrázku č. 1, str. 19.  
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Obrázek 1- Konstrukce padákového kluzáku převzato a upraveno (Dvořák, 2003, s. 11) 
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Vrchlík 

Je hlavní, největší, nejtěžší část konstrukce. Je vyroben ze speciálního materiálu, který se 

obchodně nazývá „Skytex“ a je potažen speciálním zátěrem. Materiál se stává 

nepropustný, což je klíčový ukazatel pro dosažení dobrých letových vlastností. Je 

charakteristický „mřížkovitou“ strukturou, která slouží k zabránění trhání látky v případě 

natržení. Hlavním výrobcem je stále Francie. Skytex velmi rychle ztrácí své vlastnosti, a 

proto křídlo starší 3 až 4 let (zhruba 400 letových hodin) nedosahuje takových parametrů, 

jako nově ušitý kluzák (Plos, 2004). 

Vrchlík padákového kluzáku se skládá z horního a dolního potahu. Potahy jsou spolu 

sešity žebry s leteckým „kapkovitým“ profilem. Na žebrech spodního potahu jsou 

připevněna poutka pro šňůry. Konstrukce vrchlíku prošla během vývoje mnoha změnami 

podle různých vývojů jednotlivých výrobců. Mění se tvar, otvory pro plnění vzduchu, 

prohnutí křídla, konce křídla „uši“ a další, jak je vidět na obrázku č. 2, str. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2-Převzato a upraveno z Kanamois (2008). Vývoj tvaru 
vrchlíku padákového kluzáku.  
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Šňůry 

Šňůry padákového kluzáku, jsou konstruovány z takových materiálů, aby co nejméně 

měnily svou délku. I přesto se šňůry po čase natahují a je třeba provést jejich výměnu. U 

školních a málo výkonných kluzáků se používají šňůry s opletem, aby se zajistila jejich 

ochrana před mechanickým poškozením. Jsou obvykle vyvázané do tří, nebo čtyř řad, 

tzv. „galerie“, a šňůr řídících. Na výkonnostní kluzáky se používají šňůry bez opletů 

s dvěma, nebo třemi řadami v „galerii“. Nejvíce se šňůry vyrábějí z kevlaru, který je 

pevný, ale zase náchylný na UV záření, jehož působením se stává křehký (Plos, 2004). 

 

Popruhy 

Popruhy jsou posledním článkem mezi pilotem a vrchlíkem. Zakončují dole všechny 

konce šňůr. Jsou sešity ze dvou, tří, nebo čtyř pásků, podle počtu řad šňůr v „galerii“. Na 

jejich konci jsou karabiny, kterými se spojují se sedákem pilota. Na popruhách je našitý 

speed-systém, který umožňuje měnit úhel náběhu kluzáku, tedy jeho rychlost. Je vyveden 

na nožní ovládání (Dvořák, 2003). 

 

2.3 Životní styl 

Pojem životní styl je fenomén dnešní doby. Přestože se lidé životním stylem zabývají od 

nepaměti, tak se v současné době můžeme setkat s mnoha pohledy na životní styl, které 

autoři považují za nové. Pod životní styl můžeme zařadit módu, zdraví, bydlení, chování, 

vzdělání, postoje a další. Je to tak široký záběr, že článků, knih, rozhovorů a rad o 

životnímu stylu je kolem nás obrovské množství. Zdraví životní styl, nebo jen životní 

styl, je slovní spojení, které k sobě láká velkou pozornost. Proto se i my v naší práci 

zabýváme životním stylem paraglidistů. 

 

Životní styl jako mnohoaspektový fenomén 

Jak je uvedeno výše, životní styl je široký pojem, který je často špatně definován a 

dochází tak k terminologickým nejasnostem. Podle Duffkové a kol. (2008) je pojem 

životní styl potřeba nejdříve přesně vymezit. Zmiňuje tři důležité okolnosti, které 

způsobují nepřesnosti u pojmu životní styl: 
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 Životní styl se na první pohled jeví jako obsahově velice rozsáhlá oblast, která 

obsahuje mnoho témat, jež mají dohromady málo společného. 

 Výraz životní styl, který se využívá v běžném povědomí a reálné každodennosti 

lidí, se liší od vědeckého pojetí (proto se empirické pojetí do jisté míry střetává 

s vědeckým a obecným pojetím).  

 Životní styl v běžném podvědomí zahrnuje mnoho představ a souvislostí. Váže se 

na módu a oblékání, ekologické a konzumní chování, zdraví a pohyb, bydlení, 

odlišnosti minority od majority a další. 

Duffková a kol. (2008) nejobecněji vymezuje životní styl jako: „způsob, jakým lidé žijí – 

tedy jak bydlí, stravují se, vzdělávají se, chovají se v různých situacích, baví se, pracují, 

spotřebovávají, vzájemně komunikují, jednají, rozhodují se, cestují, vyznávají a dodržují 

určité hodnoty, starají se o děti, pěstují potraviny, vyrábějí atd.“. (Duffková a kol, 2008, 

str. 51-52) 

Pro širší pochopení životního stylu si můžeme položit první otázku – „Co vlastně 

konkrétně zkoumá?“. Okrajové oblasti, kterými se zabývá, jsou životní projevy, životní 

zvyklosti, životní praktiky, formy života, chování a jednání. Ty se točí kolem jádra 

problematiky, což jsou hlavně činnosti a vztahy (Duffková a kol., 2008). 

Druhá otázká, kterou si položíme – „Kdo je nositelem životního stylu?“. Duffková a kol 

(2008) udává tři nositele životního stylu: 

 Individuum – představuje nejkonkrétnější rovinu, jelikož jde o jedince. 

 Skupina – nejčastějším předmětem sociologického zkoumání. Často označované 

jako subkultura, která představuje určitou skupinu se společnými znaky v 

životním stylu.  

 Společnost – tvoří nejobecnější a zároveň nejproblematičtější subjekt zkoumání. 

Společnost je tvořena jednotlivci, ale v tak širokém záběru se těžko hledají 

společné znaky, které by byli konkrétní.  

Pro určení rozlišení životního stylu jedné skupiny od druhé se běžně používají informace 

o pohlaví, věku, vzdělání, profese, rodinného stavu, zdravotního stavu a postavení 

v sociální struktuře společnosti.   
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Třetí otázka zní – „Kdy se odehrávají situace reprezentující životní styl?“. Různé časové 

dimenze se týkají individuálního času (fáze životního cyklu), dále pracovní, vázaný a 

volný čas. 

Čtvrtá otázka se zabývá – „Kde se odehrávají činnosti reprezentující životní styl?“. 

Všechny situace, které se odehrávají v životě lidí, se dějí v určitém prostředí, prostoru, 

tedy životním prostředí. Pro nejjednodušší rozdělení dělíme prostředí na venkově a ve 

městě. 

Každý život (životní styl) lidí je regulován tzv. regulativy životního stylu člověka. Ty 

způsobují, proč někteří lidé nežijí úplně tak, jak by si sami představovali. Za hlavní 

regulativy Duffková a kol (2008) považuje kulturu, sociální normy, morálku, hodnoty, 

potřeby a ideje. A nakonec je životní styl, tedy lidské chování, poháněno touhou po 

vysoké životní úrovni a kvalitním životem.  

Nesmíme zde také zapomenout na téma „každodennost“ od filozofů 20. století hlavně 

Edmunda Husserla a sociologa Alfréda Schütze. Protože v každodennosti se právě 

životný styl ukazuje. Každodennost je úzce spojena s termíny každodenní život, životní 

svět (Lebenswelt), jak jej definuje Alfréd Schütz, zakladatel fenomenologické sociologie. 

Jedná se o všední činnosti, které se opakují. Mají jasný řád, jsou předvídatelné. Opakem 

každodennosti je potom „svátečnost“. Což jsou naopak situace ojedinělé a výjimečné, 

tedy nevšední (Nohejl, 2001). Kosík (1966) ve své knize „Dialektika konkrétního“ 

popisuje každodennost jako způsob každé lidské existence, či bytí. Každá živá bytost žije 

svou každodennost. Je to věc tak běžná, že jí většina lidí nevěnuje pozornost. 

„Každodennost je rozvrženost času a rytmus, v němž se odvíjí individuální historie 

jedinců. Každodennost má svou zkušenost a moudrost, svůj rozhled, své předvídání, svou 

opakovatelnost, ale také výjimečnost, svou všednost i svátečnost“(Kosík, 1966, str. 53). 

Autor zde poukazuje na každodennost, jako něco mechanického, automatického, čemu 

již nevěnujeme pozornost. Každodenní věci jsou pro nás tak známé, že jim neklademe 

velkou pozornost. Vykonáváme je instinktivně. Stejně jako životní styl, který se na 

jedincích projevuje instinktivně. Často se k němu hlásí zprvu dobrovolně, ale postupem 

času se zhoupne do každodenností, věcí automatických. Nejdříve jedinec tvoří životní 

styl, než začne životní styl tvořit jedince.  

Čihovský (2005) charakterizuje životní styl jako: „komplex psaných a nepsaných norem 

a identifikačních vzorů, souhrn životních podmínek, na které lidé berou ohled ve 



24 
 

vzájemných vztazích a chování“ (Čihovský, 2005, str. 51). Je tedy přímo ovlivněn 

pracovní, rodinnou či jinou cestou člověka. Dále je ovlivněn tradicemi a rolemi daného 

jedince. V některých situacích můžeme mít životní styl za následek vytvoření subkultury, 

což si vysvětlíme v kapitolách níže. Životní styl tedy konkrétně souvisí s životními 

podmínkami a promítá se do chování člověka (sociálních rolí). Život člověka je 

ovlivňován společenskými determinanty označovanými jako podmínky pro život. 

Podmínky pro život determinují předpoklad existence a fungování každé společnosti. 

Patří sem přírodní, ekonomické a kulturní podmínky, které tvoří jakýsi širší rámec 

nadřazený nad životním stylem.  Čihovský (2005) dává do souvislosti s životním stylem 

také sociální ukazatele kvality života. Tyto ukazatelé jsou zdraví a nemoc, bydlení, 

mezilidské vztahy, volný čas, sociální jistota, občanská svoboda, životní prostředí. Od 

úrovně těchto ukazatelů se odvíjí kvalita života člověka. Lidé jsou zvyklí na určitý životní 

standard, který je také součástí životního stylu. Životní standard se u jednotlivců může 

lišit.  

 

Životní styl versus identita člověka 

Současná (post)moderní společnost umožňuje, že životní styl se stal součástí našich 

životů. Stal se něčím, o čem můžeme uvažovat. Pomáhá nám vyjadřovat naši 

individualitu v běžném životě a všedních dnech. Narozdíl od člověka v tradiční 

společnosti, kde byl jeho život více určován osudem. Tedy podmínkami kolem něho, 

které ho nutily se více starat o svou holou existenci. 

Člověk v moderní době se více zabývá stylem, změnou a volbou. Moderní akcelerovaná 

společnost urychluje proces individualizace. Vnější podmínky staví člověka před časté 

rozhodování. Dávají mu pocit volby a výběru, který bude odpovídat jeho představám. 

Ocitá se v době, která odstranila pouta a zábrany staré doby a nahradila je pokrokem, 

svobodou a nezávislostí. S tím zase přicházejí nové zákony, předpisy, pravidla a rizika, 

která je potřeba řešit. Erich Fromm k svobodě uvádí: „Vnější pouta byla jednoduše 

vsazena do nitra člověka. Touhy a myšlenky, jimiž ho naplňuje sugestivní aparát 

společnosti, ho spoutávají dokonaleji než vnější pouta. Pout vnitřních, přinášející iluzi o 

svobodě, si vědom není.“ (Fromm, 1992, str. 14). Proč je tedy identita versus životní styl? 

Pro lepší pochopení je třeba si blíže popsat pojem identita. Identita pochází z latinského 

slova „identitas“ – totožnost. Vystihuje jaký člověk je a jeho odlišnost od druhých. Určuje 

jeho hodnoty a základní myšlenky, kterým věří a podle kterých se řídí. Vystihuje jeho 
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sociální role, s kterými se sžil (Roubal, 2005). Podle Jandourka (2012) má jedinec tolik 

identit, ke kolika sociálním skupinám se přiklání. Některé složky lidské identity jsou 

předem určené, jako třeba barva kůže, pohlaví, věk. Jiné jsou zase převzaté podle 

vlastního názoru, náboženského vyznání, či sounáležitosti s životním partnerem. Toužíme 

někam patřit, rozumět okolí. Vědět, co je kolem nás. Znát role okolí a ve vztahu s tím i 

svou roli. Chceme být rozpoznatelní pro okolí, ale také hlavně sami pro sebe a potvrdit si 

tak realitu své vlastní existence. Lidskou identitu si můžeme vysvětlit na příkladu s řekou. 

Nikdy se nekoupeme ve stejné vodě, neboť ta odtekla. Identita řeky je však stejná, vypadá 

stejně. Změnila by se, pouze tehdy, kdyby vyschla. Je třeba si udržet svou identitu a 

nerozmělnit ji v obrovském množství rad o zdravém životním stylu kolem nás. 

 

Životní podmínky a osobnost člověka 

Životní způsob, hlavní charakteristické rysy konkrétního člověka závisejí na: 

1. Vnějším faktoru – na obecných, celospolečenských, ale také i na těsných 

skupinových (např. rodina) životních podmínkách. 

2. Subjektivním činiteli – na konkrétní osobnosti jednotlivce s jeho všemi 

dovednostmi, schopnostmi, potřebami, hodnotami, zájmy, aspiracemi apod.  

Všechny životní podmínky, ve kterých se rozvíjí společenská existence, dávají určité 

mantinely. V různých historických etapách je tomu více, či méně. Jednotlivec na tyto 

podmínky reaguje a hodnotí. Zaujímá k nim určitý postoj, podle něhož se dále rozhoduje. 

Svými rozhodnutími formuje a specifikuje svůj individuální životní styl. Na stejné, nebo 

podobné životní podmínky reagují lidé rozdílně, v závislosti na jejich osobnostech, 

hodnotách, morálních hodnotách, potřebách a zaujímají tak rozdílné postoje. Můžeme 

tedy říct, že životní styly jsou natolik rozmanité, nakolik jsou rozmanité životní 

podmínky. Spolu s osobnostní rozmanitostí tvoří nespočet variant (Duffková, 2005).  

 

Alternativní životní styl 

Alternativa obecně znamená volbu mezi dvěma, nebo více způsoby řešení. Jednoduše 

potom jen možnost. Od konce 90. let minulého století se „alternativní“ hojně objevuje ve 

spojitosti se životním stylem. Nejčastěji se také ukazuje v souvislosti s životním 

prostředím a se zdravím. Další témata, která se váží na alternativní životní styl, jsou 
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všichni příznivci jakýchkoliv „nestandardních“, „většinových“ způsobů chování. Řadí se 

sem např. vegetariáni, squatteři, paraglidisti a další. Zpravidla jde vždy o menší skupiny 

s vyhraněným životním stylem. I výraz „alternativní“ je často zneužíván žurnalistickým 

světem, kde se za alternativní nesprávně označuje vše, co jde mimo „proud“ (Duffková, 

2005). 

 Pokud bereme „alternativní“ jako odlišné, tedy „jiné“, potom je to široká škála životních 

stylů. Jejich volba je zpravidla dobrovolná. „Alternativní“ můžeme brát i z pohledu 

protikladu. Potom se nám ukazují životní styly, které jsou vždy reakcí na styly jiné. 

V případě stejných alternativních stylů jsou styly na stejné úrovni. Zde v příkladu 

protikladu, jde vždy o tzv. protipól stylu stávajícímu. Je vždy ve vazbě na existenci 

životního stylu, kterému je alternativou. S takovým protikladným alternativním životním 

stylem se můžeme setkat například v období různých společenských zvratů (Duffková, 

2005). 

Alternativa je vždy tedy chápána jako určité srovnání. Musí tedy být jasno, k čemu se 

stala alternativou a s čím se srovnává. V časové rovině můžeme alternativu srovnat 

v rámci současnosti, kdy tedy vzniká ve srovnání s aktuálním životním stylem. 

V současné době se vyskytují různé ekologické životní styly v protikladu pro existující 

konzumní životní styl. Lze se alternativa vztáhnout i k budoucnosti jako k novému 

životnímu stylu, který se teprve zavádí. Využívá se třeba pro řešení různých globálních 

problémů, kdy se předkládá jako lepší vzorec myšlení. Budoucí životní styl se takto vždy 

využívá jako určitá lákavá nabídka pro budoucnost, ideál, či vzor. Vidina lepšího života 

pak funguje jako určitá motivace, kterou se snaží společnost naplnit. 

Jak jsme si již výše uvedli, alternativní životní styly vždy liší od jiných. V předmětové 

rovině, lze hovořit o protipólu k hlavnímu „společenskému stylu“. Musíme si ale upřesnit, 

že žádný jeden společný životní styl neexistuje. Musíme ho chápat spíše jako společností 

uznávaný, převažující a pozitivně oceňovaný názor. Je společností odměňovaný a 

celospolečensky tolerovaný.  

Alternativní životní styl se musí vždy lišit v těch nejpodstatnějších detailech, určujících 

prvcích a rovinách. V případě vegetariánů to musí být člověk, který striktně dodržuje svá 

pravidla a odmítá masné výrobky. Je tedy představitelem určité subkultury, které je silně 

součástí. Musí ho považovat za správný. Často jsou označovány za „alternativní“ různé 

skupiny pohybující se na hraně zákona. To je pochopitelné, jestliže svůj životní styl 
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považujeme za „správný“, potom je jiný „nesprávný“. Volba různých životních stylů 

musí být východiskem dobrovolné volby a svobodné vůle. Za takovými rozhodnutími 

často stojí velmi výrazné osobní hodnoty, kvůli kterým je člověk ochoten podstoupit 

určité riziko (Duffková, 2005). 

 

Životní styl jako psychologický koncept 

V psychologii se také můžeme setkat s pojmem „životní styl“. I když se tento koncept 

v psychologii příliš neujal, stejně jako v jiných vědních disciplínách, tak i v psychologii, 

má několik dimenzí. Například vyjadřuje vztahy mezi různými skupinami, nebo mezi 

určitými kategoriemi obyvatel, či mezi různými kategoriemi aktivit. Také může 

vyjadřovat vztah mezi konkrétní osobností a skupinou. Mezi určitými postojovými 

strukturami, či behaviorálními vzorci. To znamená, že vyjadřuje určitý způsob chování, 

nebo postoje jedince (Nakonečný, 2005).  

Adler (1974) popisuje životní styl jako fenomén, který se vyvíjí již v dětství a stabilizuje 

se někdy kolem čtvrtého roku životu. Projevuje se jako určité pojetí sebe sama 

s motivujícími účinky. Motivátor je zde touha po moci v souvislosti k sociálnímu 

charakteru. Životní styl potom slouží jako kompenzace inferiority (méněcennosti), tedy 

navození pocitu superiority. Označuje bližší a vzdálenější cíle činností, jejichž cílem je 

„ospravedlňování“ sebe sama. Tedy ego-vztažný jev. 

V psychologii můžeme životní styl označit jako „smysluplný syndrom intrapsychických 

a behaviorálních příznaků“ (Nakonečný, 2005, str. 21). Což v podstatě můžeme vysvětlit 

jako hierarchickou strukturu postojů a způsobů chování. V životním stylu se potom 

osobnost projevuje jako systém interakcí mezi vrozeným chování individua a životními 

podmínkami. Životní styl se potom stává činitelem, který udržuje vnitřní psychickou 

rovnováhu. Nebo také udržení, či navození vnitřní stability v sebepojetí a sebecítění. 

Jednoduše můžeme tento jev označit jako tzv. adaptivní chování, neboli ego – defenzivní 

mechanismus. Životní styl, jako smysluplný syndrom, má velký vliv na spoustu 

charakterových vlastností, jako například: introverze/extroverze, sebeprezentace, 

sebestylizace, sociální technika a kategorie interpersonálních interakcí. 

Životní styl se tedy v psychologii objevuje jako egovztačně-motivovaný systém postojů 

a způsobů chování jedince i skupin. Vyjadřuje určitý životní smysl konkrétního člověka.  
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Obecně „styl“ vyjadřuje způsob projevu v myšlení, chování, jednání a činností, které 

jedince vymezují vůči jiným stylům. Je to určité vyjádření hodnot jedince, nebo 

společnosti. Ve spojení s životním stylem znamená souhrn životních podmínek, na které 

bere jedinec, nebo společenství ohled a zařazuje je do svého života. Výrazný životní styl 

může dále pokračovat až v subkulturu (Jandourek, 2001). 

 

2.4 Subkultura 

Jak lze již z názvu vyčíst, subkultura se váže na kulturu. Přesně je její podkategorií. 

Latinská předpona sub znamená pod. Jedná se tedy o kultura, která je pod kulturou hlavní, 

mainstreamovou. Je tvořená skupinou jedinců, kteří mají své hodnoty a normy (Smolík, 

2010). Znaky subkultury také mohou být určeny věkem, pohlavím, nebo regionem. 

Hlavně rozdíl mezi metropolí a menšími městy, či vesnicemi. Projevů subkultury je veliké 

množství. Někdy jsou nepatrné, jindy až radikální. Nikdy se však subkultura zcela 

neodlišuje od dominantní kultury (Jandourek, 2001). Pokud bychom se bavili o radikální 

subkultuře, dostaneme se ke kontrakultuře a to v souvislosti s naším paraglidingovou 

skupinou není. Jak jsme řekli výše, každá subkultura má své znaky. Často se setkáváme 

se situací, že určitá skupina je uchvácena komerčním světem, který začne určovat 

například styl oblékání a daná subkultura pak ztrácí svou identitu.  

Talcott Parsons, „velký“ sociolog minulého století, se jako jeden z prvních zabýval 

studiem subkultury. Jeho definice se trochu liší od současného pojetí. Subkulturu 

definoval jako výraz deviantního, či nenormativního chování. Popisuje ji jako negativní 

aspekt společnosti.  

Hlavním důvodem, proč lidé chtějí patřit do určitých subkultur, je pocit sounáležitosti a 

pohodlí. Chtějí sdílet své názory a postoje. Společně si připadají silnější a odolnější 

(Wheaton, 2004). Jedince provozující paragliding můžeme označit jako členy subkultury. 

Jejich názory jsou často odlišné od hlavního směru. Často jsou až deformováni 

soustavnou touhou po létání. Tím je jejich každodenní život velmi odlišný od běžné 

populace. Pokud vášni propadnou, často volí zaměstnání, v kterých jsou málo vázáni. 

Jejich soustavné sledování meteorologických předpovědí zabírá až desítky minut denně. 

Pokud je předpověď vhodná pro provozování paraglidingu, jejich denní program se 

v jednom okamžiku mění a oni mizí do kopců.  
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Často jsou ochotni za pocit, který během letu prožívají, vyměnit rodinu, práci i přátele. 

Jak jsme zjistili v předchozím výzkumu „Motivace k paraglidingu“, největší motivací je 

touha po tomto těžko popsatelném pocitu. Ten lze vysvětlit například optimálním stavem 

prožívání „flow“ od maďarského psychologa  Mihaly Csikszentmihalyi. Touha za těmito 

silnými emocemi vábí piloty do vzduchu každý den.  

Paraglidisti se tímto odlišují od společnosti natolik, že pochopení sebe sama nacházejí až 

mezi lidmi stejných hodnot a názorů. Čím více je jedinec paraglidingem přitahován, tím 

více mu musí věnovat času. Nezbývá potom čas na jiné aktivity, které jdou stranou.  

 

2.5 Osobnost 

Slovo osobnost se v běžné populaci používá v souvislosti s charakteristikou, či 

hodnocením daného jedince. Lidé se snaží pomocí charakteristiky odhadnout druhého 

člověka. Chtějí odhadnout jeho chování, proč reaguje na určité podněty a na které ne. 

Snaží se sám sobě vysvětlit, proč se daný jedinec zachoval určitým způsobem. Chtějí 

poznat jeho vlastnosti, jestli jsou společensky přijatelné či nikoli. Uvědomují si, že každý 

jedinec je něčím charakteristický a něčím podobný. Jako osobnost jsou často označováni 

„silní“ jedinci, kteří dokáží vystupovat sebevědomě a neohroženě. „Mít osobnost“ je 

často chápáno jako být někým významným. Zdá se, že osobnost se vždy nějakým 

způsobem projevuje navenek, tím jak člověk vystupuje. To však nemusí být vždy. 

Některé vlastnosti a sklony zůstávají pod povrchem. Projevují se pouze za určitých 

podmínek, nebo se neprojeví nikdy. Termín osobnost tedy slouží k „zachycení 

specifičnosti charakteristik vymezujících jedinečnost každého člověka“ (Vágnerová 

2010, s. 12). Osobnost je často používána i jako klasifikační kritérium pro určení celkové 

kvality daného člověka a z ní vyplývající sociální prestiž.  

Odborný psychologický přístup vymezuje pojem osobnost trochu jiným způsobem. 

Nejjednodušeji ji lze definovat podle Vágnerové jako „komplexní a relativně stabilní 

systém, který funguje jako celek, skládá se ze vzájemně propojených somatických a 

psychických vlastností a projevuje se v reakcích na různé podněty a situace, resp. 

v interakci s nimi“ (Vágnerová, 2010, s. 13). Na osobnosti záleží, jaké si člověk stanoví 

cíle a jak bude jednat při jejich dosažení. Určuje jeho vnímání okolí a reakcí na něj, jak 

se cítí. Charakterizuje určité prožívání, uvažování a chování a s tím související vztah 

s okolím, tedy adaptace (Vágnerová, 2010).  
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Balcar (1983) definuje psychologický pojem osobnost jako vyjádření vnitřní jednoty a 

strukturovaného obsahu duševního života lidského jedince. V daném okamžiku, ale i 

v průběhu času. Další znak osobnosti popisuje jako individuální svéráz, kterým se daný 

jedinec odlišuje od okolí. Sama osobnost se během své existence a interakce s okolím 

také vyvíjí a prochází řadou změn. Tato změna je zákonitě postupně proměnná, 

ovlivňující psychické vlastnosti a procesy. Vágnerová (1996) tyto procesy přiřazuje vždy: 

 ve vztahu k vlastním tělesným znakům a procesům 

 ve vztahu ke všem variantám vnějšího prostředí 

 ve vztahu k sobě samému. 

Paulík (2010) uvádí systém popisující osobnost, který vychází se současných 

psychologických poznatků. Je tvořen několika úrovněmi a složkami. Složky jsou tvořeny 

tak, aby se jejich znaky mohly nalézt na jedinci z běžné populace. Když systém 

zjednodušíme, vychází nám z něho dvě hlavní roviny, které popisují osobnost:  

 vnější obraz  

 vnitřní složka. 

Vnitřní složka se dále dělí na tělesné vzezření, výrazové chování, verbální projev a 

neverbální projev.  

Vývoj psychické i somatické složky, tato transformace lidské osobnosti je vždy 

kontinuální. Každá fáze vývoje navazuje na fázi další. Fáze na sebe zcela navazují, nebo 

jsou alespoň navzájem ovlivněny. Každý jedinec je součástí svého okolí. Jeho osobnost 

je tedy vždy ve větší, či menší míře ovlivněna vnějším prostředím, na které reaguje svým 

specifickým způsobem. Vždy tedy hovoříme o interakci jedince a prostředí.  

Osobnost lze jen těžko charakterizovat jako celek. Jednodušší cesta je popsat její dílčí 

aspekt, nazývající se osobnostní vlastnosti. Obecně je lze vysvětlit jako tendence 

k určitému způsobu reakce. Všechny osobnostní vlastnosti fungují ve společné interakci. 

Jejich projev je závislý na aktuálních podmínkách (situace, společnost a další). Nejsou 

vždy aktivovány všechny najednou. Určité situace spouštějí rozdílné vlastnosti. Potom se 

nám může zdát, že se daný jedinec změnil, ale jen se aktivují jiné osobnostní vlastnosti 

(Vágnerová, 2010). 
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Struktura osobnosti  

Strukturu osobnosti můžeme chápat jako určité uspořádání psychických vlastností a rysů 

osobnosti. Rysy a vlastnosti jsou podobného charakteru, proto je budeme brát jako 

významově ekvivalentní (Nakonečný, 2015). Psychické vlastnosti neboli struktura 

osobnosti, není rozpoznatelná přímo. Vypozorovat lze jen skrze chování, prožívání a 

myšlení. Je velice stálá, ale postupně se vyvíjí s časem, interakcí s okolím a vlivem změn 

životních podmínek. Každá osobnost jedince je tvořena biologicky, historicky, 

ekonomicky, geograficky, sociálně a individuálně psychologicky (Kohoutek, 2009). 

Existující rozdělení základních složek osobnosti je pořád spojené se skladbou osobnosti 

člověka. Nesmíme zapomínat, že nelze oddělit od celé psychiky a že se během života 

mění. Proto se obecná struktura také dělí na zvláštní individuální strukturu (Chalupa, 

2009). Smékal (2009) o struktuře osobnosti mluví jako o dispozicích. S Chalupou se 

shodují na dispozicích individuálních a univerzálních. Meile dělí dispozice v základu na 

popisné a vysvětlující, které jsou tvořeny dispozicemi proměnnými (konstituční i 

behaviorální) a jednotlivými konstrukty (např. já, id, pudy a další) (Smékal, 2009). 

Osobnostní dispozice můžeme rozdělit podle jejich funkcí a dílčích celků do složek a 

komponent. Složky pak dále tvoří různé modely. Smékal (2009) od sebe rozlišuje tradiční 

model a moderní model osobnosti.  

Tradiční model je dělen na pět až sedm základních složek osobnosti: 

 tělesná stavba 

 temperament 

 schopnosti 

 motivace 

 charakter 

 jáství 

 životní dráha. 

Moderní model dává důraz na respektování funkčního a interfunkčního principu, díky 

kterému můžeme vidět, jak je osobnost utvářena. Studie pomocí toho modelu s názvem 

CREDO’S znamená: 

 vyjít od konsekvencí, tj. od výsledků činností, od stop, které jedinec svou činností 

zanechává v prostředí, 

 potom evidence projevů, chování, odezvy na události a záměrné akce, 
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 dále studie, co se děje v mysli jedince, v jeho vnitřním světě a co prožívá, 

 dále hledání trvalých předpokladů – dispozic (vlastnosti, rysy, jednotky osobnosti, 

charakteristiky osobnosti), 

 zkoumání funkční zdatnosti organismu (zdravotní stav, tělesné zvláštnosti, 

konstituce), 

 hledání činitele formování, nebo deformování osobnosti, a aktuální situace, která 

vyvolává či ovlivňuje jednání (Smékal, 2009, s. 63). 

Jednotlivé složky osobnosti lze uspořádat horizontálně (koordinační pohled), např. 

Klagesova koncepce osobnosti, kde jsou jednotlivé složky na stejné úrovni. Také 

hierarchicky (subordinační pohled), např. Thornova organizace osobnosti, kde jsou 

složky řazeny do různých úrovní regulačních procesů (Smékal, 2009). 

Další podkapitoly se budou zabývat pro nás důležitým temperamentem a Big five – 

pětifaktorovou teorií osobnosti. 

 

Temperament 

Temperament můžeme považovat za nejvíce prozkoumanou složku lidské osobnosti. 

První zmínky o temperamentu jsou již ze starověkého Řecka. Hippokrates a Galenos 

stavěli svou teorii na převaze tělních tekutin, z nichž rozdělovali čtyři elementy 

(Vágnerová, 2010). Temperament se nejčastěji chápe jako vrozená dispozice. Má vliv na 

chování jedince a jeho projevy. Stále však není jasno, zda je temperament formální 

charakteristika, nebo obsahová (Smékal, 2000). Temperament má tedy bezprostřední vliv 

na chování jedince. Dále způsobuje zbrzdění nebo facilitaci vývoje stylů jednání a 

prožívání. Také se vztahuje k dalším složkám osobnosti (zaměřenost, adaptační 

mechanismy a další). Temperament má své vlastnosti, které ovlivňují jednání člověka. 

Emotivita ovlivňuje tempo, trvání a vybavení si citových jevů. Další jsou vlastnosti 

ovlivňující aktivitu, reaktivitu, motoriku a psychické tempo. K temperamentu lze podle 

Kohoutka (2000) přiřadit i základní vitální ladění jedince. Vlastnosti temperamentu jsou 

velice těžko ovlivnitelné, ani volní kontrolou, a tak jsou charakteristické svou 

spontánností (Blatný, Plháková, 2003). 

Jak jsme uvedli výše, základní dělení temperamentu sestavil Galenos, který vycházel 

z Hippokratovy hormonální teorie (Smékal, 2002; Mikšík, 2001). Teorie rozlišuje čtyři 

jednotlivé typy temperamentu: 
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 sangvinik – vyznačuje se rychlým tempem a rychlým střídáním prožívání, je živý, 

veselý, nestálý, společenský, snadno se nadchne, je optimista,  

 cholerik – vyznačuje se v chování neobyčejnou silou projevu, silným a náhlým 

emocionálním vzplanutím, ovládá se s velkými obtížemi, je vznětlivý, prudký,  

 flegmatik – vyznačuje se klidným, vyrovnaným prožíváním a chováním, nedá se 

snadno vyvést z míry díky nízké citové vzrušivosti, nepodléhá tedy náladám, je 

spíše pomalý, ale spolehlivý,  

 melancholik – nejméně šťastný typ, vyznačuje se pomalostí a nevyjasněností v 

chování a prožívání, převládá u něho smutná nálada, je pesimista, přecitlivělý, 

špatně přizpůsobivý (Šnýdrová, 2008, s. 62). 

Nebo také dělení podle Eysencka viz obr. č. 3, str. 33 (Balcar, 1983), které se používá 

dodnes a je dále zkoumáno a zdokonalováno.  

 

 

Obrázek 3 - Schéma vlastnosti a typů temperamentu podle Eysencka (Balcar, 1983, s. 97) 

´ 
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Blatný a Plháková (2004) uvádí další dělení, které se také objevuje v odborné literatuře:  

 obsahové vymezení temperamentu – někteří autoři se přiklánějí k emocionální 

charakteristice a další zase k formální stránce prožívání a chování jedince 

 struktura temperamentu – obsahuje multidimenzionální i jednodimenzionální 

teorie 

 metodologické hledisko – popisuje dělení temperamentu na kauzální, zaměřující 

se na biologickou podstatu temperamentu a na deskriptivní, které biologické 

koncepce nevyužívá 

 sledovaná populace – některé teorie vycházejí z pozorování populace. 

Zajímavou teorii přináší Thomas a Chessová, kdy temperament označují za hlavní 

regulační činitel v období dětství. Postupem času tuto funkci přebírá osobnost (Blatný, 

Plháková, 2003). 

Jiní autoři rysových přístupů spojují osobnost s temperamentem dohromady. Navazující 

psycholog H. J. Eysenck vytvořil model osobnosti skládající se z introverze, extroverze 

a stability a lability (neurotičnost). Řadí je do temperamentových charakteristik a 

osobnostních dimenzí. Také pětifaktorový model osobnosti využívá extroverzi a 

neuroticismus. Blatný a Plháková uvádějí, že využití těchto rysů je důležité při popisu a 

percepci jiné osoby. Angleitner (1991), Prior (1992) a Hagekull (1994) přidávají 

k temperamentu také přívětivost a svědomitost. K tomuto zjištění vycházejí ze studie 

temperamentu v souvislosti se změnou v dětství a dospělosti. Pozitivní nálada, aktivita 

související a dětská kooperativnost souvisejí s přívětivostí. Předpoklad svědomitosti je 

potom perzistence v dětství (Blatný, Plháková, 2003).  

Zacharová a Šimíčková-Čížková (2011) uvádějí, že i v tomto velkém množství teorií o 

temperamentu lze nalézt shodu v existenci dvou osobnostních dimenzí. Ty tvoří základní 

temperamentové faktory:  

 obecná emocionalita (citlivost) – jde o obecný faktor, který je analogický faktoru 

obecné inteligence v poznávací složce psychiky (emoční reaktivita, neuroticizmus 

aj.),  

 bipolární faktor extroverze (rysy, které vedou k zaměřenosti navenek a přispívají 

k aktivnímu přístupu k okolním podnětům) a introverze (tj. zaměření dovnitř, 

stažení se sama do sebe) (Zacharová, Šimíčková-Čížková, 2011, s. 22). 
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Vágnerová (2004) obě dimenze popisuje jako: „Osobnostní dimenze introverze – 

extroverze diferencuje z hlediska převažujícího zaměření a umožňuje rozlišovat 

charakteristický způsob takto zaměřeného chování a prožívání.“ (Šnýdrová, 2008, s. 63). 

 

Big five – pětifaktorová teorie osobnosti 

Big five se často řadí mezi strukturální přístupy. Je to z toho důvodu, že model pracuje se 

všemi charakteristikami osobnosti zvlášť, které rozřazuje do vzájemně propojených 

struktur.  

Tento přístup k osobnosti se řadí mezi nejvýznamnější pojetí z let minulého století. Vznikl 

během potřeby vytvořit obecnější měření osobnostních charakteristik, které by se daly 

použít k psychologické deskripci jedinců s následným zjištěním jejich osobnostních 

rozdílů (Kolaříková, 2005). V pětifaktorové teorii osobnosti lze nalézt dva tradiční 

přístupy – dotazníkový a lexikální. Pomocí lexikálního přístupu dochází k analýze 

používaných slov popisujících osobnost jedince. Dotazníkový přístup funguje na 

předpokladu, že jsou jednotlivé faktory shodné s biologickými rysy osobnosti 

(Hřebíčková, 2000). Výzkumy od McCrae a Costy (1985,1987) zjistily propojení 

lexikálního přístupu s dotazníkovým, což vedlo k většímu uznání pětifaktorového 

osobnostní modelu.  

Johnson vysvětluje, že kognitivní styly, jako třeba zájmy, motivy, hodnoty a plány, jsou 

obsažené v osobnostních rysech. Psychologové osobnostní rysy využívají ke zjištění 

individuálních odlišností s pomocí kvantitativní metodologie. Rysy jsou získaného, či 

vrozeného charakteru. Jsou charakteristické určitou mírou konzistentnosti, stabilitou 

v různých situací a svou opakovatelností. Na toto téma, jestli jsou rysy vrozené, existuje 

mnoho teorií. McCrae a Costa se domnívají, že vrozené jsou, ale proti nim stojí jiné teorie, 

které vznik rysů přiřazují prostředí, nebo vlivem změny životních událostí. Allport (1937, 

cit. dle Hřebíčková, Urbánek, 2001) dělí rysy na vnější (behaviorální) a vnitřní (emoční 

a kognitivní, odpovídající na vnější prostředí). 

V současné době se pětifaktorový model skládá z: neuroticismu, extroverze, otevřenosti, 

přívětivosti a svědomitosti, i když si ne všichni badatelé myslí, že plně vystihuje osobnost 

jedince (Smékal, 2009) viz tab. č. 1, str. 36.  
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Tabulka 1 - Charakteristika základních dimenzí Velké pětky (Hřebíčková a Čermák, 1996; Hřebíčková, 1999; Říčan, 

2002;McAdams, 2006, cit. dle Vágnerové 2010, s. 101) 

Lidé s vysokým E (extraverze): aktivní, 

energičtí, optimističtí, zábavní, družní, 

společenští, povídaví 

Lidé s nízkým E: uzavření, samotářští, 

vážní, střízlivý, pesimističtí, mlčenlivý, 

orientovaní na úkol 

Lidé s vysokým N (neuroticismus): 

nervózní, napjatí, neklidní, nejistí, 

s nízkým sebehodnocením, labilní 

Lidé s nízkým N: klidní, vyrovnaní, 

stabilní, sebejistí, uvolnění, sami se sebou 

spokojení 

Lidé s vysokým S (svědomitost): 

pracovití, disciplinovaní, výkonní, 

systematičtí, svědomití, přesní, pečliví, 

spolehliví, zodpovědní, vytrvalí 

Lidé s nízkým S: líní, nedisciplinovaní, 

nezodpovědní, nesystematičtí, bez jasně 

stanoveného cíle, nespolehliví, chybí jim 

vytrvalost a vůle 

Lidé s vysokým V (vřelost): vřelí, 

kooperativní, přizpůsobiví, empatičtí, 

dobrosrdeční, laskaví, důvěryhodní, 

pomáhající, upřímní, soucitní 

Lidé s nízkým V: chladní, nepřátelští, 

cyničtí, bezcitní, nemilosrdní, neupřímní, 

pohrdaví, podezíraví 

Lidé s vysokým O (otevřenost ke 

zkušenostem): inteligentní, zvídaví, 

originální, tvořiví, liberální a flexibilní, 

s mnoha zájmy 

Lidí s nízkým O: neinteligentní, 

nevzdělaní, konvenční, přízemní, 

konzervativní, rigidní, s omezenými 

zájmy 

 

Jak se ukazuje, důležitost jednotlivých dimenzí není stejně důležitá a rovnocenná. 

Norman sestavil v roce 1963 jejich pořadí, podle robustnosti určitého faktoru: extorverze, 

přívětivost, svědomitost, neuroticismus, kultura (Hřebíčková, Urbánek, 2001). Velká 

pětka lze být i chápána jako adaptační dispozice. Předpověď určité strategie, jak zvládat 

různé situace, především sociální (Vágnerová, 2010).  

 

Klinara a kol. (2017) provedl studii, které se zúčastnilo 76 sportovců rizikových sportů a 

51 nerizikových sportů. Výsledky překvapivě ukazují, že největší rozdíl u sportovců je 

v otevřenosti a sympatičnosti. Sportovci provozující nerizikové sporty se ukazují, jako 

otevřenější a sympatičtější. 

 



37 
 

2.6 Motivace 

„Movere“z latinského překladu hýbat se, odtud pochází pro nás důležitý pojem motivace. 

Teorie motivace vysvětlují lidské chování, když po něčem touží, něčeho chtějí dosáhnout, 

nebo se naopak něčemu vyhnout. Psychologové při zkoumání motivace pátrají po 

různých příčinách, motivech a prožívání lidského chování. Podle Plhákové lze motivaci 

definovat jako souhrn všech intrapsychických dynamických sil, neboli motivů, které 

zpravidla aktivizují a organizují chování i prožívání s cílem změnit existující 

neuspokojivou situaci nebo dosáhnout něčeho pozitivního (Plháková 2003, s. 319). 

Motivace člověka se skládá z různých motivů. Důležitá je síla motivu. Kvalitu, intenzitu 

a druh chování ovlivňuje právě tato síla, která se může zvětšovat, pokud nejsou určité 

motivy po delší dobu uspokojovány. Říčan (2005) se zmiňuje o motivu jako vnitřním 

činiteli, díky kterému je člověk či jakýkoliv jiný organismus veden k aktivitě. Důležitá je 

síla motivu v daném okamžiku, která je ovlivňována různými faktory: 

1) Vnitřní stav objektu 

Je to uplynulá doba mezi určitými činnostmi, která nás motivuje k tomu, udělat to 

znova.  

2) Přítomnost a povaha pobídky 

Záleží na blízkosti předmětu touhy. Překážky a pobídky často sílu motivu zvyšují.   

3) Individuální dispozice 

Osobní sklony pro dělání různých věcí (Říčan, 2005). 

Plháková (2004) dělí motivy do čtyř velkých skupin. Do první skupiny patří 

sebezáchovné motivy. Jsou tvořeny na čistě biologickém základu, jako je třeba snaha 

udržet se při životě, tzv. pud sebezáchovy. Druhou skupinu tvoří stimulační motivy. Jsou 

motivy zajišťující duševní pohodu lidí, která je podmíněna proměnlivou vnější stimulací 

a vyváženou kombinací tělesných a duševních aktivit. Tyto motivy, stimulační, mají 

určitý vrozený nervový základ, ale nejsou nezbytně nutné pro přežití. Mezi projevy 

stimulačních motivů patří hravost, zvídavost a vyhledávání nových neobvyklých zážitků. 

Třetí skupinu tvoří sociální motivy. Tyto motivy regulují a ovlivňují mezilidské vztahy a 

jejich subjektivní vnímání. Plháková (2004) uvádí Murrayho teorii, že tyto pohnutky jsou 

zakódovány v mozku, kde tvoří vrozené „potřeby“ či dispozice. Jsou aktivovány 

především v raném dětství v souvislosti s interakcí s blízkými lidmi. Dále zde uvádí 
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Winterovu teorii o potřebách úspěšného výkonu, affiliaci-intimity a moci. Jako čtvrtou 

skupinu tvoří individuální psychické motivy. Do této skupiny řadí pohnutky sebeurčení, 

snahu najít smysl život a potřebu stabilní a soudržné osobní identity. 

Motivace úzce souvisí s emocemi. Jejich síla souvisí se sílou motivů. Motivované chování 

doprovázejí emoce všeho druhu, od hněvu zlosti až po pocity štěstí a lásky. Spojení 

motivů a emocí je ale velmi komplikovaný systém, protože při dosažení vysněného cíle 

se nemusí vždy dostavit očekávané pocity štěstí a opačně. Dohromady tvoří tzv. 

motivačně-emocionální systém, který má veliký vliv na lidské chování a prožívání. 

(Plháková, 2004). 

Nakonečný (1997) charakterizuje motivaci jako proces, který energetizuje, usměrňuje a 

udržuje lidské chování, udává mu tedy směr. Energetizace chování zase určuje jeho sílu 

a udržuje chování tak, aby bylo dosaženo daného cíle. Nakonečný (1997) popisuje 

základní vlastnosti od R. Stagnera a T. F. Karwoskiho. Na první místo staví energii 

(velikost energie určuje velikost úsilí. Např. člověk, který nejedl celý den, vyvine větší 

úsilí, aby se najedl, nežli někdo kdo nejedl jen pár hodin.). Na druhém místě vidí tzv. 

perzistenci (znamená to, že motivace i vůle přetrvává, dokud není dosaženo určeného 

cíle). Na třetím místě stojí variabilita motivovaného chování (stejného cíle lze dosáhnout 

různými způsoby). A na čtvrtém místě uvádějí směr (motivované chování je zaměřeno na 

dosažení určitého objektu, jím ale není objekt, ale vztah k němu). Motivované chování 

může být potlačeno, ale motivace může přetrvat stále, a to může vést ke změně cíle, nebo 

způsobu jeho dosažení. (Nakonečný, 1997).  

Nakonečný (1997) zmiňuje rozdíl mezi termíny motivace a motivování. Motivace souvisí 

s procesy uvnitř a motivování je určitá forma stimulace z venku. Hovoří tedy o tzv. vnější 

a vnitřní motivaci. Vnitřní motivace zahrnuje např. hlad, únavu, sexus a další různé 

sociální potřeby. Plháková (2004) vnitřní motivaci popisuje jako ovlivnění lidského 

chování a prožívání bez jakýchkoliv vnějších odměn. Řadí sem přirozenou lidskou 

tendenci vyhledávat novost, odreagování, rozptýlení, překonávat překážky, zvládat 

obtížné problémy a řídit svůj vlastní život. Vnější motivace přichází formou pobídky, 

nabídky, nebo příkazy z venku. Plháková zde popisuje vnější motivaci jako odměnu 

zvenku, kvůli které je jedinec ochoten něco vykonat. Americký psycholog Edward Deci 

(nar. 1942) v 70. letech provedl experiment na skupině vysokoškoláků. Jejich cílem bylo 

sestavovat obrázek z kostek. U všech zjistil jejich vnitřní zájem pro danou věc. Poté 

vybraným studentům slíbil jeden dolar za každý správně složený obrázek. Ostatní studenti 
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o odměně nic nevěděli. Poté celá skupina sestavovala stejný obrázek. Po složení obrázku 

mohli pokračovat dál, ale odměněná skupina už nic nedostávala. Záleželo to jen na jejich 

vnitřním zájmu. Deci zjistil, že studenti, kteří dříve za to dostali odměnu, tak se skládáním 

skončili rychleji. Podle Deciho vnitřní motivaci narušily odměny z venku, vnější 

motivace. Z toho vyplývá, že když lidé provádějí určité činnosti z vlastní iniciativy, 

vydrží u ní déle, než u aktivity podmíněné vnějšími okolnostmi. (Plháková, 2004) 

Další zajímavý pohled na téma motivace nám dává Marvin Zuckerman. Je to americký 

psycholog, který se již dlouhou dobu zabývá potřebou sensation seeking, což v překladu 

znamená potřeba vyhledávat nové, neobvyklé zážitky. Na toto téma vytvořil škálu pro 

její měření. Snaha vyhledávat nevšední zážitky je obsažena v otázkách toho typu:  

 nudí mě, když vidím stále stejné známé tváře 

 někdy rád dělám věci, které jsou tak trochu nebezpečné 

 rád bych se někdy nechal zhypnotizovat 

 chtěl bych si vyzkoušet seskok padákem 

 rád se potápím, nebo skáču do bazénu se studenou vodou.  

(Plháková 2004, s. 359) 

Kučera (2013) Zuckermanovu teorii vysvětluje jako lidskou touhu po nových 

komplexních zážitcích, za které jsou lidé ochotni podstoupit fyzické, nebo sociální riziko. 

Shrnuje sensation seeking čtyřmi faktory: 

 Dobrodružství (lidé vyhledávají v životě dobrodružství, např.: adrenalinové 

sporty) 

 Zážitky (lidé chtějí silné zážitky, které mohou souviset i s nekomfortním životem) 

 Disinhibovanost (vysoká úroveň hédoničnosti) 

 Nuda (veliký odpor k rutině) 

To nám může vysvětlovat, proč se lidé pouštějí do nových sportů, třeba paraglidingu. 

Přináší jim nové, nevšední zážitky, které v běžném životě nedostanou. 
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Maslowova hierarchie potřeb 

Americký psycholog Abraham Maslow je jedním z hlavních myslitelů na poli lidské 

motivace (Fontana, 2014). Lidské motivy neboli potřeby roztřídil do několika kategorií a 

seřadil je od nižších potřeb po vyšší s tím, že dokud nejsou splněny potřeby „nižší“, nelze 

se věnovat potřebám „vyšším“. Na začátek své teorie zdůrazňuje jeho chápání motivace 

jako „integrovaný“ organizovaný celek. To znamená, že motivace prostupuje celou 

lidskou psychiku jedince a dává psychickým procesům vnímání, myšlení, imaginaci, 

cítění určitý obsah a směr průběhu, který vyjadřuje motivační zaměření (Nakonečný, 

1996, s. 26). 

Maslowovo uspořádání potřeb podle Nakonečného (2003, s. 209) od nižších po vyšší 

potřeby: 

1. Fyziologické potřeby (potrava, nápoje, spánek, odpočinek, útulek a sex) 

2. Potřeby jistoty (bezpečí, ochrana, péče a pomoc) 

3. Potřeby náležení a lásky (přijetí druhými, přátelství a láska) 

4. Potřeby sebeocenění a úcty, uznání a prestiže 

5. Potřeby sebeaktualizace – seberealizace (potřeba realizovat plně svůj potenciál 

produkce a tvořivosti, jakož i „potřeby růstu“ (rozvoj osobnosti), poznávání a 

estetické zážitky. 

Potřeby, které Maslow řadí do prvních čtyř kategorií, označuje jako nedostatkové, neboli 

deficitní. Ty dále dělí na nižší a vyšší. Mezi nižší nedostatkové potřeby patří všechny 

fyziologické potřeby a potřeby bezpečí. Mezi vyšší potřeby pak patří láska, sounáležitost 

a uznání. V případě uspokojování vyšších nedostatkových potřeb dochází k duševní 

pohodě jedince, nebo rozvoji jeho osobnosti. Poslední kategorii tvoří potřeba 

seberealizace a ta je od deficitních potřeb velmi rozdílná. Seberealizace je růstová 

potřeba. Rozdílná je tím, že během uspokojování její intenzita vzrůstá, na rozdíl od 

deficitních. Podle Maslowa jde o tzv. metapotřeby, metamotivaci nebo potřebu bytí 

(Plháková, 2004).   

Pomocí Maslowovy hierarchie potřeb si můžeme vysvětlit, proč člověk, který je hladový, 

nemá chuť se zabývat filozofickými otázkami života, nebo řešit jakékoliv jiné problémy 

netýkající se ukojení jeho hladu. V historii se filozofie a věda začala rozvíjet až 

v okamžiku, kdy lid dokázal uživit mocnější vrstvu a ta se mohla těmto odvětvím věnovat. 
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V životě ale existuje mnoho výjimek, kdy jsou lidé ochotni obětovat svou kariéru místo 

lásky a sounáležitosti. Například mnoho významných umělců je ochotno strádat a 

pohybovat se na pokraji přežití pro dokončení jejich životního díla. (Plháková, 2004) 

Fontana (2014) ve své knize zmiňuje, že lidé, kteří uspokojí své základní fyziologické 

potřeby a mají dostatek času na svůj osobnostní rozvoj, na svou seberealizaci, tak mívají 

sklony k vrcholným zážitkům. To lze vysvětlit jako pocity intenzivního štěstí a naplnění, 

které se blíží až k mystickému zážitku a pocitu všedokonalosti.  

 

Výkonová motivace 

Výkonová motivace se zabývá lidskou potřebou dosažení úspěšného výkonu, vyhýbání 

se neúspěchu, ale i vyhýbání se úspěchu (Plhákové 2004).  

Nakonečný (1996) tvrdí, že všichni lidé touží po úspěchu, ale liší se tím, jak moc mají 

sílu motivu výkonu. Síla motivu výkonu je dána poměrem touhy po úspěchu a strachu 

z neúspěchu. Tímto rozděluje lidi na dvě skupiny. Jedna skupina lidí, která je orientovaná 

na dosažení úspěchu, a druhá, orientovaná na vyhnutí se neúspěchu. Nakonečný se 

zmiňuje o základních myšlenkách výkonové motivace podle J. W. Atkinsona:  

1. motivační síla je souhrn všech incentiv a popudů, které existují při dosahování 

cíle 

2. motivační síla se rovná síle tendence k aktivitě, což znamená, že motivace je 

přímo přenášena na intenzitu úsilí 

3. síla tendence k aktivitě, tj. úsilí, přímo determinuje výkon a jeho výsledek 

   výkon = schopnosti × motivace 

Plháková (2004) se zmiňuje o zjištění Atkinsonové, že lidé mají rozdílnou úroveň 

výkonové motivace a podle ní volí různě obtížné úkoly. To znamená, že lidé, kteří mají 

vysokou úroveň potřeby úspěchu, volí středně těžké úkoly a představují pro ně určité 

„výzvy“, ale odpovídají jejich zkušenostem. Na rozdíl od lidí, kteří mají nízkou úroveň 

potřeby úspěchu, volí úkoly buď velmi jednoduché, nebo naopak velmi obtížné. Ty 

snadné úlohy volí proto, že nemají veliké nároky na výkon a jen potvrdí jejich 

kompetence, a ty obtížné volí proto, že je jen velmi malá šance na úspěch, a proto nejsou 

z předpokládaného neúspěchu zklamaní. 
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Většina lidí si myslí, že jsou při snaze o dobrý výkon motivováni hlavně svým přáním 

dosáhnout úspěchu. Z mnohých studií však vyplývá, že velikou roli zde hraje také snaha 

vyhnout se možnému neúspěchu a to velmi ovlivňuje výkonové chování. Tento motiv 

můžeme rozdělit na dvě skupiny lidí. V jedné skupině jsou lidé, co se snaží vyhnout se 

situacím výkonového charakteru. Jednají tedy tak, že raději nic nedělají, aby nic 

nepokazili. V druhé skupině jsou lidé, kteří při svém konání dělají všechno proto, aby 

úkol dobře vykonali. Snaží se tak ukázat, že pro to dělají vše. Z výzkumů výkonové 

motivace se zjistilo, že tento strach ze selhání, či neúspěchu se vyvíjí u dětí, které mají 

malou podporu u rodičů, nebo jsou trestány za neúspěchy (Plháková, 2004). 

Nakonečný (1996) přidává Hackhausenovo tvrzení, že děti ve věku asi od dvou do tří let 

reagují svým výrazem na zdařilé, či nezdařilé činnosti. To znamená, že výkonová 

motivace je i z části ovlivněna ontogenezí lidské psychiky.  

V poslední řadě stojí za zmínku podle Plhákové (2003) lidské jednání, které vede 

k potřebě vyhnout se úspěchu. Toto jednání je způsobeno obavou z výsledku, zátěže, či 

zodpovědnosti. Jako příklad udává malého chlapce, který je velmi nadaný a pilný. Jeho 

třída však vykazuje průměrné výsledky a on tím může nabýt pocitu, že je „černá ovce“ 

skupiny. 

Lidské jednání ovlivněné výkonovou motivací vede buď k vnitřnímu uspokojení jedince 

z uplatnění jeho schopností, nebo ke zklamání z jeho vlastních neschopností.  

 

Teorie Flow od M. Csikszentmihalyi 

Mihaly Csikszentmihalyi je maďarský badatel zabývající se „pozitivní psychologií“.  

Csikszentmihalyi (1996) popisuje ve svých výzkumech, jak se začal zajímat o pocity lidí, 

které cítí během svých činností. Chtěl porozumět, co při tom cítí a  proč. Svůj výzkum 

prováděl u sportovců, umělců, lékařů, hudebníků, kteří prováděli svou nejoblíbenější 

činnost. Ze sledování lidí, kteří vykonávali svou práci, došel k jeho teorii optimálního 

prožívání, neboli stavu plynutí (flow). Je to stav, do kterého se lidé dostanou, když se 

naplno ponoří do své činnosti. Okolní svět se pak zdá nedůležitý, vzdálený. Je to tak 

radostný prožitek, že ho lidé chtějí dosáhnout i za velikou cenu. Hannsmann (2010) 

popisuje stav plynutí jako činnost zaměřenou spíše na cestu k cíli, než na samotný cíl. Cíl 

se tím pro ně stává méně důležitý z důvodu šťastného prožitku z dané aktivity. Pocit 
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optimálního prožívání, tedy plynutí nastává, když je jedinec zaměřen jen na činnost, 

kterou právě provádí. Ztrácí pojem o čase. Ztrácí uvědomění sebe sama. 

Vyvolání pocitu plynutí úzce souvisí s pocity objevování nových věcí, tvořivými pocity, 

které nás přenášejí do nové reality. Csikszentmihalyi (1996) vysvětluje na příkladu 

mladého tenisty průběh procesu plynutí. Když mladý tenista začíná hrát, jeho úkolem je 

jakýmkoliv způsobem odpálit míček přes síť. Mysl tenisty je v tomto okamžiku plně 

zaměstnána. Pociťuje uspokojení. Zpětná vazba je okamžitá. Dostavuje se pocit plynutí. 

Úkol, který má splnit, přesně odpovídá jeho schopnostem. Po nějaké době se dostane do 

fáze, že ho jen odpalování míčku začne nudit. V tomto případě pocit plynutí ztrácí. Nebo 

se utká s lepším protivníkem a zjistí, že musí plnit daleko těžší úkoly, nežli se jen trefovat 

do míčku. Přicházejí obavy a stav plynutí se též ztrácí. Jak se může vrátit zpět do stavu 

optimálního prožívání? Může buď s tenisem skončit a zkusit novou aktivitu, která mu 

přinese nové objevování, nebo si určí nové vyšší, obtížnější cíle, které budou odpovídat 

jeho schopnostem. Díky tomu se může mladý tenista vrátit zpět do stavu plynutí. 

Stav plynutí tedy velmi souvisí s něčím neznámým, co nutí člověka svou mysl naplno 

zaměstnat danou aktivitou a nemyslet na nic jiného. 

 

Self-determination theory 

Vznik této teorie pochází od E. L. Deciho (1985), který se zajímal v té době pojmem 

vnitřní motivace.  Deci chtěl vědět, z čeho plyne sebezpevňující chování lidí, které vzniká 

při našich činnostech a vede k vlastnímu uspokojení a radosti. Spolu s R. M. Ryanem 

(1985) tuto teorii rozvinuli v teorii sebedeterminace. Veškerá výchova k zodpovědnosti a 

samostatnosti staví na této teorii (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006) 

Nakonečný (1996) spojuje teorii sebedeterminace s vnímáním ohniska kauzality, což 

vysvětluje, jak moc přisuzujeme výsledky našeho chování sobě nebo okolí. Slepička, 

Hošek, Hátlová (2006) vysvětlují toto tvrzení na sportovcích. Sportovci, když dosáhnout 

dobrého výsledku, přisuzují to sami sobě. Pokud však dosáhnou výsledků horších, 

výsledek přisuzují vnějším okolnostem.  

Teorie sebedeterminace podle Deciho a Ryana (2000) zahrnuje autonomní motivaci, 

řízenou motivaci a amotivaci. Autonomní motivace představuje projev vnitřních a 

vnějších motivů, které se dohromady spojují ve vlastní přesvědčení jedince. Můžeme to 

označit jako projev vlastní vůle. Řízená motivace je složena především z vnějších motivů, 
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které představují různé rozkazy, pobídky, odměny, ale i vyhnutí se úspěchu, nebo 

neúspěchu. Jejich chování je víceméně řízeno okolím. Amotivace pak představuje nízké 

uvědomění vlastních motivačních faktorů.  

Ryan a Deci (1985) vytvořili kognitivně evaluační teorii. Tato teorie je spojená právě s 

teorií sebedeterminace a vnitřní, neboli intrinsické motivace. V této teorii autoři rozdělují 

motivaci na vnitřní a vnější. Díky vnitřní motivaci se lidé věnují vlastním aktivitám, jsou 

přitahováni dobrodružstvím a chtějí překonávat výzvy. Vnější motivace pak představuje 

vliv okolí.  

Teorie sebedeterminace vysvětluje lidský potenciál pro osobnostní růst a snahu o 

navození psychické pohody. Zároveň popisuje i náchylnost lidí k agresi a negativnímu 

myšlení. Osobní práce s motivací a uspokojení svých potřeb je velmi důležitá, protože 

vede k celkové pohodě a klidu.  

 

Self-effiacy podle Alberta Bandury 

Self-effiacy theory, neboli teorie sebeuplatnění se zabývá vlastní sebedůvěrou člověka a 

její důležitostí u motivace lidského chování. Sebeuplatnění se zabývá zvládáním 

vlastního lidského prostředí, víře v sebe, nebo usuzováním o sobě. 

Janoušek (1992) uvádí podle Bandury, že percepce sebeuplatnění neboli vnímání 

sebeuplatnění ovlivňuje hlavně emoční vzrušení, emocionalitu a myšlenkové procesy. 

Z toho můžeme vyvodit, že čím větší je percepce sebeuplatnění, tím větší si lidé kladou 

cíle a jsou o to pevnější v nich vytrvat. Míra sebeuplatnění se snižuje v případě řízení 

druhými lidmi. 

Vyšší míra percepce sebeuplatnění velmi ovlivňuje psychobiologické fungování. Jsou 

prováděny mnohé výzkumy biochemické aktivity, které dokazují, že míra sebeuplatnění 

ovlivňuje srdeční tep, krevní tlak, vnímání bolesti a další. Výsledky ukazují, že 

zlepšováním sebeuplatnění přispívá k lepšímu zvládání stresu a kladně ovlivňuje fyzické 

zdraví a pocit duševní pohody.  

Sebeuplatnění je založeno na čtyřech složkách. První se zabývá autentickou zkušeností 

se zvládáním úkolových činností. Úspěch posiluje a neúspěch naopak sebedůvěru snižuje 

a vyvolává pochybnosti ze sebe sama a svých schopností. Druhá složka obsahuje srovnání 

s druhými lidmi. Jejich vzory je motivují a dodávají jim efektivní postupy pro zvládání 
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situací. Posuzují své schopnosti podle ostatních. Třetí složka zahrnuje lidské schopnosti. 

Když jsou lidé přesvědčováni o jejich dobrých schopnostech, mají pocit, že vše zvládnou 

a naopak. Čtvrtá složka se zabývá fyziologickým stavem jedince. Únava, bolest či nemoc 

jsou často posuzovány, jako fyziologická neschopnost zvládnout fyzické úkoly, které 

potřebují sílu. To vede ke snížení sebedůvěry (Janoušek, 1992). 

Bandura (1997) popisuje percepci sebeuplatnění u sportovců provádějících rizikové 

činnosti. Sporty, které zahrnují vysokou míru rizika, jako například parašutismus, 

extrémní lyžování, kajak, horolezectví jsou pro sportovce přitažlivé nejen z vnitřního 

prožitku. Motivace pro extrémně rizikové sporty obsahuje také velikou míru vášnivého 

prožívání víry ve vlastní schopnosti. Nehraje zde tedy roli jen hloubka prožitku, ale také 

třetí složka sebeuplatnění, kterou uvádíme výše. Je to víra ve vlastní schopnosti a 

dosahování určených cílů. Čím jsou tedy sporty rizikovější, tím přinášejí lidem větší míru 

vnímaného sebeuplatnění. 

Je tedy dobré zvyšovat svou sebedůvěru ve vlastní účinnost, protože to vede k lepšímu 

zvládání stresu, pomáhá to dosahovat lepšího fyzického stavu a navozuje to celkovou 

duševní pohodu (Janoušek, 1992). 

 

2.7 Důvody zangažovanosti v extrémních sportech 

 Extrémní aktivity se objevují od 60. let 20. století. Od té doby proběhlo mnoho výzkumů 

a vzniklo mnoho teorií, které se zabývají inklinací a zaangažovanosti v těchto aktivitách 

(Hoffmanová, 2013). Vědci se snaží nalézt odpověď na to, proč je tento novodobý 

fenomén tak atraktivní. V této kapitole se zaměříme na některé teorie, které tuto otázku 

vysvětlují.  

Jako první nám dává vysvětlení Klausner (1968) se svou teorií vyhledávání stresu (stress-

seeking). Je založená na vyhledávání stresových situací, které v jedincích vzbuzují silné 

emoce. Tyto stresové situace, extrémní situace jedinci rozpoznávají podle pocitů strachu 

a vzrušení. Celý průběh toho modelu začíná pocitem strachu, závratě, která vyvolává 

sinou emoční reakci. Tato silné emoce je lákadlem k dalšímu konání.  

S biologickým faktorem přichází Eysenck (1990), který přináší teorii extrovert a 

introvert. Domnívá se, že extrovertní jedinci více vyhledávají rizikové aktivy než 

introvertní jedinci. Extroverti potřebují větší sílu prožitku, aby dostatečně podráždili 
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centrální nervovou soustavu. Předpokládá, že introverti nepotřebují tak velkou vnější 

vzrušivost centrální nervové soustavy. Zuckerman (1979) potvrzuje tuto teorii 

s myšlenkou, že extrovertní jedinci častěji vyhledávají pozdvižení a rozruch. Tím se 

pouštějí více do výjimečných situací, kde riskují a hledají silné pocity vzrušení. 

Zuckerman tento jev připisuje vrozené motivaci zvědavosti a nazývá ji – teorie 

vyhledávání stimulace a prožitku (sensation-seeking). Domnívá se, že vyznavači 

extrémních aktivit, nebo zaměstnanci s rizikovým povoláním, mají větší touhu po 

mimořádném prožitku, nežli jedinci z běžné populace (Zuckerman in Hoffmanová, 2013).  

Slanger a Rudestam (1997) provedli výzkum s dvěma dvacetičlennými skupinami, kdy 

jedna skupina zahrnovala jedince provozující extrémní sporty a druhá jedince z běžné 

populace. Výsledkem bylo zjištění, proč jsou lidé motivováni pocity strachu, úzkosti a 

nebezpečí. Skupina s velkým fyzickým rizikem projevuje vyšší nároky na pocity, vyšší 

vnímání fyzické sebeúčinnosti. Větší represe a nižší úzkost ze smrti než osoby s nižším 

fyzickým rizikem.  

Zajímavou teorii přináší Ridley (2001), který touhu po novosti a vyhledávání vzrušení 

připisuje existenci genu D4DR. Tento gen se nachází na jedenáctém chromozomu a 

ovlivňuje vzrušivost jedinců. Pomocí bílkoviny dopaminový receptor se vedou vzruchy 

mezi nervovými buňkami. Gen D4DR se vyskytuje v několika variacích. Může být kratší, 

nebo delší. U jedinců, kteří vyhledávají vzrušení, se gen vyskytuje v delší variaci. Jsou 

tedy méně citliví na podněty, jelikož se nervový vzruch přenáší delší dobu, a proto 

potřebují silnější emoční prožitek. Jedincům s krátkým genem potom stačí pouze běžné 

situaci, aby docházelo k vzrušení.  

Další teorie se zabývá osobnostním rysem, který Farley (1991) označuje jako „T typ“. 

Tento typ osobnosti popisuje jedince, kteří vyhledávají senzace (thrill seeking). Farley se 

domnívá, že riskování vede k vysoké kreativitě. Na rysové předpoklady navazuje Kerr 

(1997) se svou zvratovou teorií. Podle ní jedinci vyhledávají reálné nebezpečí, s kterým 

se konfrontují. Tím zvyšují fyziologické vzrušení, často spojené s úzkostí, na maximální 

úroveň. Pokud nebezpečnou situaci zvládnou, vede to ke zvratu, kdy pociťují emoce 

vzrušení, které jim jsou příjemné.  

Další teorie zaangažovanosti je způsobena sociálními faktory. Sulloway (1997) se zabývá 

pořadím, ve kterém se jedinec narodí. Jedinci narození jako první, se jeví jako 

svědomitější, organizovanější, zodpovědnější. Naopak jedinci narození později, vykazují 
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znaky rebelie, otevřenosti k novým zážitkům a kreativitě. Více riskují a pouštějí se do 

nebezpečných situací.  

Lyng (1990) přináší koncept s názvem „Edgework“, v překladu „hraniční rámec“, nebo 

taky „pohyb na hraně“. Tato teorie popisuje sportovcovu touhu prozkoumat a dostat se 

na hranice, či limity své kontroly. To některým jedinců dává pocit vlastní kontroly na 

životem, nebo intenzivní pocit „vrcholu“.  

Celsi, Rose a Leigh (1993) přináší model, který vysvětluje evoluci motivů. Vývoj motivu 

je způsoben získanými zkušenostmi v dané aktivitě. Vše začíná u začátečníka počátečním 

vzrušením, zvědavostí, „adrenalinem“ a touhou po dobrodružství. Za určitou dobu se 

jedinec vyvíjí a pocity se mění na radost a zábavu. Přichází motiv úspěchu a výkonu 

spojený s vlastní identitou v rámci skupiny. Další pokračování v aktivitě způsobuje touhu 

po zdokonalení technických dovedností. Většinou pro své potěšení, ale i pro společenský 

statut v rámci komunity. Až po dlouhé době a vysoké zaangažovanosti v aktivitě 

přicházejí intrinsické motivy mistrovského zvládnutí. Vrcholem se stává optimální stav 

zažívání – flow. Komunita takových lidí tvoří společenství pro utváření nové osobní 

identity (Hoffmanová, 2013).  

Le Breton (2000) přináší teorii, která popisuje symbolický význam, v extrémních 

aktivitách a sportech, hru se smrtí. Dostal se k poznatkům, že čím větší riziko, při kterém 

jedinec strádá, tím je pro něj dosažený výsledek hodnotnější. Díky tomu, že se jedinec 

dostává při prováděné aktivitě ke svým limitům, překonané utrpení mu dává vnitřní pocit 

síly. Tento pocit, přibližující se extázi, dává jedinci takový pocit bytí, že nahrazuje 

veškeré bytí v minulosti. Minulost a budoucnost v tu chvíli mizí a je nahrazena pulsujícím 

okamžikem. Watson a Parker (2015) se ve svém výzkumu zabývají souvislostí přírody, 

pocitu flow při extrémních sportech a mystickým prožitkem. Vysvětlují, že člověk se 

může během provozování extrémních sportů setkat s mystickým prožitkem, který se blíží 

„nirváně“. Extrémní sport může být nástroj na cestu k blahu a celkovému duchovnímu 

zdraví. Zástupce podobného názoru, Frankl (1994), vysvětluje, že každý jedinec silně 

touží po smyslu svého žití.  Tato touha po smyslu žití je spojena s dosahováním svých 

cílů. Jedinec ztrácí touhu, když nemá další sny. Vysoká proměnlivost, kterou extrémní 

aktivity nabízejí, přináší nové výzvy a cíle. V těchto aktivitách se pak lehce hledají nové 

cíle a další snění.  
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Apter (1992) je zástupcem fenomenologické přístupu, který vysvětluje jako tzv. 

„ochranný rámec“. Prožívání „vrcholových zážitků“ je vysvětleno zvratovou teorií. 

Ochranný rámec dělí na tři zóny. „Nedotknutelná zóna“, „bezpečnostní zóna a 

„nebezpečná zóna“. Pro lepší pochopení těchto zón Apter používá metaforu tygra v kleci. 

Když si představíme tygra bez klece, cítíme úzkost (nebezpečí). Pokud si představíme 

pouze klec bez tygra, cítíme nudu (bezpečí). Jen představa tygra v kleci nám přináší 

vzrušení (nebezpečí uvnitř bezpečí). Existují jedinci, kteří žijí pouze pro dobrodružství, a 

ti se pohybují větší čas v nebezpečné zóně. Potom jsou jedinci, kteří se raději drží 

v nedotknutelných, nebo bezpečných zónách. Do nebezpečných zón se dostávají, jen když 

k tomu mají příležitost (Hoffmanová, 2013).  

Zajímavý pohled přináší Cailloisova (1998) klasifikace her. Extrémní aktivity jsou 

přirovnávané ke kategorii ilinx (závrať). Jsou to hry, které poskytují chvilkovou závrať, 

či paniku smyslů. Potlačují na nějakou dobu vnímání reality a nutí jedinci pocit zmatku. 

Odpoutání od reality dává určitý pocit slasti. Často to jsou hry s vysokou rychlostí, 

točením, nebo změnou vertikální výšky.  

Robinson (1992) sjednotil empirický výzkum s psychologickými teoriemi a vytvořil 

deskriptivní model, který vysvětluje zaangažovanost v extrémních sportech jako 

pokračující proces. Model obsahuje pět částí, viz obrázek č. 4, str. 48. Jedinec prochází 

vývojem od začátečnické přitažlivosti přes sebevyjádření až po trvalé zapojení do 

činnosti. up 

Obrázek 4 - Robinsonův deskriptivní model zaangažovanosti v extrémních sportech a aktivitách 
(1992, in Hoffmanová, 2013) 
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Každodenní život jedince může působit stereotypní chování. Jsou potlačeny jeho touhy a 

nemůže tak projevit svůj potenciál. Extrémní situace charakteristické náročností, rizikem, 

novostí, nebezpečím způsobují, že jedinec je nucen zareagovat nestereotypně. Musí 

zmobilizovat své smysly. Extrémní sporty jsou potom nástrojem ke zjištění, jak rychle 

jedinec dokáže zmobilizovat své rezervy. Jak rychle dokáže odpovědět na 

nepředvídatelné situace. Jak rychle se dokáže učit ze svých chyb (Hoffmanová, 2013). 
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3 Cíle práce 

Hlavním cílem naší práce je zjistit vliv paraglidingu na životní styl člověka. Dále chceme 

zjistit povahové vlastnosti (temperament) u paraglidistů. 
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4 Hypotézy 

1. Předpokládáme, že paragliding významně ovlivňuje životní styl našich 

respondentů. 

2. Domníváme se, že se naši respondenti budou pohybovat blíže poli sangvinika na 

„Eysenckově kříži“. 

3. Předpokládáme, že vliv paraglidingu přináší našim respondentům klady, ale i 

zápory do běžného života. 

4. Domníváme se, že síla vlivu paraglidingu závisí na zaangažovanosti ve sportu. 
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5 Úkoly práce 

Úkoly naší práce zahrnují:  

 stanovení cílů a výzkumných otázek 

 zpracování teoretických východisek naší problematiky 

 nahrát rozhovory s pěti vybranými paraglidisty 

 rozdat paraglidistům dotazník na povahové vlastnosti (Eysenckův dotazník 

temperamentu - EPI) 

 zpracování výsledků a porovnat mezi sebou 

 potvrdit, či vyvrátit naše výzkumné hypotézy. 
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6 Metodika práce 

Pro náš výzkum jsme zvolili kvalitativní výzkumný proces. Pomocí interview doplněného 

dotazníkem zjišťujeme vliv životního stylu na paraglidisty.  

 Podle Hendla (2005) je kvalitativní výzkumný proces hledáním a porozuměním danému 

sociálnímu, nebo lidskému problému a je založen na tradičním metodologickém 

zkoumání. Pomocí analýzy textů, zkoumáním různých názorů účastníků výzkumu se 

výzkumník snaží vytvořit komplexní holistický obraz. Veškeré zkoumání je prováděno 

v přirozených podmínkách. Kvalitativní výzkum je často prováděn pomocí delšího a 

intenzivního kontaktu s terénem, ale i se situacemi jedinců, či skupin.  Pro kvalitativní 

výzkum se používají různé přepisy terénních poznámek, osobní komentáře, deníky, 

rozhovory, fotografie, video a audio záznamy atd. Jako hlavní cíl v kvalitativním 

výzkumu je rozšifrování chování lidí za daných situací, pochopení, co se v daných situací 

děje a proč lidé jednají právě tímto způsobem. Výzkumník se pohybuje v těsném vztahu 

k subjektu a uvnitř situace.  

Miovský (2006) ve své knize popisuje kvalitativní výzkum jako přístup, který využívá 

principy: 

 jedinečnosti a neopakovatelnosti, to znamená, že situace vzniklé během výzkumu 

jsou jedinečné a neopakovatelné 

 kontextuálnosti, kterou můžeme vysvětlit jako psychologický fenomén vázaný na 

určitý kontext (osobnostní vlastnosti, místo, čas…) 

 procesuálnosti a dynamiky, to jde vysvětlit jako respektování procesu výzkumu a 

dynamikou střídání změn výzkumu 

 reflexivity, kterou můžeme vysvětlit tak, že výzkumník přímo či nepřímo 

ovlivňuje proces výzkumu   

6.1 Popis výzkumného souboru 

Výběr výzkumného souboru 

Jako aktivní pilot velmi dobře znám prostředí kolem paraglidingu a mám v něm velkou 

spoustu přátel. Vybraní účastníci pro náš výzkum jsou všichni špičkoví piloti, kteří se 

paraglidingu věnují na vysoké úrovni.    
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Pro náš výzkum jsme k výběru výzkumného souboru použili metodu záměrného 

(účelového) výběru. Podle Miovského (2006) je metoda záměrného výběru cílené 

vyhledávání účastníků podle jejich vlastností. Kritérium pro výběr je právě jejich 

vlastnost, nebo stav. To tedy znamená, že vyhledáváme ty jedince, kteří kritérium, či 

soubor kritérií splňují, a také jsou ochotni se do výzkumu zapojit a aktivně spolupracovat.  

Všichni vybraní piloti jsou z řad kamarádů a plně souhlasí se zařazením do výzkumu. 

Sledovaný soubor 

Pro náš výzkum jsme použili pět aktivních pilotů paraglidistů. Těchto pět paraglidistů 

tvoří jen muži a jsou Češi. Piloti se pohybují ve věku od 26 let až do 37 let. Doba, kterou 

piloti paragliding provozují, se pohybuje od 6 let do 24 let. Všichni dotazovaní piloti jsou 

také aktivní závodní piloti, kteří se každý rok aktivně zúčastňují závodů. Dva dotazovaní 

piloti mají středoškolské vzdělání. Tři mají vysokoškolské vzdělání. Tři piloti pocházejí 

z Prahy, jeden z Vrchlabí, další z Mělníka. 

 

6.2 Použité metody 

Ve výzkumu jsme použili metodu rozhovoru doplněnou o dotazníkovou metodu. 

Polostrukturovaný rozhovor je tvořený úvodní částí, která se skládá z představení 

výzkumu respondentovi a charakteristikou dotazovaného respondenta. Hlavní část se dělí 

na oblast zabývající se vlivem paraglidingu na osobnost a na oblast zabývající se vlivem 

na život respondenta. Závěr polostrukturovaného dotazníku je tvořen doplňujícími 

otázkami a rozloučením s respondentem.  

Náš výzkum je doplněn dotazníkem k šetření temperamentových vlastností. Dotazník 

temperamentových vlastností je standardizovaný dotazník temperamentu (EPI) převzatý 

od Eysencka. Dotazník je tvořen 57 otázkami. Ty jsou položeny tak, že zjišťují pocity a 

chování během každodenního života. Odpovídá se ANO či NE. Dotazník je 

standardizovaný a hojně využívaný.  

 

6.3 Sběr dat 

Pro náš sběr dat jsme použili kvalitativní dotazování rozhovorem s pomocí návodu, neboli 

polostrukturovaného interview. Rozhovory probíhali v období vrcholu paraglidingové 
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sezóny 2017. Dále pomocí silně strukturovaných testů, dotazníků.  Dotazník EPI na 

temperamentové vlastnosti byl respondentům předložen též v období, kdy vrcholí sezóna, 

tedy v měsíci červenec. Toto období jsme zvolili na základě zkušeností a předpokladu 

nejsilnějších emočních situací. Vrchol sezóny je vždy spojený s velkým psychickým 

vypjetím, kdy se projevují psychické rysy. Pro nás tak ideálním obdobím.  

Kvalitativní dotazování patří mezi hlavní metody sběru dat pro empirický výzkum. Patří 

sem naslouchání vyprávění, kladení otázek respondentovi a získávání jeho odpovědí. 

Dotazování může být prováděno různými typy rozhovorů, dotazníků, škál a testů. Během 

sběru dat, konkrétně při dotazování, by se měl výzkumník přizpůsobovat respondentovi. 

Mezi hlavní techniky kvalitativního dotazování podle Hendla (2005) patří: 

 strukturovaný otevřený rozhovor 

 rozhovor s návodem 

 neformální rozhovor 

 fenomenologický rozhovor 

 nerativní rozhovor 

 epizodické interview 

 skupinová diskuze 

Miovský (2006) rozděluje metodu sběru dat interview: 

 nestrukturované interview 

 polostrukturované interview 

 strukturované interview 

Polostrukturované interview patří mezi nejpoužívanější metodu interview. Tato metoda 

vyžaduje určitou přípravu narozdíl od nestrukturovaného interview. Tazatel si musí 

vytvořit jakési schéma rozhovoru, kterým se během interview řídí. Obsahem toho 

schématu jsou otázky, které pomáhají tazateli. Pořadí otázek je možné měnit podle 

aktuální situace. Během polostrukturovaného interview je dobré nechat si vysvětlit 

odpovědi účastníka od něho samého, jak danou věc myslí a proč. Je důležité si dané 

odpovědi ověřit doplňujícími otázkami. Doba interview je většinou tak dlouhá, dokud 

účastník smysluplně odpovídá, nebo není vyčerpána vymezená doba pro interview. 



56 
 

Polostrukturované interview má tzv. jádro interview. Toto jádro je tvořeno otázkami, 

které je potřeba během rozhovoru probrat. Miovský (2006) 

 

Zpracování dat 

Zpracování dat je velmi důležitá část v kvalitativním výzkumu, po které následuje analýza 

dat. Miovský (2006) ve své knize tuto část nazývá data managment. Data managment je 

část výzkumu, kdy jsou data sebraná v terénu zpracovávána a připravována pro analýzu.  

Záznam neboli fixaci dat, jsme provedli pomocí audiozáznamu. Je třeba před každým 

výzkumem si pečlivě rozmyslet jakou formou budeme získaná data zaznamenávat, neboť 

při volbě chybného postupu získáme data neúplná, či nekvalitní.  

Audiozáznam, tedy zvukový záznam, představuje pro výzkumníka velikou podporu a 

pomoc. Výzkumník nemusí ztrácet čas záznamem rozhovoru pomocí tužky a papíru, ale 

může si dělat jen vlastní drobné poznámky. Díky audiozáznamu máme záznam 

obohacený kvalitou mluveného slova. Můžeme pozorovat, kdy hlas respondenta klesal, 

kdy sílil, různé délky pomlk či řečové vady. Nemůžeme sice pomocí audiozáznamu 

zaznamenat atmosféru, která probíhala během sezení, ale díky autentickému záznamu si 

atmosféru dokážeme velmi dobře vybavit. Záznamové zařízení by mělo co nejméně 

narušovat průběh sezení. Mikrofon by měl být co nejméně vidět a nepřekážet. Nesmíme 

ale zapomenout na kvalitu záznamu, která by měla být co nejvyšší pro přesné zpracování 

dat. Proto jsme jako záznamové zařízení použili mobilní telefon s diktafonem. Ten je v 

dnešní době tak běžné zařízení, že v dotazovaném respondentovi nebudí žádné známky 

ostychu. Nahraný záznam je tak více kvalitní. Nahrávací zařízení s mikrofonem může 

v respondentovi budit rozpaky a nahrávka tím může být zkreslena.  

Dotazníky se přiřadí ke každému respondentovi zvlášť a následně součtem zaškrtnutých 

odpovědí vyhodnotí.  

 

6.4 Analýza dat 

Analýzu dat provedeme pomocí obsahové analýzy. Obsahová analýza zahrnuje veliké 

množství různých metod a postupů, které slouží k analýze textového dokumentu a 

následné objasnění jeho významu (Miovský, 2006).  
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Vyhodnocení dotazníku EPI probíhá součtem odpovědí ve třech z pěti dimenzí. Tři 

výsledná skóre – N (neuroticismus), E (extrovertnost) a L („lži skóre). Poslední L – „lži 

skóre“ se týká lživosti a na výsledek výzkumu má nepatrný vliv. Výsledné hodnoty E a 

N jsou naneseny na osu x a y. V tomto bodě je průsečík, který vychází do jednoho ze čtyř 

kvadrantů vyznačující jeden ze čtyř typů osobnosti (S – sangvinik, Ch – cholerik, M – 

melancholik, F – flegmatik). Čím více je průsečík vzdálen od středu grafu, tím je daný 

typ výraznější (Eysenck, 1960). 

Pořízený audiozáznam nejprve přepíšeme do textového dokumentu v elektronické 

podobě pomocí programu Listen N Write. Textový dokument následně zpracujeme a 

pomocí kódování ho rozřadíme na nově vytvořené kategorie. V první části je tabulka se 

základní charakteristikou respondentů. Druhá část je rozdělena na otázky, které jsme 

použili během rozhovorů. Odpovědi respondentů jsou dané dohromady pro přehlednost 

odpovědí. 

 Kódování Miovský (2006) popisuje jako proces přiřazení k částem textu klíče pro 

snadnější manipulaci s textem a pro snadnější vyhodnocení a tvorbu nové teorie. 
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7 Výsledky 

7.1 Temperament  

Výsledky temperamentových vlastností byli zjištěny pomocí dotazníku EPI. Pomocí 

výsledného skóre neuroticismu a extroverze jsme určili temperament probandů. Výsledky 

jsme zanesli na osy X a Y a vytvořili tak „Eysenckův kříž“. Celkem jsme vytvořili šest 

grafů, vysvětlujících temperament pěti probandů. Poslední graf ukazuje průměrný 

temperament našich probandů – paraglidistů.  

 

Proband č. 1 

Sportovní pilot, věk 38 let, nachází se na hranici melancholik – flegmatik introvert. 

S nízkou mírou extroverze. Převládá míra neuroticismu. Obrázek č. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5- Temperament - Proband č. 1. (Eysenck, 1960) 
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Proband č. 2 

Sportovní pilot, věk 27 let, nevýrazný stabilní sangvinik – extrovert. Extroverze převládá 

nad neuroticismem. Obrázek č. 6. 

 

 

Proband č. 3 

Závodní pilot, věk 27 let, nevýrazný cholerik s malou mírou lability – extrovert. 

Extroverze převládá nad neuroticismem. Obrázek č. 7.  

 

Obrázek 7 - Temperament - Proband č. 3. (Eysenck, 1960) 

Obrázek 6 - Temperament - Proband č. 2. (Eysenck, 1960) 
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Proband č. 4 

Závodní pilot, věk 37 let, nevýrazný stabilní sangvinik – extrovert. Extroverze převládá 

nad neuroticismem. Obrázek č. 8. 

 

 
 
Proband č. 5 

Závodní pilot, věk 26 let, stabilní nevýrazný sangvinik – extrovert. Extroverze převládá 

nad neroticismem. Obrázek č. 9. 

 

 

Obrázek 8 - Temperament - Proband č. 4. (Eysenck, 1960) 

Obrázek 9 - Temperament - Proband č. 5. (Eysenck, 1960) 
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Průměrný temperament všech probandů – paraglidistů 

Průměrný temperament všech probandů se pohybuje v segmentu sangvinik, blíže středu, 

nevýrazná stabilita – extrovert. Extroverze převládá nad neuroticismem. Obrázek č. 10. 

Zaokrouhleno na desetinná místa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - Temperament - průměr všech probandů (Eysenck, 1960) 
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7.2 Rozhovory 

Všechny rozhovory trvaly od 15 do 30 minut, podle toho jak byl respondent ochotný 

odpovídat. Byly zaznamenány na nahrávací zařízení – mobilní telefon a přepsány do 

počítačového programu Word.  V první části jsme vytvořili tabulku se základní 

charakteristikou respondentů. Následně jsme výsledky rozdělili do skupin podle hlavních 

otázek během rozhovoru, kde odpovídají všichni dohromady.  

 

Charakteristika respondentů 

Tabulka s krátkou charakteristikou respondentů, podle jejich odpovědí. 

Tabulka 2 - Základní charakteristika respondentů 

  
Respondent  

č. 1 

Respondent   

č. 2 

Respondent  

č. 3 

Respondent 

č. 4 

Respondent 

č. 5 

Kraj/Bydl

iště 
Praha 

Králové-

hradecký 
Středočeský Praha Středočeský 

Věk 38 let 28 27 37 26 

Vzdělání Vysokoškolské Středoškolské Vysokoškolské Středoškolské 
Vysoko-

školské 

Zaměstná

ní 
Zaměstnanec Podnikatel Zaměstnanec Podnikatel Student 

Druh 

bydlení 
Řadový dům Bytový dům Rodinný dům Byt 

Rodinný 

dům 

Spolubydl

ící 
Matka, bratr Přítelkyně Matka, otec Přítelkyně 

Matka, 

bratr, 

švagrová, 

přítelkyně 

Rodina/vz

tahy 

Svobodný, bez 

přítelkyně 

Rozvedený, s 

přítelkyní 

Svobodný, s 

přítelkyní 

Svobodný, s 

přítelkyní 

Svobodný, s 

přítelkyní 

Úroveň v 

paraglidin

gu 

Sportovní pilot Sportovní pilot Závodní pilot Závodní pilot 
Závodní 

pilot 

Doba 

angažova

nosti v 

paraglidin

gu 

16 let 10 let 7 let 24 let 7 let 

 

Společné odpovědi na otázky v rozhovoru 

 
1. Jak moc si můžeš organizovat svůj čas? 

Dva respondenti jsou podnikatelé, kteří si svůj čas mohou organizovat zcela podle sebe. 

Jsou flexibilní. Jeden respondent je student, který si čas organizuje podle školy a dalších 
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povinností. Všichni se snaží skloubit ve svém čase paragliding, práci a rodinu. S tím, že 

paragliding je vždy na prvních pozicích.  

Respondent č. 1: „Je to dost nárazový, někdy si to volno můžu vzít takřka ze dne na den, 

jak chci. Ale jsou zase tejdny, období, kdy nemůžu vůbec. Když mám služební cesty a 

jezdím po republice.“ 

Respondent č. 2 : „Můžu si čas organizovat podle sebe. Jsem docela flexibilní. Pracuju 

sice s tátou, ale jsme na sobě nezávislý. Každej si jedeme na svoje triko.“ 

Respondent č. 3: „Pracuju od pondělí do pátku, ale když je počasí, tak si můžu jeden den 

v tejdnu vzít volno.“ 

 

2. Jak se tvoje rodina, nebo partner staví k tomu, že děláš paragliding? (Rodina 

s tím souhlasí, nebo ne? Cítíš podporu od své partnerky? Jak se projevuje jejich 

podpora, nebo odpor?) 

Nikdo z respondentů necítí odpor od své rodiny, či partnera. Jeden respondent dokonce 

má za partnerku pilotku. Přesto je on tím, který vyvíjí aktivitu, tzv. ji „hecuje“: „Teď mám 

půl roku partnerku, pilotku… No jako je, protože to má taky ráda, ale zase to tolik 

nepřehání“. Dva respondenti dokonce mají podporu od svých rodičů. Byli k paraglidingu 

přivedeni svými otci. Matky buď neodporují, nebo dokonce poskytují podporu: „No 

jelikož táta začal lítat se mnou, tak veškerý tyhle aktivity děláme společně. Takže tam je 

hodně velká podpora. Možná zase dřív jsme chodili víc spolu. Cvičili jsme a mamka nás 

v tom podporuje, v podstatě dělá svozaře. Neni tam nic, proč bychom se na to vykašlali. 

Spíš se v tom podporujem. Podpora je určitě maximální.“ 

Respondent č. 1 uvádí: „Od nich žádná podpora není, je to čistě na mě. Bývalá přítelkyně 

s tím problém taky neměla.“ 

Respondent č. 5: „Tak máma, tý se to líbí už. Já jsem měl rád předtím motorky a to se jí 

tolik nelíbilo, takže myslim, že byla ráda, že tohle je bezpečnější.“ 

 

3. Co myslíš, že ti paragliding přináší do běžného života? Jak tě nejvíc 

ovlivňuje? (V jakém směru tě nejvíce ovlivňuje? Jaké ti přináší plusy? Myslíš, že 

ti pomáhá se lépe rozhodovat, nebo dodává vytrvalost? Dává ti nějaký pocit 
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uspokojení? Jaké ti přináší mínusy? Bere ti více času, než bys chtěl? Máš někdy 

pocity závislosti na létání?) 

Většina respondentů používá paragliding jako prostředek k odreagování. Navozují si tím 

pocit uspokojení: respondent č. 2 – „Hele nejvíc mě ovlivňuje tim, že se tam hrozně 

uklidnim, v tom lítání. A nemyslim vůbec na nic jinýho. Je to pro mě v podstatě takovej 

relax. Vysypu tam všechno, co nepotřebuju.“ 

Respondent č. 3: „Myslim, že mi to dává nějakou rozvahu a rozhled do života. Že učí mě 

to bejt trpělivej.“ 

Respondent č. 1: „No ty hlavní plusy je asi takový pocit. Velký zážitky jak z letu, tak i z 

pozemní části z celýho toho dne. Je to komplexní věc. Myslim, že to rozšiřuje poznání a 

zážitky můžou jít až jako do nějakého spirituálního prožitku. Takže tam vidím i ten rozvoj 

osobnosti.“ 

Jako hlavní plusy dále popisují odolnost, nízké nároky na komfort. Rychlejší rozhodování 

v běžném životě. Vytrvalost v dosahování svých cílů.  

Respondent č. 5: „Přijde mi, že ty lidi jsou, že vědi, jak to chtěj a dělaj to! Otázka je jestli 

jsou spokojený, ale o tom co říkaj, že chtěj, tak dělaj. Nebo toho dosahujou.“ 

Respondent č. 4: „…to rozhodování a vyhodnocování toho rozhodování, protože u toho 

lítání se nějakym způsobem rozhodnu. A já to tak aspoň dělám, že se to rozhodnutí jakoby 

nějak snažím vnitřně zkonzultovat, jestli to bylo dobrý rozhodnutí, nebo ne. Zanalyzuju, 

jestli to bylo dobrý, nebo špatný. A abych to příště neudělal. A podobný se mi přesouvá i 

do toho běžnýho života“.  

„No dá se říct, že si du za svým cílem, někdy hlava nehlava.“ 

Respondent č. 1: „Snažim se přemýšlet o tom, jak funguje ten přírodní ekosystém a ten 

rozměr toho vzduchu je taková nadstavba. Pomůže ti to poznat ten další rozměr. Zlepšuje 

mi to uvědomění sebe sama. Jaký jsou tady živly. Vlivy v přírodě a na co. Chod počasí, 

chod dne.“ 

Respondent č. 2: „Hele myslim si, že asi rozhodování, že mě to naučilo, v rychlym 

rozhodování, protože myslim si, že i v tom paraglidingu jsou často situace, že se musíš 

rychle rozhodnut. A budˇ to víde, nebo nevíde. A taky si myslim, že jsem se naučil hodně 

rychle rozhodovat. A že to umim využít třeba v zaměstnání, nebo i v osobním životě. 

Snažím se, nad ničim moc nepřemýšlet, rovnou to udělat, jak bych asi chtěl.“ 
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Respondent č. 3 naopak uvádí, že rychlejší rozhodování, nebo analyzování se mu do 

běžného života nepřenáší: „No já si myslim, že to mám spíš oddělený, že v normálním 

životě jsem ještě víc rozvážnej než ve vzduchu. Že ve vzduchu mi někdy víc chybí trpělivost 

než na zemi.“ 

Další respondent naopak uvedl, že časté rozhodování a analyzování vede k věčnému 

hodnocení. Tím, že je zvyklý během létání neustále vyhodnocovat aktuální situaci, tak 

hodnotí i svůj běžný život. Přináší mu to menší nespokojenost. Neustále se zamýšlí nad 

tím, zdali to, kde se ocitá, tak je nejlepší směr, kterým chce jít. Časté analyzování se mu 

převrací do hodnocení a přináší mu častou nespokojenost.  

Respondent č. 5: „… někdy se to stává těžší v tom, že to furt hodnotim, jestli je to teď 

dobrý nebo ne. Některý lidi si to řeknou: teď jsem tady a už to neřešej.“ 

Jako mínusy všichni uvádějí čas tím strávený. Jsou nespokojení s velkou závislostí na 

počasí, které nelze vždy přesně odhadnout. Potom litují času, který stráví čekáním na 

správné podmínky. Jeden respondent uvádí nespokojenost s polohou svého bydliště. Vidí 

nevýhodu v dojíždění, které často zabere hodiny.  

Respondent č. 2: „…promeškanej čas, zbytečnej. Na kopci. Protože bejvá hezky, najednou 

přijdeš na kopec a zjistíš, že nemůžeš letět a čekáš tam dvě, tři hodiny, někdy čtyři. Pak 

zase deš pěšky dolů a máš tři odpoledne pryč a neudělal jsi nic. Někdy za tu cenu na 

kopci, jsi mohl udělat něco jinýho. Ale s tim musíš počítat. Vadí mi, že je to strašně 

ovlivněný počasím.“ 

Respondent č. 3: „Bere mi to čas a je to náročný na organizaci hrozně. Protože když je 

počasí, tak musíš všechno, co sis do tý doby naplánoval přeorganizovat. Musíš to všem 

vysvětlit a to je někdy složitý lidem, který nelítaj a nerozumí tomu. Tady to nemám rád na 

tom no.“ 

Respondent č. 4: „Mínusy určitě časový, že to stojí spoustu času. To neni tak, že si jdu na 

dvě hoďky na squash zapinkat a odpoledne jsem doma.“ 

Další mínusy můžeme vidět v partnerství. Žádný respondent není ženatý, i přes vyšší věk 

(38 let). Jejich hlavní prioritou je, nebo ještě v nedávné minulosti byl paragliding, který 

zabíral v jejich životě největší místo na úkor partnerského života. Jeden respondent byl 

ženatý, ale je rozvedený. Dva mají přítelkyně a snaží se kombinovat osobní život s vášní 

pro létání. Jeden má partnerku pilotku, která s ním sdílí radost v paraglidingu.  
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Respondent č. 5: „No buď maj partnerku, co taky lítá, nebo což vlastně je často, nebo 

jsou starší a děti nemaj, anebo maj manželku později. Takže je vidět, že se tím před tím 

nezabejvali.“ 

Poslední podotázka se zabývá závislostí na paraglidingu. Všichni respondenti uvádějí 

menší, či větší závislost. Hlavně v zimním období, nebo v čase kdy jsou podmínky 

nevhodné pro létání. Uvádějí pocit napětí. Jeden respondent uvádí, že používá pocit 

závislosti, jako určitou formu motivace.  

Respondent č. 1: „No myslim si, že to u většiny pilotů tak je. V zimě maj těžší období, 

protože se dlouho nelítá, jen výjmečně. Takže ten pocit mám. Někdy často, někdy zase dýl 

ne. Mám to zase jako takovou motivaci. Beru to jako dobrý. Nikdy jsem to nenechal 

přerůst do tý nepříjemný fáze.“ 

Respondent č. 2: „Hele čoveče, docela jo. Protože když už jsou dlouhý dny, kdy se nelítá, 

tak už sem takovej jako nesvůj, že by se dalo lítat, ale nejde to. Aspoň jdu na louku si to 

pozvedat. Nebo mezičku. Hlavně se sleduje furt počasí.“ 

Respondent č. 3: „Tak myslí, že jsou na tom ty lidi opravdu závislí, když se tomu věnují 

hodně. Že mě to nutí pořád to sledovat to počasí. Každej den se prostě tomu věnovat, i 

když nejdu lítat. Čtu si různý články a videa. Koukám na internet. Věnuju tomu aspoň půl 

hodinu denně. Koukám se kdo, co uletěl.“ 

Respondent č. 4: „No měl jsem to tak dřív, teď už to tak nemám. Tím, že jsem to poslední 

rok omezil kvůli práci.“ 

4. Myslíš si, že jsou paraglidisté rozdílní od normální populace, která 

paragliding neprovozuje? (Mohl bys je někam zařadit? Liší se tím, jaký sport 

provozují, nebo to má nějakou souvislost s jejich osobnostními rysy? Jsou spíše 

individualisté, nebo týmoví?) 

Většina respondentů uvádí, že cítí velkou odlišnost paraglidistů od běžné populace. Často 

však uvádějí komplexnější pohled. Nespokojí se pouze s jednou hlavní odlišností. Přece 

jen můžeme z odpovědí zvýraznit jeden hlavní motiv. Volnější styl života, který lze 

vysvětlit malou mírou upjatosti a stresu. Vystupují jako spokojení lidé, kteří si jdou za 

svou touhu po létání. 

Dalším významným znakem je rychlá změna hodnot. Jsou ochotni změnit své plány 

z hodiny na hodinu. Zruší naplánované a naplánují nové.  
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Respondent č. 1: „Kouká se vzhůru. Jsou trochu volnější styl života. Spokojej se s málem, 

nejsou tak náročný na ubytování někde. Jak přežít noc. Je to podobný asi jako horolezci, 

nebo lezci. Ten komfort maj jinde. Tak zvláštní ten paragldista hlavně je tim, že řekne 

manželce, že zejtra nebude doma, že jde lítat, a tak to prostě je.“ 

Respondent č. 2: „Taková specifická skupinka lidí, která pokud je počasí tak nekoukaj 

před sebe, ale koukaj nahoru na mraky a neřešej vpodstatě co je okolo. Zvláštní skupinka 

sportovců, který jsou schopný čekat na to správný počasí a dělat to, co je baví. Asi si jdou 

za tím, co chtěj, za tou volností. Jsou schopný si to vyčekat. Jsou odolný a vydržej si 

počkat na to hezký.“ 

Respondent č. 3: „Myslim si, že to jsou vesměs inteligentní lidi. Že to nedělaj úplně 

hlupáci, jako třeba fotbal. Že na to musí mít trochu jako rozum. Takže si myslim, že je tim 

ta skupina charakteristická hodně. Našel jsem si tam hodně kamarádů, se kterejma se dá 

bavit normálně. Pak se hodně odlišujou takovym životním stylem celkově, že většinou se 

snaží žít ty lidi zdravě, jsou to sportovci. Dost často jsou tam mezi nima vegetariáni. 

Běhaj, jsou to takový aktivní lidi. Nemaj většinou doma televizi. Neřekl bych tolik 

extrémně, ale náznaky alternativních směrů tam jsou no. Mezi sebou si to hodně předávaj 

a šířej si to.“ 

Zajímavá věc, která se v rozhovorech objevuje, je osobní komfort. Respondenti popisují 

paraglidisty jako lidi, kteří nejsou nároční na svůj komfort. Spokojí se s málem.  

Respondent č. 5: „A neřeší jako takovej nějakej komfort, nebo takový věci, jsou hodně 

přizpůsobivý.“ 

 

Jeden z respondentů popisuje skupinu paraglidistů trochu ráznějším způsobem. Hlavní 

problém vidí ve špatné komunikaci ve skupině. Ta je způsobená až velkou mírou 

sebedůvěry ve svá rozhodnutí. Z rozhovorů lze vypozorovat, že časté rozhodování vede 

k vybudování sebejistoty v sebe. Pilot se během letu ocitá v situacích, kdy ho špatné 

rozhodnutí může stát vlastní život. Tito lidé s pevným názorem se nechtějí moc 

přizpůsobovat.  

Respondent č. 5: „Oni často jsou ty lidi právě v normálním životě divný lidi, bych řek. 

Jsou hodně takový odlišný od normálních, s kterýma se bavím normálně. Já trávím s těma 

lidma jako hodně času, když s nima třeba jedu na závody na tejden, ale pak se s nima 

nebavim normálně v bežnym životě. Jsou jiný. Mám úplně jiný typy, s kterýma se bavím… 
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No přijdou mi jako sociálně trochu jako zabrzděný. Jsou takový, že si s nima člověk úplně 

nepopovídá jako smysluplně, nebo jak bych to řekl, že je na nich vidět že nejsou zvyklý se 

bavit s lidma… No taky, ta domluva je tam horší. Oni mají vždycky takovej svůj názor, po 

kterém si jdou. Ale spíš s nima člověk nenaváže takovej vážnej rozhovor.“ 

Dále navazuje otázka týkající se individuality paraglidistů. Tři respondenti popisují 

paraglidisty jako individualisty. Jeden se přiklání k názoru, že se vyskytují obě varianty.  

Respondent č. 2: „Já myslim, že je to rozdělený tak půl na půl. Takhle, na kopci si myslim, 

že budou všichni kamarádi a ve vzduch, jak někdo je ve vzduchu tak se z něj stává 

individualista. Takže je to takový dvojí.“ 

Poslední podotázkou byla otázka, jestli si respondenti myslí, že se změnili pod vlivem 

paraglidingu, nebo už takoví byli předtím. Většina odpovídá, že paragliding spíše zapadá 

do jejich osobnostních rysů, než že by se díky němu razantně změnili.  

Respondent č. 1: „Hele ani moc takovejch lidí neznám. Určitě někdo takovej bude. Hlavně 

ty lidi, který chtěj rychle dosáhnout velkejch výsledků, tak to tzv. hrotěj. A ty opouštěj 

přítelkyně. Takže na jejich osobní život to má velkej vliv. Já jsem otevřenej i jinejm 

sportům.“ 

Respondent č. 3: „Jo určitě. Podle mě to nezačne dělat jen tak nějakej člověk. Už se nějak 

odlišuje od ostatních.“ 

Respondent č. 5: „Já bych řek, že je to spíš z jejich rysů. Spíš takový jako jsou a že ten 

paragliding zapadá do jejich“. 

Respondent č. 2 uvádí, že paragliding ovlivnil piloty hlavně s rozvojem soutěžní činnosti: 

„Čoveče já myslim, že postupnym lítáním, přihlašováním letů, ukazováním se, předvádění 

se, si myslim, že postupně ty lidi ten paragliding ovlivňuje. Že v začátcích, když to bylo 

jen takový slítáváni z kopce, tak si všichni pomáhali. S tou érou závodění se to změnilo. 

Určitě to cejtim i na sobě. I to závodění mě tak žene dopředu“ 

 

5. Čím se u tebe paragliding v životě stal? (Je to pro tebe jen jako zábava, nebo to 

cítíš jako svou realizaci, životní styl, nebo dokonce životní smysl?) 

V této otázce respondenti odpovídali, jak moc velký význam pro ně paragliding má. Jestli 

jim přináší pouze zábavu, nebo se stal jejich životním cílem. Dva respondenti používají 

paragliding jako nástroj na hezké pocity. Přináší jim radost, ale nestal se jejich životním 
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smyslem. Uvádějí, že mají i další aktivity, které vykonávají. U zbylých respondentů má 

paragliding daleko hlubší význam. Stal se jejich hlavní prioritou, kolem které se točí 

všechny další činnosti.  

Respondent č. 1: „Tak nejsem profesionální pilot, ale pro mě to znamená nějaká osobní 

realizace. Abych zjistil, co dokážu ve spojení s tou přírodou. Spolupráce s jinejma lidma.“ 

Respondent č. 3: „No je to určitě životní styl. Protože to okolí to hodně vnímá, že jsi tím 

známej, že to děláš. Hodně se tě na to lidi ptaj všude, což mě votravuje. Už si nedovedu 

život bez toho představit. Chtěl bych to i do budoucího života začlenit. S rodinou to spojit 

a věnovat se tomu furt.“ 

Respondent č. 4: „No řekl bych, že je to možná i jako nějaký životní styl. Protože mě to 

naplňuje, baví mě to, a i když jsem zkusil párkrát nelítat vůbec, což sem vydržel rok dva 

a zase se vrátil. Skončil jsem spíš, že jsem lítal nebezpečně sám sobě. Takže teď mě to 

naplňuje už trošičku jinak. Pořád chci závodit, lítat někde na tý špičce. Kdybych 

nezávodil, tak asi bych zase hledal něco jinýho.“ 

6. Jak si organizuješ svůj čas? (Má paragliding nějaký vliv na tvé plánování dne, 

týdne, dovolené? Plánuješ hodně do budoucnosti? Má paragliding u tebe tu 

největší prioritu?) 

Organizace času bezpochyby patří k nejsložitějším věcem v životě lidí. Jak jsme 

z rozhovorů zjistili, právě organizace času je paraglidingem nejvíce ovlivněna. Jak 

uvádíme výše, paragliding je závislý na počasí v obrovské míře. Letových dnů je v České 

republice málo. Proto každý z respondentů je ochoten většinu věcí změnit, zrušit, či 

nechat být jen proto, aby se dostal na pár hodin do „nebe“. Tomuto způsobu chování 

rozumí každý paraglidista, či vyznavač sportu podobného charakteru. Problémy 

přicházejí v kontaktu s běžnou populací. Časté změny v programu nebo neschopnost 

dlouhodobého plánování má špatný vliv na partnerské a pracovní vztahy. Z rozhovorů je 

patrné, že u starších pilotů se hodnoty časem mění. Snaží se práci a partnerky více 

zahrnout do svého života na úkor svého milovaného paraglidingu. Taková změna hodnot 

přichází u většiny paraglidistů, pokud nemají partnerku také pilotku. Ale i tam nastávají 

změny například s příchodem potomků. 

Respondent č. 1: „To mě na tom trochu štve. Hodně času je na tom takovýho nejistýho. 

Nemůžeš si domluvit ňákou akci třeba místo lítání, protože je to na poslední chvíli. To mi 
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dost narušuje to plánování, nebo život obecně. V tom volnym čase. Pořád s tím počítám. 

Nemůžu domluvit jiný akce. Řeknu možná.“ 

Respondent č. 2: „Dřív to ovlivňovalo hodně. Teď v podstatě po těch deseti letech lítání 

už jsem schopnej se nato někdy i vykašlat. Ale určitě ty letní dny se snažím to organizovat, 

abysme stíhali to lítání v odpoledních hodinách aspoň od tý jedný, nebo druhý hodiny 

nejdýl. Co se týče práce, tak abych to stihnul dopoledne a pak byl schopnej bejt na kopci. 

Nebo když je dobrej den, tak do práce nejít a dodělat to třeba večer. Snažím se to 

skloubit.“ 

Respondent č. 3: „Tak většinou plánuju aspoň nahrubo ten tejden a začínám tím, že se 

kouknu na počasí a vytipuju si ty dny, ve kterých je šance, že by mohlo být dobrý počasí 

a na ty dny se už nesnažim plánovat nic jinýho. Ostatní aktivity. Když se mě někdo ptá, 

na ten den, tak řeknu, že uvidim, že mu to řeknu až třeba den předem. Už s tím nahrubo 

počítám. I v práci se snažím různý věci organizovat na ty dny, kdy to určitě nepůjde.“ 

Respondent č. 4: „No dřív to bylo tak, že jsem tomu paraglidingu věnoval vlastně všechen 

volnej čas skoro i na úkor práce, vztahů a tak. Ale teďko se to trochu změnilo poslední 

půlrok. Je to samozřejmě tak, že je ten paragliding na prvním, nebo druhym místě zároveň 

s prací i s tou přítelkyní, ale už to není tak, že bych musel být každej den ve vzduchu. Už 

samozřejmě plánuju tak, že jdu třeba i k vodě. To jsem dřív neznal.“ 

Respondent č. 5: „…jsou ty lidi flexibilní, že když to počasí je, tak jedou. Zrušej všechno 

svýho a jedou, nebo možná oni už ani tolik neplánujou.“ 

Zajímavě popisuje své plánování respondent č. 5. Paragliding je velmi závislý na počasí, 

jak jsme si již uvedli. Někdy se stane, že pilot přijede na start a po čtyřech hodinách 

čekání, kdy se síla větru nezměnila, zase odjíždí domů. Nemohl odstartovat z důvodu 

silného větru. Takové situace se stávají i po příjezdu na letové terény v Alpách, vzdálené 

i stovky kilometrů. Plánování dlouhých cest je pro něj potom snazší: „…to neřešim, že 

když to není někde dobrý, tak klidně jedu domu, nebo prostě i naopak zase hned jedu. Že 

pro mě není třeba vůbec divný, že bych třeba hned jel teď do Krkonoš, nebo něco zařídit 

a jed hned zpátky, protože jsem se tak rozhod. Protože co se bavím tak s lidma, tak říkaj, 

že je to daleko, ale když jedu tam ráno lítat a teď se to zkazí tak jedu zase ve 12 zpátky a 

divný to není.“ 
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7. Jaký má vliv paragliding na tvou všednodennost?  

Otázkou jsme se chtěli dotknout vlivu paraglidingu na běžný, všednodenní život 

respondentů. Zajímalo nás oblékání, stravování a dalších. Během rozhovorů se ukázalo, 

že některé věci byli již řečeny dříve, a tak jsme otázku využili hlavně ke zjištění stylu 

oblékání.  

Respondent č. 1: „Jako v běžnym životě? To u mě nehraje roli. To je furt stejný.“ 

Respondent č. 2: „Asi nedokážu takhle úplně říct. Protože ten paragliding se mnou šel od 

puberty až do teď, tak vývoj byl spíš celkověj. Oblíkání asi jako vůbec. Teď začíná bejt 

taková sportovní móda, ale asi to nikdo asi neřeší.“ 

Respondent č. 3: „No myslim, že dost. Jak jsem začal lítat, tak jsem se změnil. Dřív jsem 

byl spíš takovej pankáč, chodil ve stylovym a chlastal. Teď spíš chodim ve sportovním. 

Snažím se i ulevit tělu tím lehčím oblečením. V jídle bych řekl, že se toho moc nezměnilo. 

Jinak je to asi tak pořád stejný.“ 

Respondent č. 5: „No myslim si, že je to tak půl na půl. Myslim, že jsou lidi který jako maj 

ty outdoorový aktivity a podle toho se oblíkaj, takže ty v tom choděj jako furt. A druhá 

polovina, jsou zase lidi, který to neuvlivňuje vůbec, který choděj v civilu úplně normálně. 

Což třeba já to tak taky nemám, že bych furt chodil v teplákách, nebo šusťákách. Takže 

pak by to třeba na mě někdo nepoznal.“ 

Z odpovědí vyplývá, že polovina respondentů ovlivněna je a druhá ne. Můžeme se 

domnívat, stejně jako u předchozích otázek, že velikost vlivu paraglidingu závisí na 

zaangažovanosti ve sportu.  

8. Kde se vidíš v blízké budoucnosti? (Dokázal bys říct, kde bys chtěl být za 2 až 

4 roky? Změní se u tebe něco? Jak budeš postupovat se svou rodinou/partnerkou? 

Máš nějaké cíle v paraglidingu?) 

Poslední otázka se týká budoucnosti respondentů. Do rozhovoru jsme ji zařadili, abychom 

zjistili, jak velkou měrou piloti počítají s paraglidingem do budoucnosti. Jestli v jejich 

životě bude mít paragliding stejné místo jako doposud, nebo jestli se nějak změní. Také 

nás zajímalo, jaké jsou jejich cíle v paraglidingu. A jak dané cíle mohou ovlivnit jejich 

život. Zařazena byla i podotázka týkající se partnerských vztahů. Jak už jsme výše 

z rozhovorů zjistili, respondenti uvádějí špatný vliv paraglidingu na jejich vztahy 

s partnerkami a hlavně na plánování společného času.  
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Respondent č. 1: „Nemám konkrétní vize za tři roky, ale vim, co bych chtěl dokázat za 

měsíc. Posouvat výkony v tom lítání a tak. Je důležitý se furt udržovat na nejvyšší úrovni. 

Aby to bylo bezpečný. A chtěl bych zvládat víc letovejch disciplín, v tom udělat pokroky. 

TY zkušenosti bych chtěl dál předávat, pomáhat ostatním.“ 

Respondent č. 3: „No líbilo by se mi, kdyby to šlo skloubit s rodinou. Líbí se mi, že to tak 

pár lidí má, že ty místa, kde lítali, tak pak navštěvují i s rodinou. Líbilo by se mi, kdybych 

se trochu oprostil od toho závodění, jako od českýho poháru paraglidingu a tak. Takže 

do budoucna bych si chtěl ty lety spíš plánovat tak, aby byly hezký, abych si je užil i z 

jinýho hlediska.“ 

Respondent č. 4: „Pokud se bude dařit, budou výsledky, tak bych chtěl lítat pořád na týhle 

úrovni, ale dát tomu trochu víc času. Ale pokud bych zjistil, že ta forma trochu spadla, 

tak bych to asi omezoval na úrok tý rodiny. Na úkor práce to bylo letos, takže asi teď ta 

rodina a vztahy.“ 

Zvláště u respondenta č. 4 si můžeme všimnout výrazné změny hodnot. Jak lze z tabulky 

na začátku vyčíst, jeho věk je 38 let. Z toho se 24 let věnuje paraglidingu. Začínají být 

pro něho důležitější vážné partnerské vztahy, nežli paragliding. Tento jev jen zdůrazňuje 

dřívější zaujetí pro danou aktivitu. V jeho životě patřila vždy na první místo. Vše okolní 

šlo stranou.    

 

7.3 Interpretace výzkumných otázek  

1. Předpokládáme, že paragliding významně ovlivňuje životní styl našich 

respondentů.  

Naši respondenti v rozhovorech uvádějí, že paragliding je v jejich životě na 

prvním místě a ovlivňuje jejich životní styl ve velké míře. Dva respondenti jsou 

své vášni zcela oddáni a svůj život tomu přizpůsobují. Další dva v rozhovorech 

popisují, že jsou paraglidingem ovlivněny ve velké míře, ale řadí ho na pozici 

ještě s dalšími aktivitami, které provozují. Poslední respondent svůj život zcela 

zasvětil paraglidingu, ale postupem doby se jeho hodnoty mění a paragliding 

sestupuje z pyramidy hodnot na nižší pozice.  
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2. Domníváme se, že se naši respondenti budou pohybovat blíže poli sangvinika 

na „Eysenckově kříži“.  

Po sečtení zakroužkovaných odpovědí rozdaných dotazníků se ukázalo, že 

průměrný temperament se vskutku vyskytuje v poli sangvinik na „Eysenckově 

kříži“. Jeden respondent se objevil mezi polem flegmatik-melancholik. Další se 

pohyboval na poli cholerika. Zbylí tři respondenti spadají do pole sangvinika. 

Průměrný temperament našich respondentů se nachází v poli sangvinika velice 

blízko středu. 

3. Předpokládáme, že vliv paraglidingu přináší našim respondentům klady, ale 

i zápory do běžného života. 

Z rozhovorů jsme zjistili, že převládají klady, které paraglidingem získávají. 

Objevuje se jedna hlavní společná záporná vlastnost paraglidingu, a to je 

organizace času. Všichni naši respondenti uvádějí potíže s dlouhodobým 

plánováním, jelikož si chtějí nechat prostor pro paragliding. Ten je zcela ovlivněn 

počasím a tak je těžké dopředu odhadnout, který den bude vhodný. S tím vznikají 

problémy ve vztazích, pracovních i partnerských, a v celkovém plánování jejich 

života.  

4. Domníváme se, že síla vlivu paraglidingu, závisí na zaangažovanosti ve 

sportu. 

Z rozhovorů jsme zjistili, že zaangažovanost ve sportu nezpůsobuje sílu vlivu 

paraglidingu na životní styl. Hlavním ukazatelem byl respondent č. 4, který 

provozuje paragliding 24 let, ale aktivitu má více rozdělenou od běžného života. 

Naopak respondent č. 3 se v této oblasti pohybuje zatím 7 let a vliv popisuje 

veliký. Oba jsou však pro aktivitu nadšeni podobně. Síla vlivu je spíš určována 

celkovým vývojem jedince.  
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8 Diskuze 

V naší práci se zabýváme životním stylem paraglidisty. Pomocí rozhovorů a dotazníku 

temperamentových vlastností zjišťujeme, jaký má paragliding vliv na jejich životní styl. 

Již z rozhovorů bylo patrné, jak jsou moc naši respondenti ovlivněni. Co paraglidingem 

získávají a co ztrácejí. Ještě před analýzou rozhovorů byla patrná významná odlišnost od 

běžné populace. Standardizované dotazníky EPI jen dokreslují celkový obraz 

zkoumaných subjektů.  

Během sběru dat, nahrávání rozhovorů se nevyskytly vážnější problémy, které by 

komplikovaly celkový výzkum. Díky našemu předchozímu výzkumu „Motivace 

k paraglidingu“ jsme měli více zkušeností s vedením rozhovorů. Největší problémy 

nastávají v případě malé výřečnosti dotazovaných. Naštěstí naši respondenti byli zvoleni 

správně. Rozhovory s nimi byli plynulé. Z jejich výrazů během rozhovorů byla patrná 

snaha o co nejvýstižnější odpověď. I přesto, že studie Klinara et al. (2017) zjišťuje rozdíly 

mezi osobností sportovce, provozujícího rizikové sporty, a mezi sportovcem, který se 

zabývá nerizikovým sportem. Použili dotazníky „sensation seeking“ a „big five“. 

Výzkumu se zúčastnilo 76 sportovců rizikových sportů a 51 nerizikových. Výsledky 

překvapivě ukazují, že největší rozdíl u sportovců je v otevřenosti a sympatičnosti. 

Sportovci provozující nerizikové sporty se ukazují jako otevřenější a sympatičtější. Pouze 

jeden z respondentů, hloubavějšího charakteru, dlouho nad odpověďmi přemýšlel a 

vedený rozhovor se tak natáhl skoro na dvojnásobnou dobu než ostatní rozhovory. I přesto 

jsme jeho výpověď mohli zařadit do výzkumu.  

Standardizované dotazníky naši respondenti vyplňovali před zahájením rozhovorů. Všech 

57 otázek jim bylo srozumitelných, nebo nikdy nebylo třeba některé otázky doplnit. I 

k dotazníkům všichni respondenti přistupovali s velkou zodpovědností, což nás mile 

překvapilo. Vyplnění dotazníků před rozhovorem se ukázalo jako dobré, protože 

respondent se naladil na probíranou problematiku.  

Hlavní oblast, která nás zajímala, byl tedy životní styl paraglidisty. Životní styl 

představuje chování, jednání, hodnoty, rodinný život, všechny běžné denní situace a další. 

Z rozhovorů se ukázalo, že vliv paraglidingu je veliký. Rédei (2009) se ve svém výzkumu 

zabývá motivací k provozování extrémních sportů ve vztahu k životnímu stylu. Domnívá 

se, že hlavní motivace je vyvolána obecným rysem postindustriální společnosti. Nevidí 

to jen jako druh reakce, ale myslí si, že je to způsobeno životním stylem lidí 
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v postmoderní společnosti. Ti hledají únik od denní rutiny. Stejně tak u našich 

respondentů se vyskytují zmínky o touze po svobodě, odreagování. Popisují pocit, který 

zažívají během letu, jako pocit „prázdna“. Nemyslí na nic jiného, nežli na činnost 

samotnou. Je to nástroj, kterým si „čistí“ hlavu. To by mohlo být vysvětleno touhou po 

úniku z postmoderní společnosti, která je charakteristická svou invazí do soukromí lidí.  

 Chtějí být mimo hlavní proud. Individuální postmoderní společnost způsobuje, že se lidé 

skrze extrémní sporty vymezují a vytvářejí si tak vlastní identitu.  Jsou to lidé, kteří 

vyhledávají vzrušení a pocit sebekontroly a hlavně chtějí definovat sebe sama. Soustředí 

se více na kvalitu svého života, nežli na materiální cíle. Polovina našich respondentů se 

také zmiňuje, že paragliding vnímají více nežli jen činnost, ale chápou ji spíše jako životní 

styl, který je definuje. Většina respondentů se shoduje, že hlavní je pro ně pocit, který ve 

vzduchu prožívají. 

Většina sportovců hledá vyváženost mezi sportem, který provozují a svým osobním 

životem. Snaží se ho zkombinovat se svou zálibou. Hoffmanová (2011) ve svém výzkumu 

zjišťovala právě rovnováhu mezi sportem a osobním životem. Pomocí metody čáry 

života, focus groups (ohniskových skupin), zúčastněného pozorování a individuálního 

rozhovoru s freeskiery a snowboardisty zjistila, že extrémní sporty mohou poskytovat 

tuto vyváženost už sami o sobě. Je to způsobeno tím, že extrémní sporty jsou komplexní 

a tvoří tak celý životní styl jedince.  

V rozhovorech respondenti často zmiňují věčnou analýzu podmínek během letu na 

kluzáku. Jsou vystavováni stále novým situacím, ve kterých se musejí rozhodovat. To se 

částečně přenáší i do jejich běžného života. Šebek a Hoffmanová (2010) pomocí 

individuálních rozhovorů s freeskiery zjišťují, že sportovci používají podvědomé a 

nevědomé obranné mechanizmy během zátěžových situací. S jejich pomocí zvažují své 

hranice možností. V případě vyhodnocení nebezpečí do aktivity nejdou. Můžeme tedy 

předpokládat, že časté analyzování a vyhodnocování situací je pro extrémní sporty 

charakteristické.  

Několik respondentů v rozhovorech spojuje paragliding s osobnostním rozvojem. 

Aktivně používají reflexi prožitých situací a snaží se z nich poučit. Willigová (2008) 

svým výzkumem s parašutisty a horolezci potvrzuje, že provozování extrémních sportů 

má až terapeutické vlastnosti. Je to způsobeno představou chyby s fatálními následky, 

jako je například smrt. Analyzování a reflexe má za úkol se chybám vyvarovat. 
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Dva respondenti se zmiňují o vztahu k přírodě. Obzvláště jeden ve své odpovědi dává 

velký prostor přírodním živlům a počasí. Díky paraglidingu dokáže lépe chápat, jak 

počasí funguje. Více si uvědomuje vývoj počasí během dne. Více vnímá střídání ročních 

období.  S tím související studie Brymera (2010) proběhla s účastníky podobných sportů. 

Deset mužů a pět žen ve věku od 30 – 75 let provozovali BASE jumping, surfing, 

extrémní lyžování, kajak, extrémní horolezectví a lezení bez lana na skalách. 

Z fenomenologické studie vyplývá, že extrémní sporty rozvíjejí kladný vztah k přírodě. 

Účastníci popisují sebe sama jako součást přírody. Během svých aktivit pociťují příliv 

povzbuzující pozitivní energie. Získávají větší pocit propojenosti s přírodou, což následně 

vede k její větší ochraně. 

Pro nás velmi zajímavou výpověď podává jeden respondent. Vysvětluje, že během letu 

se setkává s pocitem, který ho ovlivňuje v silné míře. Tento pocit přirovnává až ke 

spirituálnímu prožitku, který mu přináší uspokojení. Studie od Watsona a Parkera (2015) 

s názvem „Mystický a vznešený prožitek v extrémních sportech: Zkušenost s psychickým 

blahem, nebo křesťanským zjevením?“ (v anglickém originálu: „The Mystical and 

Sublime in Extreme Sports: Experiences of Psychological Well-Being or Christian 

Revelation?“) vysvětluje pomocí literatury, souvislost mezi extrémním sportem, přírodou 

a mystickým prožitkem.  Snaží se objasnit dvě hlavní témata. Mystický a vznešený 

sportovní prožitek spojený se stavem „flow“, při kterém se dotýkají mystických 

zkušeností popsaných v křesťanské bibli. Druhý směr se zabývá vznešeným prožitkem, 

který vzniká při spojení přírody a člověka. Vysvětlují, že člověk se může během 

provozování extrémních sportů setkat s mystickým prožitkem. Extrémní sport může být 

nástroj na cestu k blahu a celkovému duchovnímu zdraví.  

Průměrný temperament paraglidistů vychází do segmentu sangvinik, blíže středu, 

nevýrazná stabilita – extrovert. Skóre neuroticismu má střední, spíše nižší hodnoty, 

převládá extroverze. Jelikož všichni naši respondenti jsou velice úspěšní piloti, tak 

z výsledků můžeme tvrdit, že dominantní typ v paraglidingu je sangvinik s nižším až 

středním skóre neuroticismu. Bílý a Süss (2007) nám dávají ve své studii porovnání 

s temperamentem vrcholových závodníků ve vodním slalomu. Podle jejich výzkumu je 

ideální typ pro podání nejvyššího výkonu flegmatik s nízkým skóre neurotismu. 

Kolářová (2012) se ve své diplomové práci zabývá také temperamentem. Pomocí stejného 

dotazníku (EPI) zjišťovala rozdíl mezi temperamentovými vlastnosti českých a 

německých kanoistů. Výsledky ukázali, že mezi německými závodníky převládá také 
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sangvinik, extrovert s nízkou hladinou neuroticismu. České závodníky vyhodnotila 

s různými typy. Nepřevládá jeden společný.   

S podobným tématem navazuje diplomová práce Pfoffa (2012). S 22 závodníky použil 

dotazníky EPI, D-M-V na výkonovou motivaci. Průměrná hodnota se pohybovala též 

v segmentu sangvinik, ale s nižší extroverzí a stabilitou. 

Z našich rozhovorů se můžeme domnívat, že paraglidisté jsou spíše trpěliví jedinci. 

Uspěchanost, nerozvážnost, nebo nedočkavost může přinést až fatální chyby. Takové si 

piloti dovolit nemohou. Monasterio et al. (2016) ve své studii: „Stresová reaktivita a 

osobnost extrémních sportovců: psychobiologie BASE jumperů“, poukazuje na trpělivost 

během riskování. Výzkum testoval hypotézu, že temperament předpovídá reaktivitu 

slinného kortizolu a stanovení si cílů, reaktivita určuje tvorbu alfa-amylázy. Testování 

probíhalo před a po skoku z mostu. Výsledky ukázaly, že „base-jumpeři“ jsou vysoce 

odolní jedinci. Jsou sebeuvědomělí, trpěliví i během riskování. Výsledky rozdělují na tři 

kategorie. První kategorie sportovců měla vysoký pocit sebeovládání a cítili se jako 

„mistři“. Měli průměrnou tvorbu kortizolu a malou tvorbu alfa-amylázy. Druhá třída byla 

tvořena sportovci s teamovým duchem spolupráce a jevili se jako důvěryhodní. Měli 

malou tvorbu kortizolu. Třetí kategorie se skládala ze sportovců, kteří pociťovali úzkost, 

vzniklou hlavně nezkušeností s daným sportem. Měli průměrnou tvorbu kortizolu. 

Reaktivita na stres tedy přímo souvisí s profilem osobnosti.  
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9 Závěr 

Cílem naší práce bylo zjistit vliv paraglidingu na životní styl paraglidisty. Chtěli jsme 

tento vliv blíže definovat. Zjišťovali jsme, jak přemýšlí a čím je tvořen jejich každodenní 

život. Pomocí polostrukturovaného rozhovoru jsme získali potřebná data. Ta jsme 

doplnili standardizovaným dotazníkem na temperamentové vlastnosti, který nám lépe 

vysvětlil jejich jednání. 

Výsledky naší práce přinášejí několik zajímavých zjištění. Paraglidisté popisují skupinu 

kolem paraglidingu jako silně odlišnou od běžné populace. Jsou to lidé, kteří vyhledávají 

vzrušení a pocit sebekontroly a hlavně chtějí definovat sebe sama. Soustředí se více na 

kvalitu svého života nežli na materiální cíle. Polovina našich respondentů se také zmiňuje, 

že paragliding vnímají více nežli jen činnost, ale chápou ji spíše jako životní styl, který 

je definuje. Většina respondentů se shoduje, že hlavní je pro ně pocit, který ve vzduchu 

prožívají. Po tom velice touží a snaží se ho navodit co nejčastěji. Dále se vyznačují 

flexibilitou, zdravějším životním stylem, cílevědomostí, houževnatostí, trpělivostí. 

Paraglidisté popisují touhu po svobodě a odreagování, která se objevuje během letu, jako 

pocit „prázdna“. Nemyslí na nic jiného, nežli na činnost samotnou. Je to nástroj, kterým 

si „čistí“ hlavu. 

Mezi hlavní faktor, který se přenáší z paraglidingu do běžného života, je časté 

analyzování okolí. Piloti jsou nuceni během letu stále vyhodnocovat nové podmínky a na 

základě toho se rozhodovat. Ze svých rozhodnutí nechtějí slevovat, někdy až tvrdohlavě. 

Někteří paraglidisté hodnocení vidí jako problém, protože neustále hledají nejlepší 

variantu. To potom vede k častým změnám, což se v extrému může projevit nestabilním 

jednání.  

V životním stylu paraglidistů se také objevuje kladný vztah k přírodě. Popisují, že díky 

paraglidingu dokáží lépe pochopit přírodní cykly a fyzikální zákonitosti. 

Běžný život paraglidistů je paraglidingem silně ovlivněn. Největší vliv se objevuje 

v plánování a organizaci vlastního času. Většina respondentů popisuje svou nechuť 

k dlouhodobému plánování. Nechávají si co nejvíce prostoru pro paragliding. 

Organizování času je vždy ovlivněno aktuálním počasím. Časté rychlé změny plánu jsou 

pro ně charakteristické. To se nejvíce odráží na vztazích s druhými lidmi. Většinou mají 

potomky v pozdějším věku a jejich osobní vztahy jsou nestabilní.  
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Průměrný temperament, který se u paraglidistů objevuje, nám dokresluje celkový obraz 

jejich životního stylu. Na „Eysenckově kříži“ se nacházejí v segmentu sangvinik, blíže 

středu, nevýrazná stabilita – extrovertní. Skóre neuroticismu mají střední, spíše nižší 

hodnoty, převládá extroverze. Jelikož všichni naši respondenti jsou velice úspěšní piloti, 

tak z výsledků můžeme tvrdit, že dominantní typ v paraglidingu je sangvinik s nižším až 

středním skóre neuroticismu. Ten se vyznačuje rychlým tempem a rychlým střídáním 

prožívání, je živý, veselý, nestálý, společenský, snadno se nadchne a je optimistický. 
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Příloha č. 1: Polostrukturovaný rozhovor - „Životní styl paraglidisty“ 

Úvod  

A. Představení - představení diplomové práce  

Téma naší diplomové práce je Životní styl paraglidisty. Pomocí rozhovorů a 

dotazníku temperamentu a výkonové motivace budeme zjišťovat vliv 

paraglidingu na životní styl paraglidistů.  

 

B. Charakteristika respondenta  

Kolik je ti let?  

Studuješ nebo už chodíš do práce? Jak moc si můžeš organizovat svůj čas? 

Kde pracuješ/ studuješ? 

Kde a s kým bydlíš? 

Bydlíš v domě nebo bytě?  

Rodina a partnerství. 

 

Hlavní část 

A. Vliv paraglidingu na osobnost 

Jak se tvoje rodina nebo partner staví k tomu, že provozuješ paragliding?  

Rodina s tím souhlasí, nebo ne? Cítíš podporu od svého partnera/ky? Jak se 

projevu jejich podpora, nebo odpor? 

  

Co myslíš, že ti paragliding přináší do běžného života? Jak tě ovlivňuje? 

V jakém směru tě nejvíce ovlivňuje? Jaké ti přináší plusy? Myslíš, že ti pomáhá 

se lépe rozhodovat, nebo dodává vytrvalost? Dává ti nějaký pocit uspokojení? 

Jaké ti přináší mínusy? Bere ti více času, než bys chtěl? Máš někdy pocity 

závislosti na létání?  

 



 

Myslíš si, že jsou paraglidisté rozdílní od normální populace, která paragliding 

neprovozuje?  

Mohl bys je někam zařadit? Liší se tím, jaký sport provozují, nebo to má nějakou 

souvislost s jejich osobnostními rysy? Jsou spíše individualisté, nebo týmoví? 

 

B. Vliv paraglidingu na život respondenta 

Jak si organizuješ svůj čas?  

Má paragliding nějaký vliv na tvé plánování dne, týdne, dovelené? Plánuješ hodně 

do budoucnosti? Má paragliding u tebe tu největší prioritu?  

 

Čím se u tebe v životě paragliding stal? 

Vidíš u sebe paragliding jen jako zábavu, nebo to cítíš jakou svou realizaci, životní 

styl, nebo dokonce životní smysl?  

 

Jaký má vliv paragliding na tvou všednodennost?  

Jak ovlivňuje tvůj denní režim, oblékání?  

 

Kde se vidíš v blízké budoucnosti? 

Dokázal bys říct, kde bys chtěl být za 2 až 4 roky? Změní se u tebe něco? Jak 

budeš postupovat se svou rodinou/partnerkou? Máš nějaké cíle v paraglidingu?  

 

Závěr  

Je něco, co bys dodal/a ke vztahu člověka a paraglidingu?  

Nebo k tomu s jakými problémy či zajímavými okolnostmi se setkáváš nebo jsi se 

setkal/a při provozování tohoto sportu?  

 

Poděkovat za rozhovor. 

 



 

Příloha č. 2: Standardizovaný dotazník temperamentových vlastností EPI 

Dotazník temperamentových vlastností 

V tomto dotazníku jsou otázky, které se týkají vašeho chování, jednání a cítění. U každé otázky 

rozhodněte, zda vašemu obvyklému jednání odpovídá ANO nebo NE. Při volbě odpovědi se 

příliš nezdržujte, důležitá je vaše první reakce a ne dlouhé přemýšlení. Nejsou zde žádné 

správné ani nesprávné odpovědi. Je důležité, abyste odpověděli na každou otázku. Vaší volbu 

dejte najevo křížkem v poli ANO nebo NE. 

Příklad:  Mám raději zimu než léto.   ANO    NE 

Proband číslo:  

text otázek 1 2 3 4 5 

1.  Toužíte často po vzruchu kolem sebe?   0 ano   ne 

2.  Potřebujete často povzbuzení od přátel, kteří vám rozumí?   ano     ne 

3.  Jste obyčejně bez starostí?     ano   ne 

4.  Dělá vám značné těžkosti říci někomu „ne“?   ano     ne 

5.  Než se do něčeho pustíte, promýšlíte si to napřed? ano   ne     

6. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždy svůj slib, i kdyby to 

bylo splněno s nepříjemnostmi? 
      ano ne 

7. Máte střídavě dobrou a špatnou náladu?   ano     ne 

8. Jednáte a mluvíte obyčejně rychle, bez dlouhého rozmyšlení?     ano   ne 

9. Cítíte se někdy "bídně" a ani nevíte proč?   ano     ne 

10. Udělal byste téměř cokoli, jen abyste dokázal, že to dovedete?     ano   ne 

11. Stáváte se najednou nesmělým, když chcete mluvit s cizí osobou, 

která Vás nějak přitahuje? 
  ano     ne 

12. Stává se Vám občas, že se rozhněváte a neovládnete se? ano     ne   

13. Jednáte často pod vlivem okamžiku?      ano   ne 

14. Trápíte se často nad tím, že jste udělal nebo řekl něco, co jste 

neměl? 
  ano     ne 

15. Obyčejně raději čtete, než se setkáváte a mluvíte s lidmi? ano   ne     

16. Jste poměrně snadno dotčen?   ano     ne 

17. Chodíte rád a často do společnosti?      ano   ne 

18. Míváte občas myšlení či nápady, o nichž byste si nepřál, aby je 

jiní znali? 
ano     ne   

19. Býváte někdy plný energie a jindy opět velmi ochablý?   ano     ne 

20. Máte raději málo přátel, ale zato opravdových? ano   ne     

21. Oddáváte se často snění?   ano     ne 

22. Když na Vás někdo křičí, odpovídáte též křikem?     ano   ne 

23. Trápí Vás často pocit viny?   ano     ne 

24. Jsou všechny Vaše návyky dobré a žádoucí?       ano ne 



 

25. Dovedete se obyčejně ve veselé společnosti značně uvolnit a 

rozveselit? 
    ano   ne 

26. Řekl byste o sobě, že jste přecitlivělý anebo že žijete v napětí?   ano     ne 

27. Pokládají Vás lidé za velmi živého člověka?     ano   ne 

28. Když uděláte něco důležitého, máte často pocit, že jste to mohl 

udělat lépe? 
  ano     ne 

29. Jste většinou tichý, když jste mezi lidmi? ano   ne     

30. Řeknete také někdy klep? ano     ne   

31. Honí se Vám v hlavě myšlenky tak, že nemůžete spát?   ano     ne 

32. Když se chcete něco dovědět, vyhledáte si to raději v knize, než 

byste o tom s někým hovořil? 
ano   ne     

33. Míváte pocity bušení nebo svírání srdce?   ano     ne 

34. Máte rád takový druh práce, při níž se musíte velmi soustředit? ano   ne     

35. Míváte záchvaty třesu, či chvění?   ano     ne 

36. Přihlásil byste ke clu vše, i kdybyste věděl, že celníci na nic 

nemohou přijít? 
      ano ne 

37. Je Vám protivný pobyt ve společnosti, kde si jeden dělá žerty z 

druhého? 
ano   ne     

38. Rozčílíte se často?   ano     ne 

39. Máte rád činnost, která vyžaduje rychlé rozhodování?     ano   ne 

40. Děláte si starosti z "hrozných věcí", které by se mohly přihodit?   ano     ne 

41. Pohybujete se pomalu a beze spěchu? ano   ne     

42. Přišel/šla jste někdy pozdě na schůzku nebo do práce? ano     ne   

43. Míváte často děsivé sny?   ano     ne 

44. Bavíte se s lidmi tak rád, že si neodpustíte žádnou příležitost dát 

se do řeči s cizí osobou? 
    ano   ne 

45. Trpíte různými tělesnými bolestmi a trápením?   ano     ne 

46. Byl byste hodně nešťastný, kdybyste se nemohl po většinu dne 

vídat s mnoha lidmi? 
    ano   ne 

47. Řekl byste o sobě, že jste nervózní?   ano     ne 

48. Jsou mezi Vašimi známými lidé, které vůbec nemáte rád? ano     ne   

49. Řekl byste o sobě, že máte dost sebedůvěry?     ano   ne 

50. Cítíte se snadno dotčen, když se na Vás nebo Vaší práci najdou 

chyby? 
  ano     ne 

51. Bývá Vám zatěžko opravdově se bavit v živé veselé společnosti? ano   ne     

52. Trpíte pocity méněcennosti?   ano     ne 

53. Dovedete snadno oživit poněkud nudnou společnost?     ano   ne 

54. Mluvíte někdy o věcech, o nichž nic nevíte? ano     ne   

55. Děláte si starosti o své zdraví?   ano     ne 

56. Děláte si legraci z druhých?     ano   ne 

57. Trpíte nespavostí?   ano     ne 

 

 



 

Příloha č. 3: Ukázka rozhovoru respondenta č. 3 

 
Výzkumník: Takže na začátek se zeptám, kolik ti je let? 

Respondent č. 3: 27 

Výzkumník: Studuješ, nebo chodíš do práce?  

Respondent č. 3: Pracuju. 

Výzkumník: A jak moc si můžeš v práci organizovat svůj čas?  

Respondent č. 3: Pracuju od pondělí do pátku, ale když je počasí, tak si můžu jeden den 

v tejdnu vzít volno.  

Výzkumník: A bydlíš v domě, nebo v bytě?  

Respondent č. 3: Bydlím v domě, teďko u rodičů. 

Výzkumník: A jak jsi na tom s partnerkou? Máš nějakou? 

Respondent č. 3: Teď mám půl roku partnerku, pilotku.  

Výzkumník: A jakou máš podporu u rodiny? TY jsi říkal, že tvoje partnerka je taky 

pilotka, takže jaká je tam podpora? 

Respondent č. 3: No jako je, protože to má taky ráda, ale zase to tolik nepřehání.  

Výzkumník: Takže spíš ty jsi ten, kdo to hecuje. 

Respondent č. 3: No určitě.  

Výzkumník: A jak se k tomu staví tvoje rodina? Máma, táta?  

Respondent č. 3: No ty už si na to zvykli tak ňák. Maj strach o mě. Nejezděj se na mě 

dívat, moc je to nezajímá. Jinak se bojej, ale nezabraňujou mi v tom.  

Výzkumník: Takže spíš takový neutrální vztah. 

Výzkumník: A když se nad tím zamyslíš, jako celkově nad tím paraglidingem, tím 

sportem, tak co si myslíš, že ti přináší do života. V čem tě nejvíc ovlivňuje. Co tě první 

napadne?  

Respondent č. 3: Tak myslím, že jsou na tom ty lidi opravdu závislí, když se tomu věnují 

hodně. Že mě to nutí pořád to sledovat to počasí. Každej den se prostě tomu věnovat, i 



 

když nejdu lítat. Čtu si různý články a videa. Koukám na internet. Věnuju tomu aspoň půl 

hodinu denně. Koukám se, kdo, co uletěl.  

 

Výzkumník: Takže to bys spíš zařadil k mínusům? 

Respondent č. 3: No jo, někdy mě to dost omezuje. 

Výzkumník: A čím myslíš, že tě to ještě omezuje?  

Respondent č. 3: Bere mi to čas a je to náročný na organizaci hrozně. Protože když je 

počasí, tak musíš všechno, co sis do tý doby naplánoval přeorganizovat. Musíš to všem 

vysvětlit a to je někdy složitý lidem, který nelítaj a nerozumí tomu. Tady to nemám rád 

natom no.  

Výzkumník: To znamená, že to má pro tebe hodnotu tu nejvyšší a všechno ostatní tomu 

v tu chvíli podřídíš. 

Respondent č. 3: No určitě.  

Výzkumník: No, a když by ses podíval na ty plusy, tak jak si myslíš, že to tvůj život 

ovlivňuje?  

Respondent č. 3: Myslim, že mi to dává nějakou rozvahu a rozhled do života. Že učí mě 

to bejt trpělivej. A ten adrenalin mě hodně naplňuje v tom no.  

Výzkumník: Ten paragliding je právě hodně typickej tím, že pořád hodnotíš ty situace. 

Takže jestli se to pak přenese i do normálního života, 

Respondent č. 3: No já si myslim, že to mám spíš oddělený, že v normálním životě jsem 

ještě víc rozvážnej než ve vzduchu. Že ve vzduchu mi někdy víc chybí trpělivost než na 

zemi.  

Výzkumník: Takže čím je pro tebe ten paragliding nejzajímavější?  

Respondent č. 3: Nějakym tim vzrušením no. I když se třeba někdy bojim a přistanu, tak 

vim, že musím jit příště znovu. Kdykoliv jsem na zemi a vim, že ostatní lítaj, tak jsem 

naštvanej a chybí právě ten pocit, kterej potřebuju.  

Výzkumník: A když se podíváš na tu skupinu těch paraglidistů, tak čim si myslíš, že jsou 

jako nejvíc rozdílní od tý běžný populace, která to nedělá.  



 

Respondent č. 3: Myslim si, že to jsou vesměs inteligentní lidi. Že to nedělaj úplně 

hlupáci, jako třeba fotbal. Že na to musí mít trochu jako rozum. Takže si myslim, že je 

tim ta skupina charakteristická hodně. Našel jsem si tam hodně kamarádů, se kterejma se 

dá bavit normálně. Pak se hodně odlišujou hodně takovym životnim stylem celkově, že 

většinou se snaží žít ty lidi zdravě, jsou to sportovci. Dost často jsou tam mezi nima 

vegetariáni. Běhaj, jsou to takový aktivní lidi. Nemaj většinou doma televizi. Neřekl bych 

tolik extrémně, ale náznaky alternativních směrů tam jsou no. Mezi sebou si to hodně 

předávaj a šířej si to.  

Výzkumník: A myslíš si, že ty lidi byli takový už předtim, nebo je k tomu ten paragliding 

nějak dovedl?  

Respondent č. 3: Já si myslim, že jak to vyšlo jako od horolezců, takže se už ty horolezci 

v tý době trochu odlišovali od běžný populace. Že už tenkrát to bylo jiný a teď se to jen 

prohlubuje.  

Výzkumník: Takže bys řekl, že to spíš byli nějaký jejich osobnostní rysy už předtím.  

Respondent č. 3: Jo určitě. Podle mě to nezačne dělat jen tak nějakej člověk. Už se nějak 

odlišuje od ostatních.  

Výzkumník: A myslíš si, že jsou spíš individualisti, nebo týmoví?  

Respondent č. 3: Myslim si, že jsou určitě individualisti. Dost často se taky vyznačujou 

sobectvím.  

Výzkumník: No dobře, a když se ještě podíváme na ten vliv paraglidingu na tebe, tak jak 

si organizuješ svůj čas? Jak to vypadá? Když plánuješ svůj den, týden, dovolenou? 

Respondent č. 3: Tak většinou plánuju aspoň nahrubo ten tejden a začínám tím, že se 

kouknu na počasí a vytipuju si ty dny, ve kterých je šance, že by mohlo být dobrý počasí 

a na ty dny se už nesnažim plánovat nic jinýho. Ostatní aktivity. Když se mě někdo ptá, 

na ten den, tak řeknu, že uvidim, že mu to řeknu až třeba den předem. Už s tím nahrubo 

počítám. I v práci se snažím různý věci organizovat na ty dny, kdy to určitě nepůjde.  

Výzkumník: A kdybys plánoval třeba dovolenou, tak jak to vypadá? 

Respondent č. 3: No to je vždycky problém, když jedu třeba s klukama na kola, tak trnu 

hrůzou aby nebylo dobrý počasí na lítání. To se bohužel naplánovat musí, takže ty 4 dny 

v roce voželim.  



 

Výzkumník: A čím myslíš, že se paragliding v tvém životě stal? Není to jen zábava, ale 

je to tvoje realizace, životní styl, nebo dokonce životní smysl?  

Respondent č. 3: No je to určitě životní styl. Protože to okolí to hodně vnímá, že jsi tím 

známej, že to děláš. Hodně se tě nato lidi ptaj všude, což mě votravuje. Už si nedovedu 

život bez toho představit. Chtěl bych to i do budoucího života začlenit. S rodinou to spojit 

a věnovat se tomu furt.  

Výzkumník: A jak myslíš, že tě to ovlivňuje v tvým všednodenním životě? Oblíkání, 

jídlo, atd.  

Respondent č. 3: No myslim, že dost. Jak jsem začal lítat, tak jsem se změnil. Dřív jsem 

byl spíš takovej pankáč, chodil ve stylovym a chlastal. Teď spíš chodim ve sportovním. 

Snažím se i ulevit tělu tím lehčím oblečením. V jídle bych řekl, že se toho moc nezměnilo. 

Jinak je to asi tak pořád stejný.  

Výzkumník: Myslíš, že je pro tebe teď důležitější to pohodlí, nebo je ti jedno, jak 

vypadáš?  

Respondent č. 3: No to ne. Spíš jsem se v tom víc tak jako našel. Vyhovuje mi to víc.  

Výzkumník: No dobře. A poslední otázka, kdyby ses podíval do blízký budoucnosti, dva 

tři roky dopředu. Tak ty jsi říkal, že chodíš s přítelkyní, která lítá, že s tím počítáš i do 

budoucna, tak kde by ses tak viděl?  

Respondent č. 3: No líbilo by se mi, kdyby to šlo skloubit s rodinou. Líbí se mi, že to tak 

pár lidí má, že ty místa, kde lítali, tak pak navštěvují i s rodinou. Líbilo by se mi, kdybych 

se trochu oprostil od toho závodění, jako od českýho poháru paraglidingu a tak. Takže do 

budoucna bych si chtěl ty lety spíš plánovat tak, aby byli hezký, abych si je užil i z jinýho 

hlediska. 

Výzkumník: No dobře. Tak já myslim, že to stačí. Moc ti děkuji.  

 

 


