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ABSTRAKT 

FEČ, Rastislav. Špecifiká tvorby zájazdov námorného jachtingu [vedecká monografia]. 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Košice, Slovensko). Ústav telesnej výchovy 

a športu. Košice : UTVŠ UPJŠ, 2015. 191 s.  

 

Cestovný ruch sa v dnešnej dobe rýchlo rozvíja. Vznikajú nové druhy turizmu, medzi ktoré 

patrí aj námorný jachting, ktorý sa v dnešnej dobe stáva dostupným aj pre bežného človeka. 

Nie je však známe, nakoľko je však tento šport atraktívny pre slovenského klienta cestovného 

ruchu. Vedecká monografia je prieskumného charakteru. Jej cieľom je zistiť preferencie 

klientov vzhľadom k charakteristikám špecifického produktu cestovného ruchu, ktorým sú 

zájazdy námorného jachtingu. Na zber potrebných informácii sme použili nami vytvorený 

dotazník. Údaje spracovali pomocou percentuálnej analýzy. Použili sme tiež korelačnú 

analýzu podľa Pearsona a  výpočet štatistickej významnosti rozdielov pre percentuálne údaje. 

Za štatisticky významnú sme si zvolili 5% hladinu omylu. Výskumný súbor v podobe 

budúcich klientov tvorilo 573 študentov vysokých škôl, z toho 200 mužov a 373 žien. 

Približne 70% študentov považuje námorný jachting za príjemnú a atraktívnu aktivitu 

a neobáva sa morskej choroby. Asi 85% respondentov si myslí, že námorný jachting nie je 

cenovo dostupný pre bežného človeka. Len 24% opýtaných vníma námorný jachting ako 

nebezpečnú aktivitu a štatisticky významne vyššie percento mužov na 1% hladine  omylu ako 

žien. Až 46,25% študentov si myslí, že by pravdepodobne nezvládli pozíciu člen posádky 

vzhľadom na svoje zručnosti a viac ako polovica opýtaných si myslí, že by licenciu kapitána 

nevyužili. Až 80% opýtaných je ochotných si zájazd námorného jachtingu zakúpiť. Približne 

polovica študentov by mala záujem o zájazd typu All Inclusive  s kuchárom a na katamaráne. 

Asi 60% ľudí by využilo možnosť ubytovania v salóniku. 

 

Kľúčové slová: 

turizmus, cestovný ruch, produkt cestovného ruchu, tvorba produktu, jachting 
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ABSTRACT 

FEČ, Rastislav. Specificity of creation of Maritime Sailing Excursions [Scientific 

Monograph]. Pavol Jozef Šafárik University in Košice (Košice, Slovakia). Institute of 

Physical Education and Sport Košice : IPES UPJŠ 2015. 191 p.   

 

Tourism is fast developing industry today. New sorts of tourism are created this days and 

maritime sailing is one of them. Maritime sailing is available for common people now. It is 

not known whether maritime sailing is attractive for Slovak client of tourism.  The scientific 

monograph is explorative. The aim of the work is to ascertain preferences of clients in regard 

to characteristics of a specific product of tourism which consists of excursions of maritime 

yachting. The data were collected by a questionary which was created for this purpose. The 

data were processed to percents and we also used tests of significance for percents. We 

determined 5% of error as a significant level. The research group created 573 future clients in 

form of university students from which 200 were men and 373 were women.  Approximately, 

70% of students perceive maritime sailing as pleasure and attractive activity and do not fear 

seasickness.  85% of respondents think that maritime sailing is not available concerning price 

for ordinary people. Only 24% of questioned people and more men as women (significance 

0.01) perceive maritime sailing as dangerous. Almost 46,25% think that they do not manage 

position a member of crew and that the captain’s license will be not useful for them. 80% of 

questioned students is willing to buy excursion of maritime sailing, half of respondents is 

interested in All Inclusive type of excursion with a cook and on catamaran and approximately 

60% of people prefer accommodation in saloon.  

 

Key words: 

Tourism, Product of Tourism, Product Creation, Yachting 
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ÚVOD 

Turizmus sa v dnešnej dobe rýchlo rozvíja. Vznikajú nové druhy turizmu, pretože zákazník 

chce stále niečo nové, niečo nepoznané. Okrem iných foriem, do popredia sa dostáva 

zážitkový a dobrodružný turizmus. Vzhľadom na mnohostrannosť podôb námorný jachting 

spĺňa mnoho funkcií, čo z tohto športu robí veľmi atraktívnym odvetvím cestovného ruchu. 

Okrem športového vyžitia námorný jachting ponúka aj relax v podobe opaľovania a kúpania 

sa. Vo vysokej miere tiež spĺňa poznávaciu funkciu a uspokojuje potrebu cestovania. 

Vzhľadom na fakt, že na Slovensku tento typ turizmu nie je príliš rozšírený, otvárajú sa 

možnosti podnikania v tejto oblasti. Je však potrebné zistiť, nakoľko by bol tento typ zájazdov 

pre slovenskú klientelu atraktívny a aké charakteristiky by mal mať ponúkaný produkt. 

Cieľom tejto vedeckej monografie bolo zistiť preferencie a postoje potenciálnych budúcich 

zákazníkov v podobe študentov vysokých škôl k takémuto typu zájazdov, na základe čoho 

bude možné vytvoriť produkt, ktorý sa bude v čo najväčšej miere zhodovať so skutočnými 

hodnotovými orientáciami klientov. Na zistenie potrebných informácii sme použili nami 

vytvorený dotazník, ktorý bol spracovaný na základe percentuálnej analýzy spolu s výpočtom 

štatistickej významnosti rozdielu hodnôt pre percentuálne údaje. Výsledky z tejto analýzy by 

mali pomôcť podnikateľským subjektom v tejto oblasti vhodne vytvoriť produkt tak, aby bol 

v čo najväčšej miere predateľný a aby zákazníci boli spokojný so spotrebou vytvoreného 

produktu.  

V prílohe D uvádzame konkrétne nami vytvorené  plány zájazdov námorného jachtingu, ktoré 

boli propagované na stránkach cestovnej kancelárie CK Montevia. Väčšina zájazdov bola 

zostavená na základe plavieb, ktoré sme sami absolvovali s našimi klientmi. Sú však medzi 

nimi aj zájazdy, ktoré boli pripravené len na základe informácií z kníh, námorných máp, 

námorných pilotov, internetu a námorného programu Garmin MapSors Blue Charts, ktorý 

podáva informácie o umiestnení marín, o vhodných kotviskách, hĺbke vody v zátokách 

a vzdialenostiach medzi jednotlivými bodmi trasy v námorných míľach. Tento program sme 

použili na počítanie dĺžky plavebných úsekov a vytvorenie vhodného plánu plavby.  

Tieto konkrétne ukážky majú čitateľovi poslúžiť na vytvorenie presnejšej predstavy o tvorbe 

zájazdov námorného jachtingu.  
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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

1. 1 Námorný jachting 

1. 1. 1 Charakteristika a rozdelenie námorného jachtingu 
S rastom životnej úrovne rastú aj požiadavky na sebarealizáciu, oddych a trávenie voľného 

času. Dôraz sa obracia na kvalitu života, ktorou sa na Slovensku zaoberajú títo autori: 

(Brtková - Buková - Uher, 2001; Uher, 2009; Pullmannová – Uher – Buková, 2010; Uher, 

2010; Pullmannová - Uher, 2011; Uher, 2011). Rastie túžba ľudí spoznávať svet a zbierať 

nové zážitky. S týmto trendom súvisí aj rozvoj turizmu alebo ináč cestovného ruchu. 

Cestovný ruch je súbor činností zameraných na uspokojovanie potrieb súvisiacich s 

cestovaním a pobytom osôb, mimo miesta trvalého bydliska a zvyčajne vo voľnom čase, za 

účelom zotavenia, poznávania, spoločenského kontaktu, kultúrneho a športového vyžitia, 

kúpeľnej liečby a služobných ciest (Kompasová, 2010). Vývoj priemyslu cestovného ruchu je 

oblasťou rýchlo sa vyvíjajúcou v oblasti celosvetovej ekonomiky (Matušíková, 2011). 

Očakáva sa, že jeho prínos na tvorbu HDP zvýši z 9,4% v roku 2009 na 9,5% v roku 2019 

a jeho podiel na celkovej zamestnanosti stúpne z 7,6% v roku 2009 na 8,4% v roku 2019 

(Nagy, 2009, s. 9). Podľa Gúčika (2010, s. 99) WTO stanovila megatrendy, ktoré budú 

ovplyvňovať medzinárodný cestovný ruch do roku 2020. Podľa tejto organizácie sa na trhu 

cestovného ruchu výrazne presadí zdravotný, ekologický, kultúrny, tematický, a dobrodružný 

cestovný ruch. Prehĺbi sa polarizácia turistov na komfort a dobrodružstvo a dôjde ku 

kombinácii prvkov zábavy, zážitku a poznávania. O tom svedčia aj ďalšie užšie špecifikované 

druhy cestovného ruchu ako napríklad, CR, archeologický CR, narodeninový CR, sex 

turizmus, podmorský CR atď. (Matušíková, 2011, s. 37.) V poslednej dobe sa vyčleňuje aj 

samostatný typ cestovného ruchu s dobrodružnými motívmi (Indrová et al. 2007 s. 20).  

Jedným z druhov turizmu je aj námorný jachting. Námorný jachting má okrem poznávacej 

a relaxačnej funkcie aj silný zážitkový aspekt a výrazne uspokojujú potrebu človeka po 

dobrodružstve a sebarealizácii. 

Námorný jachting môžeme rozdeliť podľa stupňa odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného 

plavidla podľa vyhlášky SR č. 52/2002 § 2 na:  

a) stupeň A – veliteľ rekreačného plavidla oceánskej plavby, 

b) stupeň B – veliteľ rekreačného plavidla morskej plavby, 

c) stupeň C – veliteľ rekreačného plavidla pobrežnej plavby.  
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Rozsah oprávnenia veliteľa rekreačného plavidla podľa oblasti plavby (Vyhláška SR č. 

52/2002 § 3) je nasledovný: 

1. Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla oceánskej plavby 

(stupeň A) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori bez obmedzenia (oblasť 

plavby A). 

2. Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla morskej plavby 

(stupeň B) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do 

vzdialenosti najviac 200 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby B).  

3. Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla pobrežnej plavby 

(stupeň C) je oprávnený viesť rekreačné plavidlo na mori s obmedzením do 

vzdialenosti najviac 12 námorných míľ od pobrežia (oblasť plavby C) a je oprávnený 

vyplávať na more, ak sila vetra nepresiahne 4o Beaufortovej stupnice. 

 

Na základe stupňa odbornej spôsobilosti môžeme teda námorný jachting rozdeliť na námorný 

jachting pobrežnej plavby, námorný jachting morskej plavby a námorný jachting oceánskej 

plavby.  

 

Pre rekreačné účely je najčastejším druhom jachtingu pobrežná plavba (stupeň C), pri ktorej 

je možné obdivovať prírodné scenérie pobrežia a ostrovov. Pre tento druh plavby nie sú 

potrebné jachtárske a námornícke zručnosti vysokej úrovne. Tento typ jachtingu je pomerne 

bezpečný. Pre väčšinu ľudí je lákavá práve pobrežná plavba, pri ktorej je možné obdivovať 

prírodné krásy pobrežia, každý deň sa kúpať na inej pláži a večer sa prechádzať po inom 

meste. Najväčšie percento jachtárov má práve tento typ odbornej spôsobilosti (Feč, 2014, s. 

21). Tento typ jachtingu je vhodný pre ľudí ktorý chcú na dovolenke relaxovať a zároveň 

poznávať svet s miernym nádychom dobrodružstva.  

 

Odbornú spôsobilosť na morskú plavbu (stupeň B) využívajú niektorí jachtári, ktorý chcú mať 

možnosť plaviť sa na ostrovy, ktoré sú od seba vzdialené viac ako 24 NM. Pre morskú plavbu 

sú už potrebné vyššie námornícke zručnosti, pretože pri plavbe ďalej od brehu už nie je 

možné sa pred prichádzajúcou búrkou včas ukryť v prístave.. Plavba v oblasti plavby B už nie 

je rekreačnou záležitosťou. Pokrýva viac potrebu poznávania a z časti aj potrebu 

sebarealizácie. 
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Oceánska plavba (stupeň A) je určená hlavne pre jachtárov, ktorý sa chcú plaviť po oceánoch. 

Tento typ plavby je najviac nebezpečný a pre bezpečnú plavbu vyžaduje vysoké vedomosti a 

jachtárske zručnosti. Tento typ plavby je určený pre ľudí túžiacich po dobrodružstve, 

poznávaní nových krajín a sebarealizácii. Tento typ jachtingu je určený prevažne pre 

jachtárov, pre ktorých je jachting nie len dovolenkovou záležitosťou ale životným štýlom. 

Tento typ jachtingu však môžu využiť aj ľudia, ktorí sa jachtingu profesionálne nevenujú, ale 

pre ktorých môže byť preplavba oceánu záležitosťou prestíže. O takýto typ preplavby by 

mohli mať záujem hlavne ľudia na vysoko postavených postoch, aby sa v snahe vyniknúť 

takto odlíšili od svojich kolegov.   

 

Námorný jachting podľa iného kritéria môžeme rozdeliť na súťažný, komerčný, rekreačný 

a preplavby. Súťažný jachting sa prevádza podľa súťažných pravidiel. Jeho úlohou je v prvom 

rade športový výkon, to znamená, čo najlepšie umiestnenie sa na súťaži. Môže byť 

vykonávaný v oblasti plavby A, B a C.  

 

Komerčný námorný jachting súvisí s prepravou novo vyrobených lodí do miest kde bývajú 

majitelia, ktorý si ich kúpili. V tomto prípade je potrebné previesť loď vlastníka za peniaze do 

vlastníkom určenej destinácie. Väčšinou sa jedná o plavbu v oblasti A a B. Tento typ 

jachtingu sa vo väčšine prípadov vykonáva za peniaze. Okrem komerčnej funkcie uspokojuje 

však aj funkciu poznávaciu a silne pokrýva ja potrebu sebarealizácie. Pri tomto type jachtingu 

je potrebné preplaviť loď do miesta určenia v čase mimo sezóny, kedy je výrazne vyššie 

percento nepriaznivého počasia, aby vlastník lode mohol loď na začiatku sezóny využívať vo 

svojej destinácii.  

 

Rekreačný námorný jachting sa prevádza za účelom rekreácie, V tomto prípade cieľom 

námorného jachtingu nie je umiestnenie sa na súťaži. Námorný rekreačný jachting sa 

orientuje na športové vyžitie spojené s plavbou na plachty, kúpanie, opaľovanie, cestovanie 

a spoznávanie nových miest a prírodných krás. Jeho úloha spočíva aj v relaxe psychických 

a fyzických síl.  

 

Špeciálnu kategóriu jachtingu tvoria preplavby, ktoré nie sú súťažného charakteru. 

V porovnaní s pobrežnou plavbou, nie je veľa jachtárov, ktorý sa dlhodobo plavia ďalej od 

brehu ako 12 NM. Preplavba má skôr športový charakter, pretože ten kto sa na preplavbu 

podujme chce pravdepodobne loď využívať ako dopravný prostriedok aby uspokojil svoje 
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cestovateľské a zároveň aj jachtárske potreby. Niektorí jachtári vykonávajú preplavby za 

účelom športového vyžitia. V tomto prípade môžeme preplavbu vnímať aj ako športový 

výkon, ktorý môže byť motivovaný aj pretížou. Preplavba Atlantiku v jachtárskych kruhoch 

je vecou prestíže a jednou s najvýznamnejších mét v jachtárskych kruhoch je plavba okolo 

sveta alebo preplavba mysu Horn, ktoré nemusia byť realizované formou súťaže.    

 

Preplavba trvá viac dní, kedy je človek na mori ďaleko od  brehu a jeho úlohou je čo najskôr 

dostať sa do cieľa aby vzhľadom na obmedzené možnosti dovolenky väčšiny ľudí, ušetril čas 

aj na prehliadku destinácie do ktorej sa plánoval dostať. Keďže preplavba trvá viac dní, je 

dostatok času na športové vyžitie spojené so samotnou plavbou a navyše ak plavba trvá viac 

dní, je to skôr namáhavé a vysiľujúce. Preto v tomto prípade sa bude snažiť jachtár o čo 

najvyššiu rýchlosť plachetnice rovnako ako pretekár na súťaži. Pretože preplavba sa 

nerealizuje podľa súťažných pravidiel, nemôžeme ju zaradiť medzi námorný súťažný 

jachting. Každopádne je však preplavba športovým výkonom.  

 

1. 1. 2 Bezpečnosť námorného jachtingu 
Námorný jachting patrí medzi rizikové športy. More nevie kto je bohatý, kto chudobný, kto 

kvalifikovaný kto skúsený a kto začiatočník – s každým zaobchádza rovnako (Jaaback, 2000, 

s. 97). Každý rok miznú v mori tucty veľkých lodí, väčšinou z dôvodu požiaru, ktorý na lodi 

vznikol z dôvodu nedostatočnej údržby lode (Roth, 2008, s. 24). Búrka na mori je postrachom 

jachtárov a pre nepripravených námorníkov môže mať fatálne dôsledky. Aj napriek 

hroziacemu potopeniu lode počas búrky najčastejšou príčinou smrti na mori je pád cez palubu 

a zmiznutie v mori (Tarjan, 2008, s. 53).  

 

1. 1. 2. 1 Nepriaznivé počasie 
Lode sú vo všeobecnosti stavané na nepriaznivé počasie a obyčajná búrka nemusí (ale môže) 

pre loď predstavovať vážne nebezpečenstvo.  Potenciálne nebezpečenstvo však predstavujú 

tropické tropické búrky, ktoré môžu prerásť do hurikánu. Pravdepodobnosť, že z tropickej 

búrky sa vyvinie hurikán je však sotva 10% (Crawford, 1992, s. 152). Na obrázku 1 sú 

vyznačené miesta vývoja hurikánov.  
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Obrázok 1 Miesta začiatku vývoja hurikánov počas rokov 1950 – 2000 (Pidwirny, 2006) 

 

Počas búrky prudko stúpa riziko nešťastia. Je potrebné si uvedomiť, že jeden meter kubický 

vody váži 1 t. Pre jachtárov nie je nebezpečný samotný vietor, ale vlny, ktoré vietor vytvára. 

Vlny, ktoré môžu loď poškodiť alebo prevrátiť sa nazývajú prelamujúce sa vlny. Tie sa často 

vytvárajú tak, že dlhšie vlny sa nasunú pod kratšiu vlnu, čím vznikne strmá nestabilná vlna, 

ktorá sa prelomí (Chu – Long – Phillips, 1992; Bryant, 2006). Takáto vlna sa môže prelomiť 

nad loďou a tony vody môžu na loď spadnúť a vážne ju poškodiť, poprípade aj prevrátiť. 

V obidvoch prípadoch všetko čo nebude naozaj pevne k lodi priviazané sa stratí v mori. To 

platí ako pre veci tak aj pre ľudí.  

 

 Loď môže pri jazde smerom s vetrom a vlnami, čo je jednou z taktík, keď sa loď ocitne 

v búrke (Darton, 1997, s. 87),  dostať do situácie kedy jej rýchlosť bude väčšia ako je rýchlosť 

vĺn. V takomto prípade sa loď môže provou (predok lode) alebo sťažňom zapichnúť do vlny 

pred ňou, čo ju spomalí a vlna ktorá je za ňou ju môže otočiť bokom na vlny a prevrátiť okolo 

pozdĺžnej osy, alebo menšie lode môžu byť prevrátené ak okolo aj okolo priečnej osy. 

Prelamujúce vlny podporuje plytké dno (Roth, 2000. s. 68) a morský prúd smerujúci proti 

vetru. Ak vietor fúka opačným smerom ako tečie prúd, more môže byť veľmi búrlivé 

(Langley-Price – Ouvry, 1991, s. 87) Čím sú vlny väčšie, tým väčšiu loď sú schopné 

prevrátiť. Preto väčšia loď má väčšie šance odolať prevrátenie. Ak však vzniknú vlny ktoré sú 

bez problémov schopné prevrátiť aj veľkú loď, má malá loď má podľa uznávaných jachtárov 

Linn a Larry Pardey (2008, s. 29 – 30) tieto výhody:  
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1. Malá loď nemá tak veľké plachty a preto na ňu nepôsobia tak veľké sily. Z menšími 

plachtami sa lepšie pracuje. Z toho dôvodu je takeláž lode lepšie zvládnuteľná.  

2. Na menšej lodi sú menšie vzdialenosti ktoré je potrebné prekonať aby sa človek dostal 

z jednej časti lode na druhú. V búrke je veľmi obtiažne a nebezpečné sa na lodi 

pohybovať ale je to nutné pre riadenie lode, poprípade jej zastabilizovanie a kontrolu 

počas búrky. Čím menšia loď, tým menšia vzdialenosť a kratší čas potrebný na 

prekonanie vzdialenosti a teda aj menšie riziko že sa niečo počas pohybu stane. 

3. Na menšej lodi je jednoduchšie kontrolovať a udržiavať všetky jej časti v dobrom 

stave.  Väčšina nešťastí počas búrky je zapríčinená malými nedostatkami, ktoré 

nehrajú výraznú úlohu v normálnych podmienkach, ale ich nesprávna funkcia môže 

byť osudná v búrlivých podmienkach (Steve – Linda Dashew; 2001, s. 542; Colwell, 

2008, s. 15; Cunliffe, 2006, s. 215). 

 

Na to aby vznikli vlny, ktoré by mohli lodi ublížiť (prelamujúce sa vlny) musia byť splnené 3 

podmienky: 

1. Musí fúkať dostatočne silný vietor (Baranin – Chalikov – Young – Saveleyev, 2010) 

Čím silnejší vietor, tým väčšie vlny sa môžu vytvoriť. 

2. Musí fúkať dostatočne dlhý čas. Ak začne fúkať vietor istej sily začnú sa pomaly 

vytvárať aj vlny. Po istom čase vlny dosiahnu pre istú silu vetra maximálnu veľkosť. 

3. Na to aby sa vytvorili veľké vlny musí vietor fúkať cez dostatočne veľkú vodnú 

plochu. Na vodnej ploche o dĺžke 20 m sa nevytvoria 20 m vlny. 

 

U stredných vĺn má vietor malý vplyv na ich nestabilitu (Waseda – Tulin, 1999), ktorá je 

podmienkou ich prelomenia. Ak sa však vytvoria strmé vlny, ktoré majú potenciál, 

k nestabilite a prelomeniu, silný vietor  ich pomáha udržiavať (Kharif – Giovanangeli – 

Touboul – Grare – Pelinovsky, 2008). Ak sú splnené všetky tri podmienky, začnú sa vytvárať 

veľké vlny. A tie so môžu na seba navzájom nasúvať. Ak k tomu pridáme ešte vplyv silného 

vetra, môžu vznikať prelamujúce sa vlny ktoré môžu loď prevrátiť alebo poškodiť. 

Z uvedeného vyplýva, že pre pobrežnú plavbu nehrozí veľké nebezpečenstvo vĺn ktoré by 

mohli loď vážne ohroziť. Predpovede počasia sú v pobrežných vodách k dispozícií a aj keď 

začne fúkať silný vietor je dostatok času ukryť sa v prístave, pretože veľké vlny sa nevytvoria 

hneď. Preto pre pobrežnú plavbu nehrozí veľké nebezpečenstvo potopenia lode. Navyše 

záchranná služba je pripravená v nepriazni počasia zasiahnuť. Každá loď je vybavená 

vysielačkou a v dnešnej dobe má tie takmer každý člen posádky mobilná telefón, ktorý je 
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možné použiť, pretože v pobrežných vodách nie je problém so signálom. V prípade búrky 

teda v pobrežných vodách vo všeobecnosti nehrozí veľké nebezpečenstvo smrteľných nehôd, 

avšak výrazne stúpa nebezpečenstvo zranenia, pretože je nebezpečné pohybovať sa na 

kývajúcej sa lodi.  

 

Pri preplavbách nebezpečenstvo smrteľných nehôd a potopenia lode stúpa pretože pomoc nie 

je na blízku a tiež nie je možné sa pred búrkou a vlnami ukryť v prístave. Na druhej strane, ak 

sa loď nestihne pred veľkou búrkou ukryť v prístave, je vhodnejšie byť čo najďalej od brehu. 

(Lin - Larry Pardey, 2002). Búrka predstavuje pre jachtárov jedno z najväčších 

nebezpečenstiev. Avšak pravdepodobnosť búrky na mori je pomerne malá. Naozaj 

nebezpečné počasie je na mori extrémne vzácne počasie (Steve – Linda Dashew, 2001, s.541). 

Uznávaný jachtári, manželia Lin – Larry Pardey (2008, s. 28), ktorí sa celý život plavia po 

mori uvádzajú 5,2 percenta svojho času preplaveného v búrke. Navyše títo manželia tvrdia že 

to percento je pomerne vysoké, pretože sa živia aj prepravou lodí a teda sú nútený plaviť sa aj 

v časoch zvýšeného výskytu búrok. Pre bežných jachtárov je teda pravdepodobnosť búrky 

ktorá by mohla lodi ublížiť podstatne nižšia.  

 

1. 1. 2. 1. 1 Možnosti vyhýbania sa nepriaznivému počasiu 
V dnešnej dobe internetu môže mať každá loď prístup k aktuálnym informáciám o predpovedí 

počasia v podobe „Weather Fax“ so všetkými druhmi informácii (povrchová teplota, teplota 

mora, sila vetra, stav mora...) vrátane povrchových aj výškových synoptických máp 

a satelitných pohľadov (Steve – Linda Dashew, 1999, s. 98). Na dobre vybavenej jachte 

budeme z pravidla včas varovný pred zmenou počasia (Straka, 2007, s. 146)  

 

Internet na palube chartrových lodí patrí dnes už takmer k štandardnej výbave. Existujú 

internetové stránky, špeciálne určené pre jachtárov, kde je možné získať aktuálne informácie 

o počasí v danej oblasti. Napríklad http://www.weatheronline.co.uk/, kde je možné nájsť 

informácie o sile s smere vetra veľkosti vĺn, zrážkach atď. Navyše v každej maríne je 

vystavená predpoveď počasia na aktuálny deň. Maríny štandardne poskytujú internet 

v podobe WIFI. Každá loď je vybavená vysielačkou, kde je na určených kanáloch pravidelne 

vysielané informácie o počasí, ako smer a sila vetra v Beafordovej stupnici (príloha F), stav 

mora atď. Informácie o počasí je možné získať aj z rádia ktorým je loď bežne vybavená a tiež 

cez mobilný telefón v podobe služby SMS. 

http://www.weatheronline.co.uk/
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Loď, ktorá je ďalej od brehu, môže získať informácie o počasí prostredníctvom satelitného 

komunikačného systému INMARSAT „International Maritime Satelite System“ (Carr, 1999, 

s. 29 ). Elektronická navigácia je v dnešnej dobe medzi jachtármi bežne dostupná a rozšírená 

a získava stále viac na popularite.. (Straka, 2006, s. 7; Straka, 2007, s. 7). Existujú programy, 

ktoré umožňujú preložiť synoptickú mapu predpovede počasia cez elektronickú námornú 

mapu s vyznačenou pozíciou a tak sledovať predpovedaný vývoj počasia vzhľadom na svoju 

pozíciu (Tibbs, 2007, s. 85). Synoptické mapy je možné voľne stiahnuť z internetu 

(predpoveď každé 4 hodiny na nasledujúcich 24, 48 a 96 hodín) v podobe GRIB Files alebo, 

ak si jachtár za službu zaplatí, dostane prístup k detailnejším mapám s údajmi o výške vĺn, 

teplote vzduchu v konkrétnej oblasti, oblačnosti atď. (Manley 2008, s. 137). Okrem 

povrchových máp National Weather Service produkuje aj špeciálne mapy výškové mapy 

počasia 500 Mb úrovne atmosféry, ktoré sú pre predpoveď počasia veľmi dôležité. Tieto 

mapy sa produkujú 2x do dňa s predpoveďou na 48 a 96 hodín (Chen – Chesneau, 2008).  

Takže v dnešnej dobe existuje dosť prístupných informácii ako pre sviatočného jachtára, tak 

aj profesionálneho námorníka čo sa predpovede počasia. Navyše existuje GMDSS systém 

(Global Maritime Distress Safety System), ktorý sa skladá z mnohých rádio či satelitných 

zariadení a prvkov (Sklenář 2010, s. 55), a ktorý umožňuje jednoducho a rýchlo vyslať 

tiesňový signál s povahou tiesne a súradnicami lode v tiesni a tak dať vedieť o nešťastí 

z ktoréhokoľvek miesta na mori (Bodwitch, 2002, s. 394; Royal Yachting Association, 2008, 

s. 10). Každá loď, ktorá sa vyberie ďalej od brehu by mala byť vybavená záchranným 

ostrovčekom pre prípad potopenia lode a príslušným typom EPIRB bóje (sú vyvinuté viaceré 

typy podľa toho, ako ďaleko sa loď mieni od brehu plaviť), ktoré zvyknú mať zabudované 

GPS a  automaticky začnú vysielať signál SOS so súradnicami nešťastia (Bowditch, 2002, s. 

403; Mosenthal, 2004, s. 13). Existujú satelitné telefóny (normálny telefón ďalej od brehu 

nemá signál), s ktorými je možné spojiť sa s pobrežnou strážou alebo so známymi na brehu 

a predať im informácie potrebné na záchranu. Pomoc môže prísť buď z brehu vrtuľníkom, 

alebo aj z inej lode. Z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že pri preplavbe Atlantiku v roku 

2011 sme počas plavby stretli asi 5 lodí.  

1. 1. 2. 2 Piráti 
Jedným za najväčších nebezpečenstiev na mori sú búrky, avšak ak je námorník dostatočne 

skúsený môže bez ujmy na zdraví prežiť aj tú najväčšiu búrku. Jachtárska legenda Sir Peter 

James Blake nezahynul na mori v búrke, ale bol zastrelený pirátmi, ktorí v istých častiach 
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sveta predstvujú vážne nebezpečnstvo. Európske vody sú podľa Information Centre of 

Bluewaters Sailors (21.11.2011) bezpečné.  

 

Brehy Brazílie sú známe tým, že piráti napádajú nielen veľké obchodné lode, ale aj súkromné 

jachty. Práve tam brazílski piráti prepadli aj jedného s najznámejších jachtárov, ktorého meno 

je Sir Peter Blake. Tento námorník, mal naplávaných viac ako 500 000 námorných míľ a aj 

napriek tomu, že jachting sa považuje za nebezpečný a rizikový šport, tento námorník 

nezomrel na mori počas búrky, ale rukou pirátov. Medzi najnebezpečnejšie oblasti 

brazílskeho pobrežia patrí ústie rieky Amazón a Santos or Forteleza. 

 

 

Obrázok 2 Mapa pirátskych útokov 2009 (Boating and Sailing News 2009) 

 

Venezuele sa každý rozumný námorník radšej vyhne. Rovnaký plán sme mali aj my, keď 

v júni 2011 po preplavbe Atlantického oceánu na 12 metrov dlhom katamaráne z Lisabonu na 

Martinique, sme sa chystali plaviť do Panamy. Naša cesta bola plánovaná v úctyhodnej 

vzdialenosti od Venezuelského pobrežia, aj napriek tomu, že plaviť sa popri brehoch 

Venezuely by mohol byť nádherný zážitok, avšak hrozba pirátov bola silnejšia ako naša túžba 

vidieť Venezuelu. Najnebezpečnejšou časťou Venezuelského pobrežia je jeho východná časť.  

 Vzhľadom na informácie, ktoré o Venezuele kolujú, väčšina súkromných jácht sa tomuto 

pobrežiu radšej vyhne, a tak sa terčom pirátskych útokov vo Venezuele stávajú poväčšine 

rybári. 

 

Situácia v Kolumbii je lepšia ako jej imidž. Najnebezpečnejšou oblasťou je jej východná časť, 

ktorá hraničí s Venezuelou Keďže krajiny sa nevedia dohodnúť na presnej hranici, táto 

http://yachtpals.com/boating/news
http://yachtpals.com/files/news/piracy-map-2009.jpg
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hraničná oblasť je takmer bez vojnového loďstva a polície, čo vytvára vhodné podmienky pre 

vyčíňanie pirátov. Ďalšou nebezpečnou oblasťou je Golfo de Darien a oblasti kde sa pašujú 

drogy (Golfo de Uraba). 

 

Nebezpečnými vodami sú aj moria Juhovýchodnej Ázie. Čínske more a vody okolo 

Indonézie, Filipín sú od nepamäti známe pirátskymi útokmi. Situácia sa nezmenila ani dnes. 

Tieto oblasti sú v námorných kruhoch športových jachtárov známe ako nebezpečné. 

 

Ďalšími nebezpečnými oblasťami sú štáty Strednej Ameriky, ako Nikaragua, Honduras, 

Guatemala a Ekvádor, v ktorých boli hlásené prepadnutia súkromných lodí pirátmi.  

 

Najnebezpečnejšou oblasťou je však oblasť Somálskeho pobrežia. Somálski piráti napádajú 

lode na malých rýchlych otvorených člnoch, ktoré je ťažko zachytiť na radaroch a je problém 

im uniknúť. Ohrozujú však aj oblasti vzdialené od ich základne viac ako tisíc kilometrov. Na 

tento účel využívajú väčšie lode, ktoré sú vhodné aj na dlhodobejšiu plavbu, a ktoré získali 

počas svojich prepadov. Tieto lode im slúžia ako základňa, z ktorej vyplávajú na malých 

rýchlych člnoch aby prepadli pomalšie plávajúce lode. 

 

Medzinárodný námorný úrad (IMB) so sídlom v Londýne zverejnil v januári 2011 

Celosvetovú správu o pirátstve za rok 2010. Prezrádza nárast pirátskych útokov na lodiach 

v priebehu štyroch rokov, ktoré sa vlani dostali až k číslu 445. Kým v roku 2006 bolo 

zajatých „iba“ 188 členov posádky, v roku 2009 to už bolo 1 050 a vlani už neuveriteľných 

1 181 námorníkov. Piráti v uplynulom roku dokonca osem ľudí zabili, 53 lodí uniesli, z toho 

až 92,5 percenta (49 lodí) v blízkosti somálskeho pobrežia (Orfánus – Valchovičová, 2011).  

 

Vďaka pirátstvu pri brehoch Somálska sa z plavebnej cesty, ktorá cez Suezský prieplav spája 

blízkovýchodné krajiny okolo Perzského zálivu a Áziu s Európou, stala jedna z 

najnebezpečnejších trás na svete.  

 

V Somálsku, ktoré charakterizuje chudoba, hlad a to, že od roku 1991 je bez vlády, je 

motivácia dolárového výkupného veľmi silným argumentom. A navyše, Somálsko nemá 

veľký záujem na riešení problému pirátstva, čím dáva značný priestor tejto neblahej aktivite. 

Podľa Pacáka (2011), českého kapitána námornej plavby, sú piráti na území Somálska 
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v bezpečí. Keňa je jediným východoafrickým štátom ochotným previesť somálskych pirátov 

pred súd (Lisa Bryant, 2010).  

 

Koncu minulého roka somálski piráti pre výkupné stále zadržiavali 28 lodí a 638 

rukojemníkov (Orfánus – Valchovičová, 2011). Situácia však nie je rovnaká pozdĺž celého 

somálskeho pobrežia. V Adenskom zálive, ktorý obmýva somálske pobrežie zo severu, 

výčiny pirátov ustávajú. Ich útoky klesli  zo 117 v roku 2009 na 53 v roku 2010 (Orfánus – 

Valchovičová, 2011). IMB to pripisuje činnosti vojenského námorníctva v tejto oblasti. Je 

potrebné podotknúť, že piráti sa zaujímajú prevažne o veľké obchodné lode. Niekedy však 

terčom ich útokov stanú aj jachtári.. Vo februári 2011 sa medzi zajatými ocitli už nielen 

profesionálni námorníci, ale i posádky výletných jácht a dobrodružných výprav. Podľa 

Lockwood (2011) bude mať pirátstvo aj napriek úsiliu vojenského námorníctva na brehoch 

východného pobrežia Afriky aj naďalej stúpajúci trend. Najlepším preventívnym opatrením 

proti pirátom je vyhnúť sa nebezpečným oblastiam. 

 

1. 1. 2. 3 Ďalšie potenciálne nebezpečenstvá 
Ďalším možným nebezpečenstvom pri preplavbách je okrem búrok a pirátov narazenie do 

veľryby, ktorú v noci nie je vidieť, čo môže spôsobiť potopenie lode. Jednou z častých 

smrteľných nehôd je pád cez palubu, ktorý pri preplavbách mnohokrát znamená smrť. Jedným 

z vážnych nebezpečenstiev na lodi je tiež požiar, ktorý môže predstavovať pre posádku 

smrteľné nebezpečenstvo. Medzi ďalšie nebezpečensktá patria zranenia na lodi, ktorých riziko 

stúpa s naklonením lode pri jazde na plachty a tiež s jej kývaním. V niektorých prípadoch 

môže prípadný pád znamenať aj ohrozenie života. Hlavne v prípade ak sa poraní hlava, alebo 

ak vznikne veľká rezná rana, ktorá môže znamenať vykrvácanie. Pri preplavbách môže byť 

nebezpečná aj vysoká horúčka, zápal slepého čreva, alebo  porucha odsoľovacieho zariadenia, 

ktoré vyrába z morskej vody vodu pitnú.  

 

Záverom je možné povedať, že more je svojou povahou nebezpečné. Vzhľadom na nízku 

pravdepodobnosť búrky, ktorá predstavuje jedno z najvážnejších nebezpečenstiev a povahu 

námorného rekreačného jachtingu môžeme konštatovať, že na mori nehrozí väčšie 

nebezpečenstvo ako na ceste za dovolenkou. Navyše rozumným správaním je možné 

existujúce riziká obmedziť na minimum. Preto nikto sa nemusí obávať plavby na dohľad od 

brehu ak má na palube skúseného kapitána a fungujúcu loď vybavenú podľa predpisov. 
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1. 2 Rekreačné plavidlá 

1. 2. 1 Charakteristika rekreačného plavidla 
Námorný rekreačný jachting je aktivita, ktorá spočíva v plavbe na mori prevažne na dohľad 

od brehu na rekreačnom plavidle s nie súťažným úmyslom (prevažne oblasť plavby C, 

v niektorých prípadoch oblasť plavby B). Rekreačné plavidlo je podľa zákona SR o námornej 

plavbe č. 435/2000 Z.z. § 51 definované takto: 

1. Rekreačné plavidlo podľa je poháňané 

a) plachtami, 

b) motorom alebo 

c) plachtami a motorom súčasne. 

2. Rekreačné plavidlo má 

a) celkovú dĺžku väčšiu ako 2,5 m a menšiu ako 24 m, 

b) výkon hlavného motora vyšší ako 4 kW, 

c) plochu základného oplachtenia väčšiu ako 12 m2, 

d) počet osôb na palube nie vyšší ako 12. 

 

1. 2. 2 Rozdelenie a typy rekreačných plavidiel 
Zo zákona SR o námornej plavbe vyplýva, že rekreačným plavidlom môžu byť motorové 

lode, alebo rôzne typy plachetníc, ktoré majú spravidla okrem plachiet aj motor, ktorý je 

možné použiť v prípade nedostatočnej sily vetra, pri kotvení, vchádzaní alebo vychádzaní 

z prístavu.  

 

Rekreačné plavidlá môžeme ďalej pre naše potreby rozdeliť na kajutové a bezkajutové. 

Rekreačné plavidlá, ktoré sa prenajímajú na viac dní (spravidla jeden týždeň, sobota – sobota) 

sú kajutové. To znamená, že v týchto plavidlách sa dá bývať. Skladajú sa zo salóniku 

a z kajút, ktoré sú určené na spanie. Jedna kajuta je až na niektoré  výnimky navrhovaná  pre 2 

ľudí. V salóniku sa nachádza kuchyňa s dresom so studenou a teplou vodou, plynovým 

sporákom, gaučom na sedenie a stolom. Kuchyňa je vybavená taniermi na jedenie, pohármi 

a šálkami, príbormi, nožmi, otváračmi na konzervy a hrncami na varenie. Vo všeobecnosti 

príslušenstvo neobsahuje čistiace prostriedky na umývanie riadu. V zásade  rekreačné plavidlá 

tohto typu sú konštruované vo väčšine prípadov pre 4 – 12 osôb s počtom kajút 2 – 6. 

V plavidle sa nachádza aj minimálne jedno WC, kde je možné sa aj osprchovať. Vo WC sa 
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nezvykne nachádzať toaletný papier. Ten je potrebné si so sebou priniesť. V salóniku sa 

nachádza aj navigačný stôl, súčasťou ktorého sú mapy, kompas, ďalekohľad, ceruzky, 

navigačné trojuholníky, piloti (knižný sprievodcovia pre jachtárov) a GPS. Na lodi sa 

nachádzajú aj záchranné vesty laná na vyviazanie lode, náhradná kotva náradie na drobné 

opravy a ďalšie príslušenstvo.  

 

Na palube sa nachádza cockpit s kormidlom, kde je možné sedieť a spravidla je tam aj stôl. 

Kormidlá na väčších jachtách sú kolesového typu, na menších jachtách je možné niekedy 

vidieť aj pákové kormidlo. Kolesové kormidle je pohodlnejšie na ovládanie lode. Takmer na 

každej lodi je v zadnej časti paluby aj sprcha s hadicou ktorú je možné vytiahnuť 

a osprchovať sa od slanej morskej vody, alebo sa len tak osviežiť. Na palube je tiež miesto na 

ležanie, čo znamená, že posádka sa môže počas plavby opaľovať. 

 

1. 2. 3 Výhody a nevýhody jednotlivých typov lodí 

1. 2. 3. 1 Motorová loď verzus plachetnica 
Výhodou motorových lodí je, že sú rýchle. Priemerná cestová rýchlosť je okolo 15 - 25 uzlov 

(jeden uzol = 1námorná míľa / hodina = 1852m/h). Motorovou loďou je teda možné prejsť 

a vidieť oveľa viac ako plachetnicou. Motorové lode sú vzhľadom na svoju rýchlosť pre 

plavbu blízko pobrežia bezpečnejšie ako plachetnice, pretože je možné dostať sa do prístavu 

v prípade blížiacej sa búrky oveľa skôr ako s plachetnicou (Colwell, 2008, s. 22). Pri takejto 

rýchlosti je možné za takýmito loďami prevádzať aj vodné lyžovanie. ďalšou výhodou 

motorových lodí je ich nízky ponor v porovnaní s plachetnicami (Feč, 2014, s. 21).. 

Vzhľadom na nižší ponor je možné s motorovou loďou dostať sa do zátok, ktoré sú pre 

plachetnice neprístupné. Vzhľadom na menší ponor, je možné kotviť s motorovou loďou 

v menšej hĺbke ako s plachetnicou, čo ponúka širšie možnosti kotvenia a kempovania.  

 

Na druhej strane motorové lode sú drahšie na prenájom ako plachetnice a majú podstatne 

vyššie prevádzkové náklady. Plachetnica ak fúka vietor tak je schopná plaviť sa na plachty, 

a to aj proti vetru do ulov okolo 60 stupňov. Plachetnica spotrebuje na hodinu plavby okolo 6 

L nafty. Motorová loď v závislosti od veľkosti 15 – 200 L/h poprípade aj viac. Prevádzkové 

náklady na motorovú sú teda oveľa vyššie v porovnaní s plachetnicou. Ďalšou nevýhodou 

môže byť menej športová plavba, v porovnaní s plachetnicou, pretože plavba na plachty má 
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svoje čaro. Plavba na motor je každopádne hlučnejšia ako plavba na plachty. V oblasti plavby 

(B, A) je veľká rýchlosť lode obrovskou výhodou, pretože sa môže prichádzajúcim búrkam 

efektívne vyhnúť, avšak prípadné zlyhanie motora v búrke môže posádku vážne ohroziť.  

 

Výhodou plachetníc sú ich nízke prevádzkové náklady ((Feč, 2014, s. 22). a možnosť 

športového vyžitia s plavby na plachty. Ďalšou výhodou plavby na plachty je menej hluku 

v porovnaní s plavbou na motor. Veľkou výhodou plachetnice jej relatívne nízka spotreba 

paliva pri plavbe na motor (približne 6 L/h).  

 

Nevýhodou plachetnice v porovnaní s motorovou loďou je jej menšia rýchlosť. Na plachty 

plachetnica ide v rozmedzí približne 3 – 10 uzlov, s priemerom okolo 5 – 6 uzlov. 

Samozrejme plachetnica môže ísť na plachty aj pomalšie ako 3 uzly, ale tak pomalá jazda sa 

stáva pre väčšinu ľudí nudnou a tak sa zvykne zapnúť motor. Na motor ide väčšina plachetníc 

maximálnou rýchlosťou približne 7,5 uzlov. Ponor plachetnice je približne 1,8 – 2 m, čo 

znemožňuje návštevu niektorých plytších zátok. Nevýhodou plachetnice pri plavbe na plachty 

je náklon lode, ktorý môžu niektorí ľudia vnímať ako nepohodlný.  

 

1. 2. 3. 2 Plachetnice 
Plachetnice môžu mať jeden, alebo viac sťažňov, v závislosti od typu plachetnice. Z hľadiska 

pohodlnosti ovládania lode sú vhodnejšie plachetnice s jedným sťažňom, pretože posádka 

musí obsluhovať len plachti na jednom sťažni. Z hľadiska bezpečnosti, to sa týka hlavne 

plavieb na dlhšie vzdialenosti (oblasť plavby B, A) sú vhodnejšie plachetnice s viacerými 

sťažňami, pretože ak sa jeden sťažeň v nepriaznivom počasí zlomí, plachetnica sa ešte stále 

môže plaviť pod plachtami upevnenými na druhom sťažni. Stále je menšia pravdepodobnosť, 

že sa v nepriaznivých podmienkach zlomia obidva sťažne naraz. 

 

V prípade jednotrupových lodí rozlišujeme ešte chartrovú a privátnu verziu. Chartrová verzia 

má viac kajút a je určená na prenájom. Privátna verzia má menej kajút (väčšinou 2 nezávisle 

od dĺžky) a je určená na obývanie dvoma ľuďmi. Chartrové jednotrupové plachetnice majú 

cockpit spravidla umiestnený v zadnej časti lode. Privátne verzie sa pomerne často vyrábajú 

s centrálnym cockpitom, to znamená, že cockpit je umiestnený v strede lode.   
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1. 2. 3. 2. 1 Katamarán verzus jednotrupová loď 
Katamarán je typ lode s dvoma trupmi. Pre rekreačné účely sa katamarány vyrábajú 

s plachtami. Majú spravidla jeden sťažeň. Výhodou katamaránu je jeho priestrannosť. Na 

katamaráne je takmer 2x toľko miesta ako na plachetnici, alebo motorovej lodi. Jeho veľkou 

výhodou je tiež jeho malý ponor a možnosť dostať sa na miesta ktoré sú pre plachetnice 

nedostupné. Preto v niektorých oblastiach ako napríklad Karibik sa katamarány využívajú 

oveľa častejšie ako plachetnice. Ďalšou jeho výhodou je, že sa vo vlnách kýve oveľa menej 

ako plachetnica a motorová loď. Pri plavbe na plachty sa katamrán nakláňa len minimálne. 

Oproti plachetnici je jazda sa katamaránom jednoduhšia a preto je katamarán vhodný aj pre 

začínajúich jachtárov, ktorý sa obávajú zobrať jednotrupovú loď. Manévrovanie v prístave je 

tiež jednoduhšie vzhľadom na dva motory, ktoré sú schopné otočiť loď na meste ak sa jeden 

z motorov zapne na predný a druhý na zadný chod. Oproti plachetnici je jazda na plachty na 

katamaráne rýchlejšia. V príbrežných oblastiach je jazda s katamaránom bezpečnejšia. 

Katamarány majú dva motory a v prípade zlýhania jedného z motorov je stále možnosť plaviť 

sa na jeden motor. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že plavba na katanaráne sa vyznačuje 

oveľa väčším pohodlím v porovnaní s jednotrupovými loďami. 

 

Pre oblasť plavby A a B je miera bezpečnosti katamaránu v porovnaní s jednotrupovou loďou 

diskutabilná. Stabilita katamaránu je oveľa vyššia ako stabilita plachetnice. To znamená, že 

katamarán je oveľa ťažšie prevrátiť ako plachetnicu. Ak však katamarán prevráti, už sa 

nedokáže obrátiť späť. Na druhej strane moderné katamarány sú vyrobené z kompozitových 

materiálov, ktoré na vode plávajú. To znamená, že katamarán sa nepotopí. Ak sa prevráti, tak 

bude ďalej plávať na vode ale hore dnom. Katamarány majú pod schodmi do kajút okno, 

ktoré v prípade prevrátenia katamaránu má slúžiť ako únikový východ pre posádku, ktorá sa 

cezeň dostane von na prevrátený katamarán. Tak môže posádka na prevrátenom katamaráne 

prečkať vzhľadom na zásoby jedna a vody na prevrátenom katamaráne aj niekoľko týždňov, 

kým nepríde záchrana.  A prevrátený katamarán je pre helikoptéru ľahšie spozorovateľný ako 

plávajúci záchranný ostrovček. Pri nešťastí na jachtárskej súťaži v Anglicku v roku 1979 

„Fastnet Yacht Race“ veľa jácht po ich opustení bolo nájdených plávať na vode, avšak veľa 

zo záchranných ostrovčekov nebolo nikdy nájdených (International Yachtmaster Training, 

2005, s. 6). V dnešnej dobe sú už však záchranné ostrovčeky vybavené EPIRB bójami, ktoré 

vysielajú aktuálnu pozíciu záchranného ostrovčeka a sú vybavené radarovými odrážačmi 

a teda nie je problém pre vrtuľník ostrovček v mori nájsť. Aj napriek tomu sa odporúča 



28 
 

opustiť loď len ak už nie je šanca zachrániť sa na lodi a je takmer isté, že loď sa potopí. 

(Thompson – Haire – Jinks, 2012, s. 58; ParaTech Engingeering Company, 2003, s. 1; 

Sleight, 2002, s. 304; Darton 2002, s. 115). Výhodou katamaránu je aj jeho väčšia rýchlosť 

a teda aj výrazne väčšia možnosť uniknúť búrke. 

 

Plachetnica sa oveľa ľahšie prevráti ako katamarán, ale na druhej strane sa ľahko obráti späť. 

Stabilita dobrej plachetnice obrátenej hore dnom je takmer nulová, čo znamená, že by sa mala 

sama automaticky prevrátiť dole dnom. Táto vlastnosť plachetnice je daná kýlom, v ktorom je 

olovo, ktoré znižuje ťažisko lode, čím zvyšuje stabilitu plávajúcej plachetnice a znižuje 

stabilitu prevrátenej plachetnice. To znamená, že po prevrátení je možné s plachetnicou ďalej 

pokračovať v plavbe v prípade, že sa nezlomí sťažeň, čo sa často stáva. Ale aj so zlomeným 

sťažňom a provizórnymi plachtami je možné sa niekam doplaviť. S prevráteným, 

katamaránom túto možnosť nemáme.  

 

To, že sa plachetnica po prevrátení sama prevráti naspäť je všeobecne platným pravidlom, 

ktoré však nemusí platiť pre úplne všetky lode. Sú známe prípady, kedy plachetnica plávala 

hore dnom aj dobrých 30 minút, kým sa obrátila do normálnej polohy (Bruce, 2008, s. 30). To 

platí zvlášť pre nové typy lodí s tenkým kýlom. Lode s dlhým kýlom (v pozdĺžnom smere) 

majú viac možností v búrlivom počasí ako lode s tenkým kýlom (Cunliffe, 2007, s. 8). Pre  

tieto lode je v búrke efektívnou taktikou postaviť loď do drifu (Denk, 1988,  s. 212). Aj 

napriek tomu, že plachetnica by sa mala sama obrátiť sama do pôvodnej polohy neznamená, 

že plachetnica je nepotopiteľná. Pri prevrátení, alebo pri páde z vlny alebo pri páde 

prelamujúcej sa vlny na plachetnicu sa plachetnica môže poškodiť. Meter kubický vody váži 

1 tonu. To znamená, že v prípade prelamujúcej sa vlny môže na plachetnicu spadnúť niekoľko 

ton vody a to nemusí plachetnica vydržať, môže sa poškodiť tak, že do nej začne natekať voda 

a môže sa potopiť. Pretože plachetnica má kýl, v ktorom je veľa olova, jej celková hustota je 

vyššia ako hustota vody a plachetnica preto klesne ku dnu.  

 

Nevýhodou katamaránu pri plavbe na plachty je jeho menšia schopnosť stúpať proti vetru 

v porovnaní s plachetnicou. To je však jeho jediná nevýhoda čo sa týka plavby na plachty. 

Ďalšou nevýhodou katamaránu je jeho citlivosť na preťaženie a oveľa výraznejšia strata 

jazdných vlastností v porovnaní s plachetnicou. Ďalšou podstatnou nevýhodou katamaránu je 

jeho vyššia cena v porovnaní s plachetnicou a tiež o 70 – 100% vyššie poplatky v marínach ( 

prístavy určené pre rekreačné plavidlá). Katamarán má tiež vyššiu spotrebu ako jednotrupová 
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loď. Priemerná spotreba nafty pre katamarán je okolo 20 L/h. Jeho rýchlosť na motor je však 

vyššia ako v prípade jachty. Cestovná, nie maximálna rýchlosť sa pohybuje v rozmedzí 

približne 8 – 10 uzlov. Rýchlosť katamaránu teda je výrazne vyššia ako plachetnice, ale 

výrazne nižšia ako motorovej lode. 

 

Vo všeobecnosti katamarám budú vyhľadávať zámožnejší zákazníci zákazníci, ktorý si môžu 

dovoliť za loď zaplatiť viac peňazí a ľudia ktorý preferujú viac pohodlie ako športovú plavbu. 

Katamarán je tiež vhodný pre rodiny s deťmi a pre začínajúcich jachtárov. 

 

Motorovú loď budú vyhľadávať tiež viac zámožný ľudia, ktorí nemajú vzťah k plavbe na 

plachty. Ich motívy vyhľadávania námorného jachtingu budú viac ovplyvňovať rekreačné 

faktory, poprípade faktory poznávania, alebo možnosť väčšej mobility ako v prípade 

plachtových lodí.  

 

Jednotrupové plachetnice budú vyhľadávať ľudia s obmedzenými finančnými možnosťami 

a ľudia s inklináciou k športovej plavbe. Viacsťažňové lode viac vyhľadávajú jachtári plaviaci 

sa na dlhšie vzdialenosti a ďalej od brehu (oblasť plavby A, B).  

 

1. 3 Zájazdy námorného jachtingu 

1. 3. 1 Položky tvoriace výslednú cenu zájazdov námorného jachtingu 
Najväčšou cenovou položkou zájazdov námorného jachtingu je cena prenájmu lode, ktorá 

zahŕňa vo všeobecnosti aj poplatok za záverečné upratovanie, administratívne náklady, 

poplatok za posteľnú bielizeň. Uteráky sú u niektorých spoločností zarátané do ceny, u iných 

je možné si ich za poplatok priobjednať. V niektorých prípadoch je do ceny lode zarátaný aj 

motor na nafukovací čln, v iných prípadoch je potrebné si ho priobjednať. Niektoré 

spoločnosti ponúkajú aj pripojenie na internet na lodi. Táto služba môže ale nemusí byť 

súčasťou ceny prenájmu lode. V niektorých štátoch zvyknú byť na lodi aj potápačské okuliare 

dýchacia trubica a plutvy. V cene nezvykne byť zarátaný spinaker (veľká plachta, ktorá sa 

používa pri plavbe hlavne na zadný vietor). Na prenajatej lodi sa okrem plavby aj spí, takže 

loď okrem funkcie dopravného prostriedku plní aj funkciu ubytovacieho zariadenia. Za 

domovský prístav sa spravidla neplatí. Preto ak sa rozhodne posádka večer vracať do 

domovského prístavu, nemusí za ubytovanie platiť nič. Za ubytovanie sa spravidla neplatí, ak 
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sa posádka v noci rozhodne kotviť v nejakej zátoke. Je potrebné si ale v pilotoch (knižný 

sprievodcovia pre jachtárov) tento fakt overiť, pretože v národných parkoch a chránených 

oblastiach môže byť aj kotvenie spoplatnené. Ďalšou možnosťou bezplatného prenocovania je 

vyviazanie sa na bóju. to však býva často spoplatnené. Je možné tiež vyviazať sa na mestské 

mólo, ale aj táto možnosť môže byť spoplatnená.  

 

Ďalšou väčšinou platenou možnosťou je vyviazať loď v prístave na prístavnú hrádzu. 

V grécku sa v niektorých destináciách ako je napríklad Lefkas sa za vyviazanie v prístave 

neplatí. Prístavy sú všeobecne lacnejšie ako maríny, pretože poskytujú len miesto na 

vyviazanie vodu a elelektrinu. Neposkytujú väčšinou ďalšie služby ako maríny, ktoré 

ponúkajú aj WC, sprchy, možnosť bezdrôtového pripojenia sa k internetu a poprípade 

možnosť opravy lode. Prenocovanie v prístave je teda menej pohodlné a niekedy je prístav 

menej chránený pred vlnobitím ako marína. Na druhej strane prístav je umiestnený väčšinou 

v centre mesta. Posádka má teda možnosť obdivovať starobilé centrum mesta priamo z lode 

a vychutnávať si lokálnu miestnu atmosféru celú noc. V mestách zvykne byť väčší ruch ako 

v marínach, a viac možností využitia voľného času od nákupu v miestnych obchodoch cez 

prechádzku po historickom centre mesta s možnosťou večere v niektorej reštaurácii až po 

návštevu miestnej diskotéky.  

 

Posledným riešením, čo sa týka ubytovania na lodi je zaplatiť si prenocovanie v inej maríne 

(prístave pre rekreačné jachty). Maríny poskytujú pokojné tiché ubytovanie s možnosťou 

stravovania sa v reštaurácii. Väčšinou sú umiestnené ďalej od centra mesta. Cena za 

prenocovanie sa skladá z týchto položiek: 

1. Ceny za samotné miesto  

2. Poplatok za elektrický prúd 

3. Poplatok za spotrebovanú vodu 

Cena za miesto v maríne zahŕňa aj cenu za použitie WC a spŕch v maríne. Väčšinou sa odvíja 

od dĺžky lode. Čím dlhšia loď, tým viac ľudí sa na ňu zmestí a tým viac miesta v maríne 

zaberá a preto s dĺžkou lode rastie aj cena.. Je potrebné podotknúť, že cena za katamarín 

v maríne je vyššia ako za jednotrupovú loď, pretože katamarán zaberie viac miesta ako 

jednotrupová loď.   

 

V niektorých marínach hlave v chorvátsku je pevne stavená cena za jednu noc, v ktorej sú 

zarátané aj poplatky za vodu a elektrický prúd, ktoré je možné voľne čerpať. V niektorých 
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štátoch sa poplatky za vodu a elektrický prúd účtujú osobitne, podľa toho, koľko vody 

a elektrického prúdu sa spotrebovalo.  

 

Ďalšou položkou je poplatok za spotrebovanú naftu. Spotreba nafty sa odvíja od typu lode. 

Motorové lode sú odkázané na pohon motorom a preto poplatok za naftu sa bude odvíjať od 

prejdenej vzdialenosti, spotreby lode, ktorá závisí hlavne od výkonu motora, hmotnosti 

a konštrukcie lode, ďalej od povetrnostných podmienok a smeru pohybu lode vzhľadom na 

povetrnostné podmienky a morské prúdy. Pri plachetniciach spotreba závisí od toho, koľko sa 

jazdilo na motor. Keďže plachetnica má aj plachty, poplatok môže byť aj takmer 

zanedbateľný.  

 

Ďalšie náklady spočívajú v preprave na miesto určenia. Cena za stravu závisí od toho, či 

posádka plánuje stravovať sa v reštauráciách, alebo si bude variť sama stravu či si so sebou 

prinesie zo svojej krajiny, alebo kúpi v miestnom obchode. Pri minimalizácii nákladov je 

potrebné zistiť, či je výhodnejšie si stravu priniesť z rodnej krajiny, alebo kúpiť v miestnom 

obchode. V prípade, že sa posádka rozhodne variť stravu kúpenú v obchode, tak táto 

nákladová položka odpadá, pretože jesť sa musí aj doma.  

 

Niektoré spoločnosti ponúkajú možnosť poistiť si kauciu, ktorú je potrebné zložiť pri 

prenájme lode a ktorá sa môže pohybovať približne od 1000 – 5000 eur. V prípade, že si 

posádka vyberie túto možnosť, nemusí skladať kauciu. poistenie kaucie stojí približne 100 – 

500 eur na týždeň v závislosti od zostatkovej ceny lode. Odporúčame nechať si poistiť kauciu, 

pretože v prípade poškodenia lode poisťovňa škodu uhradí. Dané poistenie je v niektorých 

štátoch nevyhnutnou podmienkou v prípade, že sa posádka rozhodne prenajať si kapitána. 

V niektorých štátoch je potrebné zaplatiť aj rekreačný poplatok.  

 

Ďalšie potenciálne položky predstavujú návštevy národných parkov, kultúrnych pamiatok a 

poplatky za služby hostesky poprípade kuchára. V prípade že posádka nemá oprávnenie na 

vedenie lode, je potrebné si prenajať aj kapitána. Cena za prenájom kapitána sa pohybuje od 

80 – 150 eur na deň. Cena za kuchára je približne rovnaká ako za kapitána a hosteska stojí asi 

polovicu z ceny za kapitána.  
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1. 3. 2 Cena prenájmu rekreačného plavidla 
Námorný rekreačný jachting môže ma mnoho podôb. Je prístupný pre bežného človeka 

s priemerným platom ale môže spĺňať aj náročné požiadavky zámožných ľudí. Cena lode 

tvorí významnú nákladovú položku. Ceny lode sú veľmi variabilné a závisia od viacerých 

faktorov. 

 

Faktory ovplyvňujúce cenu lode  

1. Typu lode 

- Najlacnejšie na prenájom sú jednotrupové plachetnice 

- Katamarány sú drahšie na prenájom ako jednotrupové plachetnice a v marínach 

(prístavoch) sú za katamarán účtované vyššie poplatky 

- Motorové lode sú drahšie ako jednotrupové plachetnice a drahá je aj prevádzka 

motorových lodí (spotreba paliva je od 15 – 200 L / h plavby) 

2.   Veľkosť lode 

- Najčastejšie ponúkané lode sú od veľkosti 33 – 55 stôp. Cena lode narastá úmerne 

s veľkosťou lode. Na väčšiu loď sa však zmestí viac ľudí, ktorý za loď platia. 

Počet ľudí sa pohybuje pri tých najmenších lodiach s dvoma kajutami od 4 – 12 

ľudí pri tých najväčších lodiach s 5 a viac kajutami.  

3. Ročník výroby 

- Najdrahšie sú najnovšie lode a s vekom lode klesá aj jej cena, a stúpa možnosť že 

sa niečo počas plavby pokazí, čo je dosť častým javom u starších lodí.  

4. Obdobie prenájmu 

- V hlavnej sezóne sú lode najdrahšie a čím je obdobie prenájmu vzdialenejšie od 

hlavnej sezóny, tým sú lode lacnejšie. Je tomu tak preto, lebo v sezóne je 

najpriaznivejšie počasie. Mimo sezóny je chladnejšie počasie. Voda chladnejšia 

však byť nemusí ak sa jedná o termíny po sezóne. Mimo sezóny hrozí taktiež 

väčšie nebezpečenstvo búrky a častejšie prší. 

5. Dĺžka prenájmu 

- Väčšina chartrových spoločností dáva zľavu ak sa loď prenájme na dlhšie časové 

obdobie. Bežne sa loď prenajíma na týždeň (sobota – sobota) 

6. Počet prenajatých lodí 

- Pri väčšom počte prenajatých lodí má zákazník zľavu  

7. Chartrová spoločnosť 
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- Každá chartrová spoločnosť si určuje svoje podmienky prenájmu a taktiež svoju 

maržu. Preto cena lode závisí aj od konkrétnej chartrovej spoločnosti.   

8. Zákaznícke zľavy 

- Stálym zákazníkom chartrové spoločnosti poskytujú zľavy 

9. Včasnosť prenájmu 

- Na cenu lode sa dávajú zľavy, ak sa prenájme v dostatočnom časovom odstupe 

termínu plavby. Na druhej strane aj pri prenájme lodí existuje „Last Minut“ Zľavy 

na lode sa teda poskytujú aj v prípade ak sa loľ prenajme tesne pred termínom 

plavby.  

 

1. 3. 3 Klady a zápory námorného jachtingu 

Námorný rekreačný jachting je určený pre tých ľudí, ktorý majú radi aktívnu dovolenku 

s množstvom zážitkov a nádychom dobrodružstva. Výhodou námorného jachtingu je, že spája 

cestovanie a poznávanie cudzích miest s kúpaním a opaľovaním, čo je ešte podporené 

z pôžitku zo samotnej plavby loďou. Na lodi sa je možné opaľovať ako na pláž. Tým že sa 

loď pohybuje ofukuje ju vietor a teda na lodi nie je tak teplo ako na pláži. To môže byť aj 

nevýhodou ak je trochu chladnejšie počasie. Počas plavby je možné kedykoľvek zastaviť 

a okúpať sa v čistom mori ďalej od brehu. Z loďou je možné tiež kotviť v nádherných 

zátokách, kde je možné navariť obed, kúpať sa potápať sa a opaľovať. Pre bežných ľudí 

odporúčame denne prejsť okolo 20 - 30 NM. Pre tých pohodlnejších okolo 20 pre tých 

náročnejších aj 30. Samozrejme vzdialenosti môžu byť aj dlhšie a svoje čaro má aj plavba 

v noci. Z týždeň sa tak dá prejsť pohodlne okolo 120 – 200 NM. Na takejto vzdialenosti sa dá 

aj veľa vidieť, a preto námorná plavba uspokojuje aj potreby poznávania a cestovania. Jazda 

na plachty je športovou záležitosťou, preto takáto plavba uspokojí aj športové potreby.  

Typický príjemný deň na lodi vyzerá takto: 

1. Prebudenie, vykonanie rannej hygieny 

2. Raňajky na lodi alebo v reštaurácii 

3. Zistenie informácii o počasí 

4. Naplánovanie trasy 

5. Vyplávanie spojené s opaľovaním a kúpaním 

6. Niekedy na obed za kotvenie v nejakej peknej zátoke (kúpanie opaľovanie, potápanie, 

príprava stravy a obedovanie) 
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7. Druhá časť plavby do miesta určenia s možný ďalším kotvením v zátoke, alebo 

prehliadkou nejakého mesta 

8. Večer zakotvenie v maríne, prístave, alebo nejakej zátoke. 

9. Večera v reštaurácii, alebo na lodi, prehliadka mesta a večer voľná zábava.  

Konkrétne návrhy zájazdov námorného jachtingu, ktoré sme sami navrhli a boli propagované 

na stránkach cestovnej kancelárie CK Montevia  sú uvedené v prílohe  D a podmienky 

zájazdov v prílohe E.  Väčšina zájazdov bola zostavená na základe plavieb, ktoré sme sami 

absolvovali s našimi klientmi. Sú však medzi nimi aj zájazdy, ktoré boli pripravené len na 

základe informácií z kníh, námorných máp, námorných pilotov, internetu a námorného 

programu Garmin MapSors Blue Charts, ktorý podáva informácie o umiestnení marín, 

o vhodných kotviskách, hĺbke vody v zátokách a vzdialenostiach medzi jednotlivými bodmi 

trasy v námorných míľach. Tento program sme použili na počítanie dĺžky plavebných úsekov 

a vytvorenie vhodného plánu plavby. Tieto konkrétne ukážky majú čitateľovi poslúžiť na 

vytvorenie presnejšej predstavy o tvorbe zájazdov námorného jachtingu.  

 

Aj napriek uvedeným výhodám námorný jachting nemusí byť pre každého. Niekomu nemusia 

vyhovovať stiesnené priestory a menej pohodila ako v hotely. Športová jazda sa môže zmeniť 

na nočnú moru v prípade väčších vĺn, ktoré môže niekoho desiť. V prípade, že nepriaznivého 

počasie zastihne posádku na mori, môže z toho byť nepríjemný zážitok. Z ustavičného 

kolísania môže byť niektorým jedincom zle. Ustavičné kolísanie je dosť vyčerpávajúce.  

 

1. 3. 4 Preferencie zákazníkov 
Zákazníci s priemerným platom budú najčastejšie vyhľadávať menšie 33 – 40 stôp (10 – 12 

m) dlhé jednotrupové lode staršieho ročníka výroby, ktoré budú riadiť buď sami v prípade že 

budú mať na riedenie lode licenciu, alebo si prenájmu kapitána. Títo ľudia budú viac 

vyhľadávať kotvenie v zátokách poprípade sa budú vracať do svojho domovského prístavu. 

Budú si variť pravdepodobne na lodi a menej sa budú stravovať v reštauráciách. Ich 

primárnym kritérioum pri výbere lode alebo poprípade ponúkanej plavby bude cena. To 

znamená, že pre tento typ zákazníkov bude najvhodnejšie pripraviť produkt s čo najnižšími 

nákladmi. To znamená, že loď bude menšia so starším ročníkom výroby a do ceny sa uvedie 

len cena vytvorená na základe minimálnych nákladov a marže pre kapitána, s tým že ďalšie 

výdavky ako napríklad poplatok za spálenú naftu, pobyt v maríne a návšteva národného parku 

si posádka uhradí priamo na mieste ak sa rozhodne pre takúto alternatívu. Aj množstvo 
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spálenej nafty je možné korigovať prejdením menšej vzdialenosti na motor v prípade ak 

nebude fúkať vietor, tak aby sa výdaje posádky minimalizovali. Zákazníci s priemerným 

platom budú mať pravdepodobne väčšiu tendenciu obsadzovať okrem kajút aj salónik, kde sa 

zmestia ďalší dvaja platiaci ľudia, ktorý znižia náklady na plavbu aj napriek tomu že sa zníži 

pohodlie na lodi. Niektorí zákazníci s priemerným platom budú využívať plavbu mimo 

sezóny, kedy sú lode ale aj pobyty v marínach lacnejšie. Plavbu mimosezóny veľakrát 

využívajú aj športový jachtári, pretože mimo sezóny zvykne fúkať silnejší vietor. 

 

V prípade náročných zákazníkov je možné ponúkať väčšie lode o dĺžke 40 – 78 stôp (12 – 24 

m), najnovších ročníkov výroby. U týchto zákazníkov bude pravdepodobne väčší záujem 

o prenájom katamaránov a mortorových lodí. S loďou okrem kapitána je možné prenajať si aj 

hostesku, ktorej hlavná úloha spočíva v staraní sa o poriadok na lodi v rátane umývania riadu. 

Tí náročnejší si môžu prenajať aj kuchára, ktorý im bude počas plavby variť, pretože vo 

väčšine prípadov nie je technicky možné s loďou 3x zastaviť v reštaurácii, ak chce posádka aj 

niečo vidieť a byť stále na inom mieste. Zámožní zákazníci budú mať preto pravdepodobne 

tendenciu prenajímať si loď aj s kapitánom hosteskou a poprípade aj s kuchárom, ktorí sa 

postarajú o ich maximálne pohodlie tak, aby na dovolenke nemuseli nič robiť len relaxovať 

a vychutnať si ju v maximálnej možnej miere. U týchto zákazníkov je možné postaviť cenu 

nie na základe čo najnižších nákladov, ale na základe množstva ponúkaných služieb. V tomto 

prípade bude zákazník pravdepodobne ochotnejší zaplatiť viac formou All Inclusive (do ceny 

zájazdu zarátať aj naftu pobyty v marínach, návštevy národných parkov...) a už o nič sa 

nestarať. Títo zákazníci budú pravdepodobne preferovať pobyt v marínach s plným servisom 

(WC, sprchy, obchody, reštaurácie) pred kotvením  v zátokách. Zámožný zákazníci budú mať 

pravdepodobne tendenciu stravovať sa počas zastávok v reštauráciách a nebudú mať 

tendenciu obsadzovať salónik doma ľuďmi navyše.  

 

Aké sú však skutočné preferencie zákazníkov? Koľko percent populácie bude ochotných 

trpieť na lodi okrem kapitána ďalší cudzí element v podobe kuchára alebo hostesky? Koľko 

percent populácie bude voliť drahšiu plavbu s nižším počtom ľudí a kto dá prednosť 

katamaránu pred jednotrupovou loďou? Koľko percent ľudí bude chcieť zájazd typu all 

inclusive. A v neposlednom rade koľko ľudí bude mať vôbec záujem a o takýto typ dovolenky 

a aké sú rozdiely v preferenciách mužov a žien? 
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2 CIEĽ HYPOTÉZY A ÚLOHY VÝSKUMU 

 

2. 1 Cieľ 
Cieľom práce je zistiť preferencie a postoje študentov k námornému jachtingu rovnako ako 

rozdiely v sledovaných charakteristikách  medzi mužmi a ženami na základe čoho bude 

možné vhodne pripraviť ponuku zájazdov námorného jachtingu spolu s ich patričnou 

propagáciou  

 

2. 2 Hypotézy 
Hypotéza 1 

Štatisticky významne vyššie percento mužov v porovnaní so ženami bude mať záujem 

o preplavbu Atlantiku a bude ju považovať za vec prestíže.  

 

Hypotéza 2 

Štatisticky významne vyššie percento žien v porovnaní s mužmi bude preferovať pohodlnejšiu 

plavbu s menším počtom ľudí a ubytovaním v kajute. 

 

Hypotéza 3 

Štatisticky významne vyššie percento žien v porovnaní s mužmi bude námorný rekreačný 

jachting hodnotiť ako rizikovú aktivitu. 

 

2. 3 Úlohy výskumu 
1. Zostaviť dotazník hodnotiaci preferencie a postoje študentov vysokých škôl 

k námornému jachtingu 

2. Vybrať výskumnú vzorku 

3. Aplikovať dotazník na výskumnej vzorke 

4. Spracovať získané údaje  

5. Vyhodnotiť výsledky výskumu 

6. Vyvodiť závery pre cestovnú kanceláriu 
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3 METODIKA 

3. 1 Charakteristika výskumného súboru 
Výskumný súbor tvorili študenti vysokých škôl na východnom Slovensku. Základný súbor 

pre náš výskum predstavovali všetci študenti Slovenskej republiky, keďže na PU, ale hlavne 

na UPJŠ neštudujú len študenti z východoslovenského regiónu. Každopádne však základný 

súbor tvoria študenti minimálne z východoslovenského regiónu. Priemerný vek študentov bol 

20,5 roka. Na obrázku 3 je uvedený počet študentov v jednotlivých ročníkoch 

 
Obrázok 3 Počet študentov v jednotlivých ročníkoch 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Počty študentov jednotlivých fakúlt uvádza nasledujúca tabuľka 1 

 

Tabuľka 1 Počty opýtaných študentov jednotlivých fakúlt 

Fakulta Muži Ženy Spolu 

FF UPJŠ 14 82 96 

FS PU 41 7 48 

FM PU 7 31 38 

LF UPJŠ 37 107 144 

PF UPJŠ 28 82 110 

PrF UPJŠ 16 29 45 

SF TUKE 31 11 42 

UTVŠ UPJŠ 21 7 28 

VS UPJŠ 5 17 22 

Spolu 200 373 573 
LEGENDA: PU – Prešovská univerzita, UPJŠ – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, TUKE – Technická 
univerzita v Košiciach 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Z celkového počtu 168 študentov rodičia k športovej aktivite neviedli a 407 bolo k športovej 

aktivite vedených. 384 vykonávalo šport na súťažnej úrovni. 527 študentov z celkového počtu 

nemalo žiadne teoretické vedomosti o námornom jachtingu, 4 študenti mali teoretické 

vedomosti prevažne negatívneho charakteru, 30 študentov malo teoretické vedomosti 

prevažne pozitivneho charakteru a 11 študentov mali prakticke skusenosti pozitivneho 

charakteru nikto nemal praktické skúsenosti negatívneho charakteru a 1 študent mal kapitásku 

licenciu a pozitívne skúsenosti. 151 študentov poznali niekoho vo svojom okolí, kto mal 

pozitívne skúsenosti s námorným jachtingom, 2 študenti poznali niekoho kto mal negatívne 

skúsenosti, 16 študentov poznalo niekoho kto mal skôr neutrálne skúsenosti a 404 študentov 

nepoznalo nikoho vo svojom okolí.  

 

Obrázok  4 ukazuje ako študenti hodnotili svoje plavecké schopnosti, ktoré mohli významnou 

mierou ovplyvniť postoje študentov k námornému jachtingu.  

 
Obrázok 4 Plavecké zručnosti výskumného súboru 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Z 573 opýtaných bolo 34 (5,93%) neplavcov a 82 (14,31%) ohodnotilo svoje plavecké 

schopnosti a vynikajúce. Najčastejšie študenti uvádzali hodnotu 5, ktorú volilo 151 študentov 

čo predstavovalo 26, 35%  

 

3. 2 Organizácia výskumu 
Výskum sme realizovali v novembri 2012 počas výučby. Dotazník bol aplikovaný 

prostredníctvom viacerých examinátorov. Každý examinátor dostal inštrukcie, ktoré prečítal 
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skúmaným študentom (príloha B). Inštrukcie objasňovali základné pojmy, ktoré mali vytvoriť 

predstavu o námornom jachtingu, veľkosti, vybavenosti a typov lodí. 

 

Nezávislú premennú v našom výskume tvorilo pohlavie študentov a závislú premennú 

vytvárali postoje a preferencie študentov k námornému jachtingu.  

 

3. 3 Metódy získavania údajov 
Na získavanie údajov sme použili neštandardizovaný, nami vytvorený dotazník, ktorý 

zachytával preferencie a postoje študentov k námornému jachtingu (príloha A). V dotazníku 

bola použitá 7 bodová stupnica, kde 1 znamenala nie, 7 áno a 4 reprezentovala neutrálny 

postoj alebo preferenciu.  

 

3. 4 Metódy spracovania údajov 
Logické metódy 

analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, komparácia 

 

Matematicko-štatistické metódy 

Na spracovanie údajov sme použili modus, percentá, testy štatistickej významnosti pre 

percentuálne údaje, kde za štatisticky významnú sme zvolili 5% hladinu omylu a korelačnú 

analýzu založenú na Spearmanových korelačných koeficientoch 
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4. VÝSLEDKY 

V nasledujúcej časti analyzujeme výsledky dotazníka zachytávajúceho postoje a preferencie 

študentov k námornému jachtingu. Každá položka dotazníka predstavovala premennú, ktorú 

sme analyzovali jednak bez ohľadu na pohlavie, kde sme sa snažili zistiť preferencie a postoje 

študentov na danú problematiku a jednak s ohľadom na pohlavie, kde sme sa snažili zistiť 

rozdiely v preferenciách a postojoch mužov a žien. Každú premennú, ktorá predstavovala 

jednu otázku v dotazníku sme pomenovali jedným maximálne dvoma slovami, aby sme 

uľahčili a sprehľadnili prácu s premennými. 

 

4. 1 Vnímanie námorného jachtingu z hľadiska príjemnosti ( Položka 9 - 

Príjemnosť) 
 

Myslíte si že námorný rekreačný jachting je príjemnou aktivitou? 

nie 1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto otázkou sme sa snažili zistiť, nakoľko respondenti vnímajú námorný jachting ako 

príjemnú aktivitu. Táto položka vyjadruje základný postoj opýtaných k tejto aktivite. 

 

Korelačná analýza 

Objavili sme štatisticky významnú kladnú koreláciu R = 0,14 medzi plaveckými zručnosťami 

a touto premennou. To znamená, že tí študenti, ktorí si myslia že vedia lepšie plávať budú 

mať aj vyššie bodovo hodnotiť túto premennú. Daný korelačný koeficient je významný 

s pravdepodobnosťou omylu p = 0,000759, ktorá je menšia ako nami zvolená 

pravdepodobnosť omylu p = 0,05, ktorú sme sa rozhodli považovať za štatisticky významnú 

Korelačný koeficient aj napriek štatistickej významnosti je nízky. Dokáže vysvetliť len 1,97% 

rozptylu závislej premennej, ktorú v tomto prípade predstavovala položka 9 s názvom 

príjemnosť. Z tohto dôvodu môžeme konštatovať, že aj napriek tomu, že s veľkou 

pravdepodobnosťou existuje kladná závislosť medzi plaveckými zručnosťami a touto 

premennou v základnom súbore, korelačný koeficient je tak nízky, že z vecného hľadiska 

nemá zmysel o nejakej závislosti hovoriť. Preto z praktického hľadiska môžeme očakávať, že 

plavecké zručnosti veľmi neovplyvnia postoj klientov k premennej. Najvyššiu koreláciu tejto 

premennej sme objavili s premennou 19 ATRAKTÍVNOSŤ R = 0,35, p ´0,000000. To 
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znamená, že tí, ktorý hodnotili pozitívne premennú príjemnosť, mali tendenciu hodnotiť 

pozitívne aj premennú 19 ATRAKTÍVNOSŤ. Aj napriek vysokej štatistickej významnosti, 

korelačný koeficient je pomerne nízky. Ďalšie významné korelácie, ktoré stoja za zmienku sú 

s premennou 20 CHORVÁTSKO VÝHRA R = 0,326, p = 0,000000, s premennou 21 

CHORVÁTSKO FINANCIE R =  0,26, p = 0,000000, premennou 23 ATLANTIK VÝHRA 

R = 0,22, p = 0,000000 a premennou 24 ATLANTIK FINANCIE R = 0,226, p = 0,000000. 

Ďalšie významné korelácie sú uvedené v prílohe C. 

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 5 Príjemnosť (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Obrázok 5 ukazuje, až 169 opýtaných, čo predstavuje 29,49% (tabuľka...) označilo námorný 

rekreačný jachting jednoznačne ako príjemnú aktivitu reprezentovanú hodnotou 7. Táto 

hodnota bola aj najčastejšie označovanou hodnotou. Len 15 študentov sa vyjadrilo 

jednoznačne negatívne, čo znamená že v žiadnom prípade nepovažujú námorný rekreačný 

jachting za príjemnú aktivitu. To predstavuje len 2,62% z celkového počtu opýtaných 

(tabuľka..) Neutrálny postoj vyjadrilo 17,28%, čo predstavuje 99 respondentov. Dané 

percento by sa malo s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v rozmedzí ± 3,1% v základnom 

súbore, ktorý predstavoval všetkých študentov Slovenskej republiky, alebo minimálne 

východoslovenského regiónu.  
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Tabuľka 2 Príjemnosť (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 15 18 38 99 107 127 169 

% 2,62 3,14 6,63 17,28 18,67 22,16 29,49 
Možnosti Nie Neviem Áno 

Počet 71 99 403 
% 12,39 17,28 70,33 

Interval 95 2,70 3,10 3,74 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 2 ukazuje okrem 7 bodovej stupnice aj zovšeobecnenie výsledkov, ktoré sú 

vyjadrené trojbodovou stupnicou. Trojbodovú stupnicu sme dostali spočítaním počtu 

respondentov, ktorí volili hodnoty 1, 2, 3 a výsledná hodnota predstavovala počet 

respondentov, ktorí odpovedali na danú otázku negatívne, čo sme vyjadrili pojmom „nie“. Pre 

zistenie pozitívnej odpovede na danú položku sme spočítali počtu respondentov ktorí volili 

počty bodov 5, 6, 7. Pre vyjadrenie pozitívnej odpovede sme použili pojem „áno“. Neutrálny 

postoj vyjadrený pojmom „neviem“ predstavovala hodnota 4. 

 

Tabuľka 2 ukazuje, že 71 opýtaných neoznačilo rekreačný námorný jachting ako príjemnú 

aktivitu. To predstavovalo 12,39% z celkového počtu 573 opýtaných študentov. Dané 

percento by sa malo v základnom súbore, ktorý predstavoval všetkých študentov minimálne 

východoslovenského regiónu SR, pohybovať s pravdepodobnosťou 95% v rozmedzí ± 2,7%.  

Ako príjemnú aktivitu námorný rekreačný jachting označilo 403 študentov z celkového počtu 

573 študentov. To znamená, že až 70,33% respondentov vníma námorný rekreačný jachting 

ako príjemnú aktivitu. Dané percento sa v základnom súbore s 95% pravdepodobnosťou 

pohybuje v rozmedzí ± 3,74%, čo znamená 66,59 – 74,07. Každopádne s 95% 

pravdepodobnosťou viac ako ½ študentov základného súboru vníma námorný rekreačný 

jachting ako príjemnú aktivitu.  
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Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 6 Príjemnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Najčastejšou hodnotou pri odpovediach mužov aj žien na túto položku bola hodnota 7 

(obrázok 6). Z celkového počtu 200 mužov a 373 žien, 27% mužov a 30,6% žien si 

jednoznačne myslí, že námorný rekreačný jachting je príjemnou aktivitou. Je trochu 

prekvapujúce, že väčšie percento žien ako mužov je jednoznačne presvedčených, že námorný 

rekreačný jachting je príjemnou aktivitou. Riadok tabuľky označený „t“ udáva nami 

vypočítané hodnoty testovacieho kritéria  pre percentuálne údaje. V legende tabuľky 3 sú 

uvedené kritické hodnoty pre pravdepodobnosť 95% a pravdepodobnosť 99%. A sa majú 

navzájom jednotlivé percentá odlišovať, musí nami vypočítaná testovacia hodnota byť väčšia 

ako tabuľkové hodnoty uvedené v legende. V tabuľke 3 je vidieť, že ani jedna nami 

vypočítaná kritická hodnota nie je väčšia ako hodnoty uvedené v tabuľke. Z toho vyplýva, že 

percentuálne údaje v tabuľkách na 95% hladine významnosti sa navzájom štatisticky 

významne neodlišujú. Na základe toho môžeme konštatovať, že medzi odpoveďami mužov 

a žien na danú otázku nie je štatisticky významný rozdiel na 95% hladine významnosti. 

Všetky nami zistené rozdiely v odpovediach mužov a žien teda nemôžeme zovšeobecniť na 

základný súbor, ktorý predstavujú všetci študenti SR, alebo minimálne všetci študenti 

východoslovenského regiónu.  

 

Ak sa pozrieme na zovšeobecnené údaje prezentované v tabuľke 3 vidíme, že odpovede 

mužov a žien sú relatívne vyrovnané. Približne 12% mužov rovnako ako žien si myslí, že 

námorný rekreačný jachting nie je príjemnou aktivitou. Približne 17% mužov rovnako ako 
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žein zastáva neutrálny názor a približne 70% mužov rovnako ako žien si myslí, že námorný 

rekreačný jachting je príjemnou aktivitou.  

 

Tabuľka 3 Príjemnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M = 200 6 3,00 7 3,50 12 6,00 35 17,50 37 18,50 48 24,00 55 27,50 
Ž = 373 9 2,41 11 2,95 26 6,97 64 17,16 70 18,77 79 21,18 114 30,56 

Spolu = 573 15 2,62 18 3,14 38 6,63 99 17,28 107 18,67 127 22,16 169 29,49 
t  0,420  0,360  -0,445  0,103  -0,078  0,775  -0,766 

Možnosti 

 

Nie Nie % Neviem Neviem % Áno Áno % 

 

M = 200 25 12,50 35 17,50 140 70,00 
Z = 373 46 12,33 64 17,16 263 70,51 

Spolu = 573 71 12,4 99 17,3 403 70,3 
t  0,06  0,10  -0,13 

LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Záver 

Na základe uvedených výsledkov môžeme konštatovať že námorný rekreačný jachting je 

považovaný študentmi za príjemnú aktivitu a názory mužov a žien sa na popularitu 

námorného jachtingu nelíšia.  

 

4. 2 Vnímanie námorného jachtingu z hľadiska fyzickej náročnosti 

(Položka 10 - Tvrdosť) 
 

Myslíte si, že je námorný rekreačný jachting je športom pre tvrdých chlapov? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto otázkou sme sa snažili zistiť či študenti vnímajú námorný jachting ako aktivitu pre 

ktorú je potrebná odolnosť človeka ako po stránke fyzickej, tak aj po stránke psychickej, 
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a teda či námorný rekreačný jachting je určený pre špeciálnu časť populácie alebo je 

všeobecne určený pre širokú verejnosť. Odpovede na túto položku by mali napomôcť vhodne 

pripraviť propagáciu zájazdov námorného jachtingu 

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 7  Tvrdosť (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Obrázok 7 ukazuje postoje študentov vyjadrené 7 bodovou škálou. Len 18 študentov sa 

vyjadrilo jednoznačne v prospech toho, že pre námorný rekreačný jachting je potrebná vysoká 

odolnosť človeka. To predstavovalo 3,14% z celkového počtu opýtaných študentov 

(tabuľka...). Modus, to znamená najčastejšiu hodnotu v tejto položke predstavovala 1, ktorú 

označilo 132 respondentov. To znamená, že 23,04% študentov si jednoznačne myslí, že pre 

námorný rekreačný jachting nie je potrebná vysoká odolnosť človeka. Pomerne vysoký počet 

respondentov 127 zaujal k tejto otázke neutrálny postoj vyjadrený hodnotou 4.   

 

Tabuľka 4 ukazuje okrem 7 bodovej stupnice aj zovšeobecnenie výsledkov, ktoré sú 

vyjadrené trojbodovou stupnicou, kde 120 študentov si myslí, že pre námorný rekreačný 

jachting je potrebná vysoká odolnosť človeka. To predstavuje 20,94% z celkového počtu 

opýtaných. 326 študentov si myslí, že pre námorný rekreačný jachting nie je potrebná 

špeciálna odolnosť organizmu a teda, že námorný rekreačný jachting nie je určený len pre 

určitú časť populácie. Daný počet predstavuje 56,89% z celkového počtu opýtaných 

študentov. Konfidenčný interval pre pravdepodobnosť 95% je  ± 4,05%. To znamená, že 
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v základnom súbore sa bude dané percento s 95% pravdepodobnosťou pohybovať v intervale 

52,84 – 60,94. Každopádne s pravdepodobnosťou 95% viac ako polovica študentov SR alebo 

minimálne študentov východoslovenského regiónu si myslí, že námorný rekreačný jachting 

nie je určený pre špeciálnu časť populácie vyznačujúcu sa vysokou mierou špeciálnej 

odolnosti.  

 

Tabuľka 4 Tvrdosť (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 132 92 102 127 74 28 18 
Percento 23,04 16,06 17,80 22,16 12,91 4,89 3,14 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 326 127 120 
Percento 56,89 22,16 20,94 
Interval 95 4,05 3,40 3,33 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

  

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 8 Tvrdosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Z obrázku 8 je vidieť, že odpovede mužov a žien sa na túto položku rôznia. Kým najčastejšou 

odpoveďou mužov bola hodnota 4, ktorá reprezentovala neutrálny postoj a ktorú volilo 26% 
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mužov, najčastejšou hodnotou u žien bola hodnota 1, ktorá reprezentovala jednoznačne 

zápornú odpoveď na danú otázku a ktorú volilo 24% žien. Vo všetkých záporných 

odpovediach reprezentovaných bodmi 1, 2, 3 dosiahli ženy vyššie percento ako muži. 

a naopak, vo všetkých kladných odpovediach na túto otázku reprezentovaných bodmi 5, 6, 7 

dosiahli vyššie percento muži.  

 

Tabuľka 5 Tvrdosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M = 200 40 20,00 28 14,00 28 14,00 52 26,00 31 15,50 12 6,00 9 4,50 
Z = 373 92 24,66 64 17,16 74 19,84 75 20,11 43 11,53 16 4,29 9 2,41 

Spolu = 573 132 23,04 92 16,06 102 17,80 127 22,16 74 12,91 28 4,89 18 3,14 
t   -1,264   -0,982   -1,742   1,619   1,351   0,905   1,365 

Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M = 200 96 48,00 52 26,00 52 26,00 
Z = 373 230 61,66 75 20,11 68 18,23 

Spolu = 573 326 56,9 127 22,2 120 20,9 
t   -3,15   1,62   2,18 

LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Ak sa pozrieme na t hodnoty pre 7 bodovú stupnicu (tabuľka 5), vidíme, že ani v jednej 

odpovedi sa muži od žien neodlišujú štatisticky významne. To znamená, že všetky zistené 

diferencie v odpovediach mužov a žien pre 7 bodovú stupnicu platia len pre náš súbor. 

Nemôžeme ich zovšeobecniť s dostatočne vysokou pravdepodobnosťou na základný súbor.  

 

Iná situáciu znázorňuje druhá časť tabuľky 5, kde sme 7 bodovú stupnicu zredukovali na 3 

bodovú. Z celkového počtu 200 mužov 48% sa vyjadrilo, že námorný rekreačný jachting nie 

je určený pre špeciálny typ populácie vyznačujúci sa vysokou fyzickou a psychickou 

odolnosťou. Z celkového počtu 273 žien 61,66% sa vyjadrilo, že námorný rekreačný jachting 

nie je určený pre tvrdých chlapov. Nami vypočítaná absolútna testovacia hodnota t = 3,15 je 

väčšia ako 2, 58, čo je kritická hodnota pre hladinu štatistickej významnosti 99%. 
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Z uvedeného vyplýva, že dané percentá odpovedí sa štatisticky významne odlišujú 

s pravdepodobnosťou omylu menšou ako 1%. Väčšie percento žien si teda myslí, že námorný 

rekreačný jachting nie je učený len pre špeciálne odolných jedincov. Pozitívne sa na danú 

otázku vyjadrilo 26% mužov a 20,9% žien. V tomto prípade si vyššie percento mužov myslí, 

že námorný rekreačný jachting je určený pre tvrdých chlapov. Nami vypočítaná testovacia 

hodnota pre percentuálne údaje je  t = 2,18 síce nie je väčšia ako kritická hodnota pre 99% 

hladinu významnosti, ale je vyššia ako 1,96, čo je kritická hodnota pre 95% hladinu 

významnosti.  Na základe toho môžeme konštatovať, že dané percentá sa od seba štatisticky 

významne odlišujú a teda existuje v základnom súbore rozdiel medzi názormi mužov a žien 

na danú otázku. To znamená, že aj v základnom súbore s 95% pravdepodobnosťou môžeme 

očakávať, že vyššie percento mužov ako žien bude námorný rekreačný jachting považovať za 

aktivitu určenú pre tvrdých chlapov.  

 

Záver 

Viac ako polovica populácie si myslí že námorný rekreačný jachting nie je športom určený 

pre chlapov. Dané presvedčenie zdieľa väčšie percento žien ako mužov. 

 

4. 3 Vnímanie námorného jachtingu z hľadiska rozvoja v oblasti cestovného 

ruchu (položka 11 – Oblasť CR) 
 

Myslíte si, že námorný jachting je úspešne sa rozvíjajúca oblasť cestovného ruchu? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto otázkou sme chceli zistiť aký názor majú vysokoškoláci na rozvoj a budúcnosť 

námorného rekreačného jachtingu. 

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

Na základe obrázku 9. môžeme konštatovať, že rozloženie odpovedí približne tvar hyperboly 

s vrcholom v bode 4. Najviac študentov n = 151 sa nevie k tejto otázke vyjadriť. Teto počet 

predstavuje 26,35% z celkového počtu opýtaných. 42 študentov, alebo 7,33% sa vyjadrilo, že 

námorný rekreačný jachting jednoznačne nepatrí k úspešne sa rozvíjajúcej oblasti cestovného 

ruchu a 75 študentov alebo 13,08% si naopak myslí, že námorný rekreačný jachting 

jednoznačne patrí k úspešne sa rozvíjajúcej oblasti cestovného ruchu 
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Obrázok 9 Oblasť CR (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľa 6 v prehľadnej forme ukazuje názory študentov na trend vývoja popularity námorného 

jachtingu. 179 študentov alebo 31,24%  si myslí, že námorný jachting nepatrí k úspešne sa 

rozvíjajúcej oblasti cestovného ruchu a 42,41%, alebo n= 243 študentov si myslí pravý opak. 

Výsledky v tabuľke... teda naznačujú, že celkove pravdepodobne prevláda názor, že námorný 

rekreačný jachting patrí k úspešne sa rozvíjajúcej oblasti cestovného ruchu.  

 

Tabuľka 6 Oblasť CR (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 42 46 91 151 90 78 75 
Perceto 7,33 8,03 15,88 26,35 15,71 13,61 13,09 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 179 151 243 
Percento 31,24 26,35 42,41 
Interval 95 3,79 3,61 4,05 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 10. Oblasť CR (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Obrázok 10 ukazuje rozdiely v názoroch medzi mužmi a ženami na túto otázku. Najčastejšou 

odpoveďou u mužov rovnako ako u žien bola neutrálna odpoveď reprezentovaná hodnotou 4. 

Hodnota t pre percentá 7 bodovej stupnice v tabuľke 7 ani v jednom prípade neprekročili 

kritickú hodnotu pre štatistickú významnosť na 95% hladine. To znamená, že názory mužov a 

žien vyjadrené v percentách na 7 bodovej stupnici sa navzájom štatisticky významne 

neodlišujú. 

 

Ak sa však pozrieme na názory mužov a žien vyjadrené na trojbodovej stupnici, vidíme, že 

medzi názormi mužov a žien ktorí sa priklonili k zápornej odpovedi na túto otázku existuje 

štatistiky významný rozdiel na 99% hladine pravdepodobnosti (tabuľka 7). Môžeme teda 

konštatovať, že väčšie percento žien v základnom súbore si myslí, že námorný rekreačný 

jachting nepatrí k úspešne sa rozvíjajúcej oblasti cestovného ruchu. Existuje taktiež štatisticky 

významný rozdiel na 95% hladine významnosti v kladných odpovediach na danú otázku. 

Väčšie percento mužov si myslí, že námorný rekreačný jachting patrí k úspešne sa 

rozvíjajúcej oblasti cestovného ruchu.  
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Tabuľka 7 Oblasť CR (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M = 200 40 20,00 28 14,00 28 14,00 52 26,00 31 15,50 12 6,00 9 4,50 
Z = 373 92 24,66 64 17,16 74 19,84 75 20,11 43 11,53 16 4,29 9 2,41 

Spolu = 573 132 23,04 92 16,06 102 17,80 127 22,16 74 12,91 28 4,89 18 3,14 
t  -1,264  -0,982  -1,742  1,619  1,351  0,905  1,365 

Možnosti 

 

Nie Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

 

M = 200 96 48,00 52 26,00 52 26,00 
Z = 373 230 61,66 75 20,11 68 18,23 

Spolu = 573 326 56,9 127 22,2 120 20,9 
t  -3,15  1,62  2,18 

LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

  

Záver 

Prevláda názor, že námorný rekreačný jachting patrí k úspešne sa rozvíjajúcej oblasti 

cestovného ruchu. Dané presvedčenie má vyššie percento mužov ako žien. 

 

4. 4 Vnímanie zájazdov námorného jachtingu z pohľadu rizika morskej 

choroby (Položka 12 - Nevoľnosť) 
 

Myslíte si že by vám bolo na lodi zle s ustavičného kolísania? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto položkou sme chceli zistiť aké percento študentov vníma morskú chorobu ako 

eventuálnu prekážku, ktorá by im na mori mohla znepríjemniť život. Na základe odpovedí na 

túto otázku budeme vedieť nakoľko pri propagácii zájazdov námorného jachtingu sa sústrediť 

na túto tému. 

 

  



52 
 

Korelačná analýza 

Pri tejto premennej je zaujímavá korelácia s premennou 9 príjemnosť R = -0,127, p = 

0,002404. To znamená, že tí študenti, ktorý hodnotili kladne premennú príjemnosť si mysleli 

že im pravdepodobne na lodi nebude zle. Daný korelačný koeficient je však veľmi nízky 

a preto v praxi daný vzťah nemá veľký význam. Objavili sme aj ďalšie štatistiky významné 

korelácie (príloha C). Všetky sú však veľmi nízke.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 11  Nevoľnosť (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Obrázok 11 ukazuje, že až 210 študentov, čomu zodpovedá 36,65% (tabuľka 8) opýtaných, 

odpovedalo, že by im na mori jednoznačne nebolo zle z ustavičného kolísania. Prax je taká, že 

ak sú veľké vlny a loď sa naozaj kolíše je to nepríjemné takmer pre každého (Cowings et al.; 

1999), avšak tieto nepríjemné pocity nemusia vyústiť do zvracania (Tauson et al., 1995; 

Cowings et al.; 1998). Podobnú skúsenosť som mal aj na preplavbe Atlantiku, kde samotná 

preplavba z Kanárskych ostrovov trvala 17 dní. Preplavbu sme uskutočnili s katamaránom 

o dĺžke 42 stôp, čo je 12,8 m. Na lodi sme boli traja. Počas tejto doby, ako náhle prišli veľké 

vlny, tak na palube ostal len ten čo mal službu, nezávisle od toho o ktorý deň preplavby sa 

jednalo. Na konci preplavby nepríjemné pocity z veľkých vĺn už neboli tak silné, ale stále 

pretrvávali. Nepríjemné pocity sa prehlbujú v uzavretých priestoroch, kde sú pomerne časté 
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(Rose, 2004). Na druhej strane pri námornom rekreačnom jachtingu je možné sa veľkým 

vlnám dosť často vyhnúť alebo plavbu ukončiť v prípade ak by niektorému členovi posádky 

bolo nevoľno. Po mori sa plavím už viac ako 10 rokov a len málokedy sa stáva, že by 

niekomu z posádky bolo počas plavby nevoľno. Je to však zapríčinené aj vhodnou 

organizáciou plavby a preventívnymi opatreniami, ktoré používam aby som posádku ušetril 

od zbytočných nepríjemností. Neutrálnu postoj k tejto otázke zaujalo 63 študentov, čo je 

10,99% z celkového počtu opýtaných. Pomerne malé percento, len 8,9%, čomu zodpovená 

počet 51 študentov sa vyjadrilo, že by im bolo na lodi jednoznačne zle od ustavičného 

kolísania.   

 

Tabuľka 8 Nevoľnosť (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 210 116 68 63 35 30 51 
Perceto 36,65 20,24 11,87 10,99 6,11 5,24 8,90 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 394 63 116 
Percento 68,76 10,99 20,24 
Interval 95 3,79 2,56 3,29 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Zovšeobecnenie hore uvedených výsledkov podáva tabuľka 8. Z celkového počtu študentov 

116, čo mu zodpovedá 20,24% sa vyjadrilo, že by im mohlo byť na lodi zle od ustavičného 

kolísania a 394 študentov alebo 69,76% si myslí, že by im na lodi pravdepodobne zle nebolo. 

Konfidenčný interval pre dané percento opýtaných je 3,79. To znamená, že v základnom 

súbore si s 95% pravdepodobnosťou myslí 64,97 – 72,55%, že by im na lodi nebolo zle od 

ustavičného kolísania. Záverom môžeme konštatovať, že nie je nutné sa pri propagácii 

zájazdov príliš sústrediť na tento problém, pretože väčšina ľudí sa myslí, že morská choroba   

by im nemala znepríjemniť dovolenku. 
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Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 12 Nevoľnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

 

Tabuľka 9 Nevoľnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M = 200 24 12,00 16 8,00 30 15,00 48 24,00 30 15,00 21 10,50 31 15,50 
Z = 373 18 4,83 30 8,04 61 16,35 103 27,61 60 16,09 57 15,28 44 11,80 

Spolu = 573 42 7,33 46 8,03 91 15,88 151 26,35 90 15,71 78 13,61 75 13,09 
t   3,141   -0,018   -0,423   -0,936   -0,340   -1,591   1,253 

Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M = 200 70 35,00 48 24,00 82 41,00 
Z = 373 109 29,22 103 27,61 161 43,16 

Spolu = 573 179 31,2 151 26,4 243 42,4 
t   1,42   -0,94   -0,50 

LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Ak sa pozrieme na percentuálne rozdiely mužov a žien vo všetkých negatívnych 

hodnoteniach, zistíme, že dané nami vypočítaná testovacia hodnota „t“ je menšia ako kritická 

hodnota pre pravdepodobnosť 95%, ktorú zmes i určili ako štatistickú významnú (tabuľka 9). 

Podľa toho nemôžeme sa pravdepodobnosťou väčšou ako 95% tvrdiť, že existujú rozdiely 

v percente negatívnych odpovedí medzi mužmi a ženami v základnom súbore. Rovnako sa 

nám nepotvrdila štatistická významnosť rozdielu percent pre kladné odpovede.  

 

Na základe vyššie uvedených výsledkov môžeme tvrdiť, že neexistujú štatisticky významné 

rozdiely v názoroch na túto otázku medzi mužmi a ženami s výnimkou mužov a žien, ktorý si 

jednoznačne myslia, že im na lodi zle nebude. V tomto prípade môžeme očakávať vyššie 

percento kladných odpovedí u mužov.  

 

Záver  

Väčšina ľudí si myslí, že im morská choroba nehrozí, aj keď opak je pravdou. Nezistili sme 

rozdiely medzi mužmi a žena v názoroch na túto otázku s výnimkou jednoznačne 

presvedčených jedincov, ktorý si myslia že im na lodi nebude zle, kde prevládali muži. 

 

4. 5 Vnímanie zájazdov námorného jachtingu z pohľadu cenovej 

dostupnosti (Položka 13 - Dostupnosť) 
 

Myslíte si, že námorný rekreačný jachting je cenovo dostupný pre priemerne 

zarábajúceho človeka? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Vo všeobecnosti môžeme na túto otázku odpovedať kladne. Námorný rekreačný jachting je 

dostupný pre priemerne zarábajúceho človeka. Loď, pre 6 – 8 ľudí, na ktorej sa aj spí, je 

možné zohnať za približne 1500 eur. Ďalšie výdavky na dovolenku už spočívajú len 

v preprave do destinácie a poplatky za naftu, ktoré môžu byť minimálne, pretože loď ide na 

plachti a aj v prípade použitia motora plavba nie je nákladná. Jedlo je možné zobrať so sebou 

a nie je nutné preplácať jeho cenu v reštauráciách. Jesť sa musí aj doma, takže túto položku 

nie je potrebné počítať do nákladov. Cena lode je pri námornom rekreačnom jachtingu jednou 

z najväčších položiek. Ceny lodí sa menia podľa toho v akom časovom predstihu si ju klient 

zarezervuje a tiež aj od termínu plavby. V hlavnej sezóne sú lode najdrahšie. Navyše nie je 
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možné postaviť cenu na konkrétnu loď, pretože túto môže niekto v danom termíne 

zarezervovať skôr a iná podobná loď môže mať úplne inú cenu. Preto pri propagácii zájazdov 

ak cestovná kancelária nevlastní vlastnú loď, nemôže ponúkať presnú cenu. Touto otázkou 

sme sa teda snažili zistiť, či je potrebné pri propagácii zájazdov uvádzať približná cenu, alebo 

stačí uviesť, aby klient zadal požiadavky na základe ktorých mu bude cena vypočítaná.  

  

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 13  Dostupnosť (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Z 573 študentov 273, čomu zodpovedá 47,64%  odpovedalo, že námorný rekreačný jachting 

jednoznačne nie je dostupný pre priemerne zarábajúceho človeka (obrázok 13). Neutrálny 

postoj zaujalo 64 študentov respektíve 11,17% a len 4 študenti sa vyjadrili, že námorný 

rekreačný jachting je jednoznačne dostupný pre priemerne zarábajúceho človeka.  

 

Z tabuľky 10 je jasné, že väčšina respondentov si myslí, že námorný rekreačný jachting nie je 

dostupný pre priemerne zarábajúceho človeka. Až 482 študentov alebo 84,12%  ± 2,99% pre 

95% pravdepodobnosť odhadu percenta v základnom súbore odpovedalo, že námorný 

rekreačný jachting pravdepodobne nebude dostupný pre priemerne zarábajúceho človeka. Len 

27 študentov si myslí, že námorný rekreačný jachting by mohol byť dostupný pre priemerne 

zarábajúceho človeka.  
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Tabuľka 10 Dostupnosť (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 273 118 91 64 16 7 4 
Perceto 47,64 20,59 15,88 11,17 2,79 1,22 0,70 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 482 64 27 
Percento 84,12 11,17 4,71 
Interval 95 2,99 2,58 1,74 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Na základe uvedených odpovedí na túto otázku môžeme konštatovať, že je každopádne 

potrebné určiť orientačnú cenu. Je možné tiež zamerať sa aj na priemerne zarábajúceho 

klienta, ktorý daný produkt pravdepodobne ani nevyhľadáva, pretože si myslí, že je preň 

cenovo nedostupný a celý zájazd postaviť na minimalizácii nákladov a tým aj ceny pre 

klienta.  

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 14 Dostupnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Z obrázku 14 vidieť, že niet veľkých rozdielov veľkých rozdielov v názoroch mužov a žien na 

túto otázku. Testovacie hodnoty pre rozdiely percentuálnych hodnôt sú príliš nízke, a preto 

nemôžeme prijať hypotézu o štatistickej významnosti rozdielov v odpovediach mužov a žien 

na danú otázku (tabuľka 11).  

 

Tabuľka 11 Dostupnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

 1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M = 200 94 47,00 40 20,00 36 18,00 19 9,50 7 3,50 2 1,00 2 1,00 
Z = 373 179 47,99 78 20,91 55 14,75 45 12,06 9 2,41 5 1,34 2 0,54 

Spolu = 573 273 47,64 118 20,59 91 15,88 64 11,17 16 2,79 7 1,22 4 0,70 
t  -0,226  -0,257  1,016  -0,929  0,753  -0,354  0,636 

Možnosti 

 

Nie Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

 

M = 200 170 85,00 19 9,50 11 5,50 
Z = 373 312 83,65 45 12,06 16 4,29 

Spolu = 573 482 84,1 64 11,2 27 4,7 
t  0,42  -0,93  0,65 

LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Taktiež na trojbodovej stupnici sme nezistili štatisticky významné rozdiely medzi 

odpoveďami mužov a žien na túto otázku.  

 

Záver 

Väčšina mužov rovnako ako žien si myslí, že námorný rekreačný jachting nie je určený pre 

priemerne zarábajúceho človeka, preto je potrebné pri propagácii zájazdov určiť orientačnú 

cenu.  
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4. 6 Vnímanie námorného jachtingu z pohľadu náročnosti na špeciálne 

zručnosti (Položka 14 - Zručnosti) 
 

Myslíte si, že pre plavbu na plachetnici o dĺžke 15 m na pozícii „člen posádky“ sú 

potrebné zložité špeciálne zručnosti? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto otázkou sme sa snažili zistiť ako študenti vnímajú svoje schopnosti, ktoré by mohli pre 

nich eventuálne znamenať prekážku brániacu im v zúčastnení sa takéhoto typu dovolenky. Na 

základe odpovedí na túto otázku bude možné produkt propagovať vhodnejším spôsobom.  Vo 

všeobecnosti na tú otázku môžeme odpovedať, že pre námorný rekreačný jachting nie sú 

potrebné špeciálne zručnosti.  

 

Korelačná analýza 

Táto premenná dosiahla najvyšší korelačný koeficient s premennou 15 Člen posádky R = - 

0,31, p = 0,000000. To znamená, že tí ktorí si mysleli, že pre námorný jachting sú potrebné 

špeciálne zručnosti mali tendenciu sa domnievať, že by nezvládli pozíciu člena posádky. 

Daný korelačný koeficient nie je veľmi vysoký. Dokáže vysvetliť len 9,6% celkového 

rozptylu premennej 15 Člen posádky. Preto z praktického hľadiska nemá táto závislosť 

významnú úlohu. Neobjavili sme štatisticky významné korelácie premennej 14 Zručnosti 

s premennou 8 Plávanie. Korelácie tejto premennej s ostatnými premennými sú uvedené 

v prílohe C 

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 15 Zručnosti (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Obrázok 15 ukazuje, že 82 študentov si myslí, že pre námorný rekreačný jachting v pozícií 

člen posádky sú potrebné špeciálne zručnosti. Tomu zodpovedá 14,31% z celkového počtu 

opýtaných. Jednoznačne nie na túto otázku odpovedalo 43 študentov respektíve 7,5% 

opýtaných. 112 respondentov alebo 19,55% sa nevedelo na túto otázku odpovedať a preto 

volilo počet bodov 4, ktoré sa nachádzajú v strede 7 bodovej stupnice.  

 

Tabuľka 12 Zručnosti (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 43 71 97 112 96 72 82 
Perceto 7,50 12,39 16,93 19,55 16,75 12,57 14,31 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 211 112 250 
Percento 36,82 19,55 43,63 
Interval 95 3,95 3,25 4,06 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Z tabuľky 12 vyplýva, že takmer 1/2 respondentov si myslí, že pre námorný rekreačný 

jachting sú potrebné špeciálne zručnosti a viac ako 1/3 si myslí pravý opak. Pri propagácii 

zájazdov tohto typu bude potrebné zdôrazniť, že pre pozíciu člena posádky nie sú potrebné 

špeciálne zručnosti.  

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 16 Zručnosti (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Obrázok 16 ukazuje, že najväčšie rozdiely v odpovediach na túto otázku boli pri hodnotách 1, 

6, 7. Hodnotu 1, ktorá reprezentovala krajnú zápornú odpoveď, volilo väčšie percento mužov, 

ktorý boli v našom súbore jednoznačne presvedčený, že pre námorný rekreačný jachting nie 

sú potrebné špeciálne zručnosti. Hodnotu 6, ktorá reprezentovala kladnú odpoveď na túto 

otázku volilo väčšie percento žien. Naopak, krajnú kladnú hodnotu 7 volilo väčšie percento 

mužov, ktorí boli jednoznačne presvedčený, že pre námorný rekreačný jachting sú potrebné 

špeciálne zručnosti, na pozícii člen posádky.  

 

Tabuľka 13 Zručnosti (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M = 200 18 9,00 25 12,50 35 17,50 39 19,50 31 15,50 18 9,00 34 17,00 
Z = 373 25 6,70 46 12,33 62 16,62 73 19,57 65 17,43 54 14,48 48 12,87 

Spolu = 573 43 7,50 71 12,39 97 16,93 112 19,55 96 16,75 72 12,57 82 14,31 
t   0,995   0,058   0,267   -0,020   -0,589   -1,885   1,346 

Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M = 200 78 39,00 39 19,50 83 41,50 
Z = 373 133 35,66 73 19,57 167 44,77 

Spolu = 573 211 36,8 112 19,5 250 43,6 
t   0,79   -0,02   -0,75 

LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

V tabuľke 13 je vidieť, že ani jedna nami vypočítaná testovacia hodnota nie je väčšia ako 

kritická hodnota 1,96 pre pravdepodobnosť rozdielu percent na 95% hladine významnosti. 

Preto   nieto štatisticky významného rozdielu medzi mužmi a ženami na danú otázku. To platí 

ako pre 7 bodovú, tak aj pre 3 bodovú stupnicu. V našom súbore vyššie si percento mužov 

myslelo, že pre námorný rekreačný jachting je sú potrebné špeciálne zručnosti na pozícií člen 

posádky a naopak vyššie percento žien si myslelo, že pre námorný rekreačný jachting sú 

potrebné špeciálne zručnosti.  
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Dané rozdiely však platia len pre náš súbor. Nie sú dostatočne veľké, aby sme ich mohli 

zovšeobecniť. 

 

Záver 

Viac ako ½ populácie si myslí, že pre námorný rekreačný jachting sú potrebné špeciálne 

zručnosti, z čoho je vyššie percento mužov. Pri propagácii zájazdov námorného jachtingu 

bude teda potrebné zdôrazniť, že pre pozíciu člen posádky nie sú potrebné špeciálne 

zručnosti. 

 

4. 7 Vnímanie vlastných zručností vzhľadom k nárokom na členov posádky 

(Položka 15 – Člen posádky) 
 

Myslíte si, že by ste zvládli pozíciu „člen posádky“ vzhľadom na svoje zručnosti? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto otázkou sme chceli zistiť koľko študentov bude hodnotiť svoje schopnosti ako 

nedostačujúce vzhľadom k požiadavkám, ktoré námorný rekreačný jachting kladie na členov 

posádky lode. Na základe odpovedí na túto otázku získame informácie nakoľko bude pri 

propagácii námorného jachtingu potrebné zdôrazniť, že pre tento typ zájazdov vo 

všeobecnosti nie sú potrebné špeciálne zručnosti.  

 

Korelačná analýza 

Objavili sme štatisticky významnú koreláciu tejto premennej s premennou 8 Plávanie. R = 

0,23, p = 0,000000. To znamená, že tí ktorý hodnotili svoje plavecké zručnosti vyššie, boli 

viac presvedčený, že by zvládli pozíciu člen posádky. Korelačný koeficient je príliš nízky na 

to aby bol pre nás vecne významný. Objavili sme aj ďalšie významné korelácie. Všetky 

korelácie danej premennej s ostanými premennými sú uvedené v prílohe C. 

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

Obrázok 17 ukazuje, že 121 študentov, alebo 21,12% si myslí, že by jednoznačne nezvládli 

pozíciu člen posádky. Naproti tomu 64 študentov respektíve 11,17% respondentov si myslí, 

že by jednoznačne zvládli pozíciu člen posádky vzhľadom na svoje schopnosti. 97 študentov, 

čomu zodpovedá 16,93% sa nevedelo prikloniť k žiadnej alternatíve.  



63 
 

 

 
Obrázok 17  Člen posádky (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 14 Člen posádky (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 121 71 73 97 71 76 64 
Perceto 21,12 12,39 12,74 16,93 12,39 13,26 11,17 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 265 97 211 
Percento 46,25 16,93 36,82 
Interval 95 4,08 3,07 3,95 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľa 14 ukazuje, že 46,25% alebo 265 študentov si myslí, že by pravdepodobne nezvládli 

pozíciu člen posádky vzhľadom na svoje zručnosti. Dané percento študentov sa bude 

v základnom súbore pohybovať s pravdepodobnosťou 95% v intervale 42,17 – 50,33. 

Z celkového počtu študentov 211 si myslí, že by pravdepodobne zvládli pozíciu člena 

posádky vzhľadom na svoje schopnosti. Tomu zodpovedá 36,82%. Konfidenčný interval pre 

základný súbor a pravdepodobnosť 95% bude 32,87 – 40,44. Keďže konfidenčné intervaly sa 

neprekrývajú, môžeme konštatovať že dané percentá sa z 95% pravdepodobnosťou  štatisticky 

význame odlišujú. Pomerne veľké percento respondentov si myslí, že by pravdepodobne 
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nezvládli pozíciu člena posádky vzhľadom na svoje schopnosti. Na základe týchto výsledkov 

bude potrebné pri propagácii zájazdov námorného jachtingu zdôrazniť, že pre námorný 

rekreačný jachting nie sú potrebné špeciálne zručnosti.  

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 18 Člen posádky (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Na obrázku 18 vidíme, väčšie percento žien (23,6%) ako mužov (16,5%) v našom súbore je 

presvedčených, že by jednoznačne nezvládli pozíciu člen posádky. Dané rozdiely sú 

štatisticky významné na 95% hladine významnosti. Nezistili sme štatisticky významné 

rozdiely medzi mužmi a ženami v neutrálnych názoroch. Jednoznačne kladne sa na danú 

otázku vyjadrilo 16,6% mužov a len 8,3% žien. Dané percentá sa štatisticky významne 

odlišujú s viac ako 99% pravdepodobnosťou.  

 

V tabuľke 15 môžeme vidieť, že taktiež rozdiely medzi mužmi a ženami na trojbodovej 

stupnici sú štatisticky významné s pravdepodobnosťou väčšou ako 99%.  Zatiaľ čo mužov 

34% si myslí, že by nezvládli pozíciu člen posádky, u žien dané percento dosiahlo hodnotu 

53,82%. Z celkového počtu 200 mužov 47,7% si myslí, že by zvládli pozíciu člen posádky. 

Z celkového počtu žien si to myslí len 31% žien. Z uvedených výsledkov vyplýva, že pre 

ženy bude potrebné viac zdôrazniť, že pre pozíciu člen posádky nie sú potrebné špeciálne 

zručnosti.  
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Tabuľka 15 Člen posádky (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M = 200 33 16,50 18 9,00 17 8,50 37 18,50 27 13,50 35 17,50 33 16,50 
Z = 373 88 23,59 53 14,21 56 15,01 60 16,09 44 11,80 41 10,99 31 8,31 

Spolu = 573 121 21,12 71 12,39 73 12,74 97 16,93 71 12,39 76 13,26 64 11,17 
t   -1,983   -1,804   -2,229   0,735   0,590   2,189   2,966 

Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M = 200 68 34,00 37 18,50 95 47,50 
Z = 373 197 52,82 60 16,09 116 31,10 

Spolu = 573 265 46,2 97 16,9 211 36,8 
t   -4,31   0,73   3,88 

LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

 

Záver 

Pomerne veľké percento respondentov si myslí, že by pravdepodobne nezvládli pozíciu člena 

posádky vzhľadom na svoje schopnosti, čo je typické viac pre ženy ako pre mužov. Preto pri 

propagácii zájazdov námorného jachtingu bude potrebné zdôrazniť, zvlášť pre ženy, že pre 

pozíciu člen posádky nie sú potrebné špeciálne zručnosti.  

 

4. 8 Vnímanie námorného jachtingu z pohľadu bezpečnosti (Položka 16 - 

Nebezpečenstvo) 
 

Myslíte si, že je námorný rekreačný jachting je nebezpečnou aktivitou? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Odpoveď na túto otázku považujeme za veľmi dôležitú z hľadiska tvorby reklamy 

a propagácie zájazdov tohto typu. Vo všeobecnosti by sme mohli na túto otázku odpovedať, 
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že námorný rekreačný jachting nie je nebezpečnou aktivitou ak sa vykonáva pod vedením 

skúseného a zodpovedného kapitána. „Ja sám ako kapitán oceánskej plavby pre rekreačné 

plavidlá do dĺžky 24 m s maximálnym počtom 12 ľudí na palube sa najviac obávam cesty do 

miesta určenia a nie samotnej plavby“.  

 

Korelačná analýza 

Pri tejto položke sme objavili štatisticky významnú koreláciu s premenou 17 Potopenie R = 

0,25, p = 0,000000. To znamená, že tí ktorý si myslia, že námorný jachting je nebezpečnou 

aktivitou majú tendenciu sa domnievať, že je veľká pravdepodobnosť, že sa loď v búrke 

potopí. Daný korelačný koeficient je však nízky a preto aj keď s vysokou pravdepodobnosťou 

nejaká závislosť v základnom súbore existuje nemá prakticky význam. Ostatné významné aj 

nevýznamné korelácie tejto premennej sú uvedené v prílohe C 

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 19  Nebezpečenstvo (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Jednoznačne nie na túto otázku odpovedalo 60 študentov, čomu zodpovedá 10,47% 

opýtaných (obrázok 19). Jednoznačne áno na otázku odpovedalo 24 študentov, čomu 

zodpovedá len 4,19%. Neutrálny postoj k tejto otázke zaujalo 136 študentov respektíve 23,73 

percent opýtaných.  
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Tabuľka 16 Nebezpečenstvo (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 60 109 131 136 71 42 24 
Perceto 10,47 19,02 22,86 23,73 12,39 7,33 4,19 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 300 136 137 
Percento 52,36 23,73 23,91 
Interval 95 4,09 3,48 3,49 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 16 ukazuje, že 300 študentov si myslí, že námorný rekreačný jachting nie je 

pravdepodobne nebezpečnou aktivitou. To je 52,36% z celkového počtu opýtaných študentov.  

V základnom súbore skladajúcom sa zo všetkých študentov SR alebo aspoň do študentov 

východoslovenského regiónu sa bude dané percento pohybovať v intervale 48,27 – 56,45.  

137 respondentov sa myslí, že námorný rekreačný jachting je pravdepodobne nebezpečnou 

aktivitou. Tomu zodpovedá 23,91% a konfidenčný interval pre 95% pravdepodobnosť pre 

základný súbor  20,42 – 27,4. Keďže konfidenčné intervaly sa neprekrývajú, môžeme 

konštatovať, že s 95% pravdepodobnosťou sa dané percentá od seba štatisticky významne 

odlišujú.  

 

Aj napriek tomu, že väčšie percento respondentov sa vyjadrilo, že námorný rekreačný 

jachting nie je pravdepodobne nebezpečnou aktivitou len 10,47 percent je o tom jednoznačne 

presvedčených. Preto je potrebné pre propagáciu námorného rekreačného jachtingu 

jednoznačne venovať pozornosť prezentácii bezpečnosti zájazdov námorného jachtingu.  

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

Ak sa pozrieme na obrázok 20 vidíme, že vo všeobecnosti menšie percento žien ako mužov 

vníma námorný jachting ako nebezpečnú aktivitu. Okrem hodnoty 1, v ostatných dvoch 

prípadoch negatívnej odpovede na danú otázku, väčšie percento žien si myslí, že námorný 

jachting nie je nebezpečnou aktivitou a naopak pri kladných odpovediach vo všetkých troch 

prípadoch nižšie percento žien ako mužov sa vyjadrilo, že námorný rekreačný jachting je 

nebezpečnou aktivitou.  
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Obrázok 20 Nebezpečenstvo (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 17 Nebezpečnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 23 11,50 25 12,50 40 20,00 49 24,50 31 15,50 20 10,00 12 6,00 
Z 37 9,92 84 22,52 91 24,40 87 23,32 40 10,72 22 5,90 12 3,22 
Spolu 60 10,47 109 19,02 131 22,86 136 23,73 71 12,39 42 7,33 24 4,19 

95%   0,589   -2,913   -1,195   0,315   1,654   1,796   1,585 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 88 44,00 49 24,50 63 31,50 
Z 212 56,84 87 23,32 74 19,84 
Spolu 300 52,4 136 23,7 137 23,9 

95%   -2,93   0,32   3,12 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Ak sa pozrieme na testovacie hodnoty uvedené v tabuľke 17 zistíme, že štatisticky významné 

rozdiely boli len pri hodnote 2, kde sa odpovede líšili štatisticky významne na 1% hladine 

omylu. Na trojbodovej stupnici, ktorá predstavuje zhrnutie výsledkov 7 bodovej stupnice 

1 2 3 4 5 6 7
Muži 11,5 12,5 20,0 24,5 15,5 10,0 6,0
Ženy 9,9 22,5 24,4 23,3 10,7 5,9 3,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Pe
rc

en
tá

 

Body 

16. Nebezpečenstvo 



69 
 

môžeme vidieť, že percentuálne hodnoty mužov a žien sa štatisticky významne odlišujú čo sa 

týka kladných a záporných odpovedí. Pri neutrálnych odpovediach sme nezistili štatisticky 

významné rozdiely medzi mužmi a ženami.  

 

Z uvedeného vyplýva, že nižšie percento žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99% vníma 

námorný jachting nebezpečnú aktivitu v porovnaní s mužmi.   

 

Záver 

Vyššie percento žien ako mužov si myslí, že námorný rekreačný jachting nie je nebezpečnou 

aktivitou. Vzhľadom na fakt, že len asi 10% populácie je jednoznačne presvedčených, že 

námorný rekreačný jachting nie je nebezpečnou aktivitou je potrebné tento fakt pri propagácii 

zájazdov námorného jachtingu zdôrazniť.  

 

4. 9 Vnímanie námorného jachtingu z pohľadu pravdepodobnosti 

potopenia lode (Položka 17 - Potopenie) 
 

Myslíte si, že je veľká pravdepodobnosť, že sa loď v búrke potopí? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Jedným z najvážnejších nebezpečenstiev na mori je búrka, ktorá môže viesť aj k potopenie 

lode s tragickým koncom pre posádku. Avšak nie je vysoká pravdepodobnosť na mori zažiť 

takúto silnú búrku. A ani v tak silnej búrke sa loď nemusí potopiť. Preto odpoveď na túto 

otázku je záporná. To znamená, že nie je veľká pravdepodobnosť že sa loď v búrke potopí.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

Najviac respondentov n = 122 (obrázok 21) pri tejto položke volilo alternatívu 3. Tomu 

zodpovedá 22,86% (tabuľka 18). Jednoznačne nie na túto otázku odpovedalo 76 študentov, 

respektíve 10,47 opýtaných. Jednoznačne áno odpovedalo 40 študentov, respektíve  6,98% 

študentov. 96 opýtaných sa nevedelo rozhodnúť medzi kladnou a zápornou odpoveďou. 

Tomuto počtu zodpovedá 16,75% vzhľadom na počet všetkých opýtaných študentov. 

 

Tabuľa 18 ukazuje, že 315 študentov sa prikláňa k názoru, že loď sa pravdepodobne v búrke 

nepotopí. Z celkového počtu opýtaných je to 54,97% študentov. Dané percento sa bude 
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v základnom súbore s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v rozmedzí ± 4,07%. To znamená, 

že viac ako polovica študentov základného súboru s pravdepodobnosťou 95% sa domnieva že 

nie je veľká pravdepodobnosť, že sa loď v búrke potopí. 162 študentov respektíve 28,27% si 

myslí, že je veľká pravdepodobnosť, že sa loď v búrke potopí. Vzhľadom na nízke percento 

nie je potrebné špeciálne rozvádzať problematiku odolnosti lode voči búrke pri propagácii 

zájazdov.  

 

 
Obrázok 21  Potopenie (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 18 Potopenie (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 76 117 122 96 76 46 40 
Perceto 13,26 20,42 21,29 16,75 13,26 8,03 6,98 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 315 96 162 
Percento 54,97 16,75 28,27 
Interval 95 4,07 3,06 3,69 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 22. Potopenie (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 19 Potopenie (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 35 17,50 43 21,50 40 20,00 35 17,50 27 13,50 11 5,50 9 4,50 
Z 41 10,99 74 19,84 82 21,98 61 16,35 49 13,14 35 9,38 31 8,31 
Spolu 76 13,26 117 20,42 122 21,29 96 16,75 76 13,26 46 8,03 40 6,98 

95%   2,189   0,470   -0,553   0,350   0,122   -1,631   -1,706 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 118 59,00 35 17,50 47 23,50 
Z 197 52,82 61 16,35 115 30,83 
Spolu 315 55,0 96 16,8 162 28,3 

95%   1,42   0,35   -1,86 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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uvedených v tabuľke 19 môžeme konštatovať, že len medzi týmito krajnými výpoveďami 

existuje štatisticky významný rozdiel na 5% hladine významnosti.  

 

Z výsledkov uvedených v tabuľke 19 pre trojbodovú stupnicu vyplýva, nulovú hypotézu, 

ktorá hovorí, že niet štatisticky významných rozdielov percentuálnymi hodnotami, nemôžeme 

zamietnuť. Na základe toho môžeme konštatovať, že niet rozdielu medzi mužmi a ženami 

v názoroch na túto otázku.  

 

Záver  

Väčšina populácie si myslí, že nie je veľká pravdepodobnosť, že sa loď v búrke potopí. 

Neboli tiež zistené rozdiely v odpovediach mužov a žien. Na základe uvedeného nie je 

potrebné danú problematiku príliš rozvádzať pri propagácii zájazdov námorného jachtingu 

 

4. 10 Vnímanie námorného jachtingu z pohľadu pravdepodobnosti búrky 

(Položka 18 - Pravdepodobnosť) 
 

Myslíte si, že je veľká pravdepodobnosť zažiť na mori búrku? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Búrka na mori môže byť pre loď nebezpečná. Touto otázkou sme chceli zistiť obavy 

študentov z príchodu búrky počas pobytu na mori. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že 

neexistuje veľká pravdepodobnosť zažiť na mori búrku. 

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

Obrázok 23 ukazuje že len 17 sa jednoznačne vyjadrilo, že neexistuje veľká pravdepodobnosť 

zažit na mori búrku. To predstavuje len 2,97% z celkového počtu opýtaných. Väčšina 

študentov n = 154 sa nevedela k tejto téme vyjadriť a preto volila hodnotu 4. Danému počtu 

študentov zodpovedá 26,88% z celkového počtu opýtaných študentov. Hodnotu 7 volilo 77 

študentov, čo predstavuje 13,44%, ktorí sú jednoznačne presvedčený, že existuje veľká 

pravdepodobnosť zažiť na mori búrku.  

 

Tabuľka 20 ukazuje aj zovšeobecnenie výsledkov použitím trojbodovej stupnice. Z tabuľky je 

vidieť, že 149 študentov sa prikláňa k názoru že nie je veľká pravdepodobnosť zažiť na mori 
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búrku. To predstavuje 26% z celkového počtu opýtaných. 270 študentov sa prikláňa k názoru, 

že existuje veľká pravdepodobnosť zažiť na morí búrku. Tomuto počtu zodpovedá 47,12% 

z celkového počtu popýtaných osôb.  

 

 
Obrázok 23  Pravdepodobnosť (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 20 Pravdepodobnosť (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 17 35 97 154 117 76 77 
Percento 2,97 6,11 16,93 26,88 20,42 13,26 13,44 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 149 154 270 
Percento 26,00 26,88 47,12 
Interval 95 3,59 3,63 4,09 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že veľká časť skúmanej populácie si 

myslí, že existuje veľká pravdepodobnosť zažiť na mori búrku. Opak je však pravdou. Na 

druhej strane si viac ako polovica skúmaných osôb myslí, že nie je veľká pravdepodobnosť, 

že sa loď v búrke potopí (tabuľka 20). Aj napriek tomu si myslíme, že je potrebné pri 
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propagácii zájazdov uviesť veci na pravú mieru a vhodne zohľadniť fakt, že skutočne 

neexistuje veľká pravdepodobnosť zažiť na mori búrku.  

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 24 Pravdepodobnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 21 Pravdepodobnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 8 4,00 14 7,00 37 18,50 51 25,50 40 20,00 24 12,00 26 13,00 
Z 9 2,41 21 5,63 60 16,09 103 27,61 77 20,64 52 13,94 51 13,67 
Spolu 17 2,97 35 6,11 97 16,93 154 26,88 117 20,42 76 13,26 77 13,44 

95%   1,067   0,653   0,735   -0,544   -0,182   -0,653   -0,225 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Áno Áno % 

  

M 59 29,50 51 25,50 90 45,00 
Z 90 24,13 103 27,61 180 48,26 
Spolu 149 26,0 154 26,9 270 47,1 

95%   1,40   -0,54   -0,74 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Rozdiely v odpovediach medzi mužmi a ženami zachytáva obrázok 24 V negatívnej časti 

stupnice vo všetkých troch prípadoch (body 1, 2, 3) sme zaznamenali vyššie percentuálne 

odpovede mužov. Kladná časť stupnice naopak zobrazuje vyššie percentuálne odpovede žien. 

Z uvedeného vyplýva, že väčšie percento žien v našom súbore si myslí, že je veľká 

pravdepodobnosť, že sa loď v búrke potopí.  

 

Ak sa pozrieme do tabuľky 21 na nami vypočítané testovacie hodnoty, vidíme, že ani 

v jednom prípade rovnako ako v prípade 7 bodovej, tak aj v prípade 3 trojbodovej stupnice 

rozdiely v percentách nie sú štatisticky významné na 95% hladine pravdepodobnosti, ktorú 

sme si určili ako štatisticky významnú. Z uvedeného vyplýva, že dané rozdiely nemôžeme 

s dostatočnou pravdepodobnosťou zovšeobecniť na základný súbor. Predpokladáme teda, že 

v základnom súbore nebudú rozdiely medzi mužmi a ženami v názoroch na túto otázku.  

 

Záver 

Veľká časť skúmanej populácie bez ohľadu na pohlavie si myslí, že existuje veľká 

pravdepodobnosť zažiť na mori búrku. Opak je však pravdou. Pre bude potrebné tento fakt pri 

propagácii zájazdov námorného jachtingu zdôrazniť. 

 

4. 11 Vnímanie námorného jachtingu z pohľadu atraktívnosti (Položka 19 - 

Atraktívnosť) 
 

Myslíte si, že týždenná dovolenka na jachte o dĺžke 15 m mohla by pre bežných ľudí 

atraktívna? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto položkou sme chceli zistiť ako študenti vnímajú atraktívnosť námorného jachtingu nie 

smerom k sebe, ale vzhľadom k svojmu okoliu.  

 

Korelačná analýza 

Táto premenná vykazovala najvyššie štatisticky významné korelácie, ktoré stoja za zmienku , 

s premennou 20 Chorvátsko výhra R = 0,347,  p = 0,000000, s premennou 21 Chorvátsko 

financie R = 0,387, p = 0,000000, s premennou 23 Atlantik výhra R =  0,247, p = 0,000000, 

s premennou 24 Atlantik financie R = 0,33, p = 0,000000. To znamená, že tí ktorí hodnotili 
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námorný jachting ako atraktívny pre svoje okolie mali tendenciu zúčastniť sa na zájazdoch 

námorného jachtingu. Dané korelácie však nie sú príliš vysoké.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 25  Atraktívnosť (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Z obrázku 25 je vidieť, že až 191 študentov si myslí, že námorný rekreačný jachting je pre 

bežných ľudí jednoznačne atraktívny. To predstavuje 33,33% z celkového počtu opýtaných 

osôb. Len 17 respondentov odpovedalo na danú otázku jednoznačne negatívne. Tomuto počtu 

zodpovedá 2,97% všetkých opýtaných ľudí. Neutrálny názor zastáva 82 študentov, čo 

predstavuje 14,31% všetkých opýtaných.  

 

Tabuľka 22 Atraktívnosť (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 17 25 40 82 91 127 191 
Percento 2,97 4,36 6,98 14,31 15,88 22,16 33,33 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 82 82 409 
Percento 14,31 14,31 71,38 
Interval 95 2,87 2,87 3,70 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Z tabuľky 22 je zjavné, že väčšina opýtaných považuje námorný rekreačný jachting 

a týždennú dovolenku na lodi za atraktívnu. Až 409 ľudí sa vyjadrilo na danú otázku kladne, 

čo predstavuje 71,38% z celkového počtu 573 osôb. Záporne sa vyjadrilo 82 ľudí respektíve 

14,31%. 

 

Z odpovedí na danú položku jednoznačne vyplýva, že väčšina skúmanej populácie považuje 

týždennú dovolenku na mori za atraktívnu. Preto odporúčame zamerať sa na takýto druh 

zájazdov. Vzhľadom na nedostatočnú ponuku cestovných kancelárii v tejto oblasti, vidíme 

veľké možnosti rozvoja cestovného ruchu v tejto sfére.  

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 26. Atraktívnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Z obrázku 26 vyplýva, že muži rovnako ako ženy volili najčastejšie hodnotu 7. Percentá 

zodpovedajúce hodnote 7 sa štatisticky významne neodlišujú (tabuľka 23). Najmenej častá 

hodnota bola u mužov hodnota 2, u žien hodnota 1. Štatisticky významné rozdiely 

percentuálnych hodnôt na 95% hladine sme zaznamenali len pri hodnote 3, ktorú volilo 4% 

mužov a 8,6% žien.  
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Tabuľka 23 Atraktívnosť (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 8 4,00 6 3,00 8 4,00 27 13,50 36 18,00 49 24,50 66 33,00 
Z 9 2,41 19 5,09 32 8,58 55 14,75 55 14,75 78 20,91 125 33,51 
Spolu 17 2,97 25 4,36 40 6,98 82 14,31 91 15,88 127 22,16 191 33,33 

95%   1,067   -1,170   -2,050   -0,406   1,016   0,986   -0,124 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 22 11,00 27 13,50 151 75,50 
Z 60 16,09 55 14,75 258 69,17 
Spolu 82 14,3 82 14,3 409 71,4 

95%   -1,66   -0,41   1,60 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Zhrnutie výsledkov 7 bodovej stupnice podáva jej 3 bodová alternatíva (tabuľka...), kde 

môžeme vidieť, že 11% mužov a 19,09% žien si myslí, námorný rekreačný jachting nie 

atraktívny pre bežných ľudí a 75,5% mužov a 69% žien si myslí, že námorný jachting je 

atraktívny pre bežných ľudí. V našom súbore si teda väčšie percento mužov myslí, že 

námorný rekreačný jachting môže byť atraktívny pre bežných ľudí. Rozdiely medzi 

percentuálnymi údajmi trojbodovej stupnice nie sú štatisticky významné, preto nemôžeme 

očakávať s dostatočnou pravdepodobnosťou, že sa budú názory na túto problematiku medzi 

mužmi a ženami v základnom súbore rôzniť.  

 

Záver 

Väčšina populácie považuje týždennú dovolenku na jachte za atraktívnu. Túto preferenciu 

sme zistili u väčšieho percenta mužov v porovnaní so ženami. Vzhľadom na nízke pokrytie 

trhu, odporúčame zamerať sa práve na túto aktivitu.  
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4. 12 Ochota zúčastniť sa zájazdu námorného jachtingu (Položka 20 – 

Chorvátsko výhra) 
 

Ak by ste vyhrali týždennú plavbu okolo Chorvátskych ostrovov na plachetnici o dĺžke 

15 m zúčastnili by ste sa jej? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Vzhľadom k eventuálnej nebezpečnosti rekreačného námorného jachtingu sme chceli zistiť 

ochotu zúčastniť sa takéhoto typu zájazdu.  

 

Korelačná analýza 

Táto premenná vykazovala najvyššie štatisticky významné korelácie s týmito premennou 21 

Chorvátsko financie R = 0,53, p = 0,000000, premennou 23 Atlantik výhra R = 0,5, p = 

0,000000, premennou 24 Atlantik financie R = 0,41, p = 0,000000. To znamená, že tí ktorí 

mali tendenciu ísť na takýto typ zájazdu budú mať tendenciu aj aktívne takýto typ zájazdu 

vyhľadávať.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 27  Chorvátsko výhra (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Obrázok 27 ukazuje že až 402 respondentov by sa jednoznačne zúčastnilo týždennej plavby 

na lodi okolo chorvátskych ostrovov ak by takýto zájazd vyhrali. Tomuto počtu zodpovedá 
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70,16% všetkých opýtaných. Na druhej strane 18 študentov sa vyjadrilo k tejto otázke 

jednoznačne záporne a nešlo by na daný typ zájazdu aj keby ho vyhrali. To predstavuje 3,14% 

celkového počtu opýtaných osôb.  

 

Tabuľka 24 Chorvátsko výhra (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 18 4 12 33 34 70 402 
Perceto 3,14 0,70 2,09 5,76 5,93 12,22 70,16 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 34 33 506 
Percento 5,93 5,76 88,31 
Interval 95 1,93 1,91 2,63 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Z tabuľky 24 je vidieť, že záporne sa k danej otázke vyjadrilo celkove 34 ľudí, respektíve 

5,93%. Kladne na danú otázku odpovedalo 506 osôb, čomu zodpovedá 88,31% všetkých 

opýtaných. Odpovede na danú položku takmer jednoznačne potvrdili ochotu zúčastniť sa 

takéhoto typu dovolenky.  

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 28 Chorvátsko výhra (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Plavby okolo chorvátskych ostrovov, v prípade výhry, by sa jednoznačne zúčastnilo 64% 

mužov a 73,5% žien (obrázok 28). Dané percentá sa od seba štatisticky významne odlišujú s 

95% percentnou pravdepodobnosťou (tabuľka 25). Väčšie percento žien ako mužov by teda 

bolo jednoznačne ochotných zúčastniť sa takejto akcie.  Nerozhodný postoj zaujalo 10% 

mužov a 3,5% žien. Tento rozdiel je taktiež štatisticky významný s 99% pravdepodobnosťou. 

V ostatných prípadoch sme nezaznamenal štatisticky významné rozdiely medzi výpoveďami 

mužov a žien v rámci 7 bodovej stupnice. 

 

Tabuľka 25 Chorvátsko výhra (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 6 3,00 2 1,00 6 3,00 20 10,00 15 7,50 23 11,50 128 64,00 
Z 12 3,22 2 0,54 6 1,61 13 3,49 19 5,09 47 12,60 274 73,46 
Spolu 18 3,14 4 0,70 12 2,09 33 5,76 34 5,93 70 12,22 402 70,16 

95%   -0,142   0,636   1,109   3,191   1,162   -0,383   -2,359 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 14 7,00 20 10,00 166 83,00 
Z 20 5,36 13 3,49 340 91,15 
Spolu 34 5,9 33 5,8 506 88,3 

95%   0,79   3,19   -2,89 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Spolu 83% mužov a 91,15% žien sa vyjadrilo, že by sa pravdepodobne takejto akcie 

zúčastnili, ak by ju dostali ako výhru. Dané percentá sa od seba odlišujú s pravdepodobnosťou 

väčšou ako 99%. Z toho vyplýva, že väčšie percento žien ako mužov má tendenciu zúčastniť 

sa takéhoto zájazdu v prípade, že by ho vyhrali.  

 

Záver 

Odpovede na danú položku takmer jednoznačne potvrdili ochotu zúčastniť sa takéhoto typu 

dovolenky. Danú tendenciu sme zistili u vyššieho percenta žien ako mužov.  
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4. 13 Ochota zakúpiť si zájazd námorného jachtingu (Položka 21 – 

Chorvátsko financie) 
 

Ak by ste mali príležitosť zúčastniť sa týždennej plavby okolo Chorvátskych ostrovov 

na plachetnici o dĺžke 15 m a mali na to finančné prostriedky, využili by ste túto 

možnosť? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto položkou sme chceli zistiť nakoľko by boli potenciálny klienti ochotný samostatne 

a aktívne vyhľadávať daný typ zájazdov.  

 

Korelačná analýza 

Táto premenná vykazovala najvyššie štatisticky významné korelácie, o ktorých sme sa ešte 

nezmienili,  s premennou 23 Atlantik výhra R = 0,347, p = 0,000000, premennou 24 Atlantik 

financie R = 0,538, p = 0,000000. To znamená, že tí ktorí by si boli ochotný zaplatiť za zájazd 

okolo chorvátskych ostrovov, majú tendenciu ísť aj na preplavbu Atlantiku.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 29  Chorvátsko financie (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Z obrázku 29 je zjavné, že námorný rekreačný jachting je pre opýtaných študentov naozaj 

veľmi atraktívny. Až 300 študentov sa vyjadrilo na danú otázku jednoznačne kladne. To 
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znamená že 52,36% opýtaných študentov by jednoznačne na daný typ dovolenky išlo ak by na 

to mali finančné prostriedky. 34 Študentov sa vyjadrilo na danú otázku jednoznačne záporne. 

To znamená že 5,93% opýtaných by na daný typ zájazdu rozhodne nešli ak by naň mali 

dostatok finančných prostriedkov.  

 

Tabuľka 26 Chorvátsko financie (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 34 21 20 35 71 92 300 
Perceto 5,93 3,66 3,49 6,11 12,39 16,06 52,36 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 75 35 463 
Percento 13,09 6,11 80,80 
Interval 95 2,76 1,96 3,22 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 26 ukazuje, že 463 študentov alebo 80,8% všetkých opýtaných by sa pravdepodobne 

takéhoto typu zájazdu zúčastnilo, ak by na to mali dostatok finančných prostriedkov. 75 

študentov sa vyjadrilo, že by pravdepodobne na daný typ zájazdu nešlo ani keby naň mali 

finančné prostriedky. V relatívnom vyjadrení to je 13,09% všetkých opýtaných osôb.  

 

Z odpovedí na danú položku jednoznačne vyplýva ochota opýtaných zaplatiť si a ísť na takýto 

typ zájazdu. Vzhľadom na nízku ponuku takýchto typov zájazdov je potrebné zvýšiť 

propagáciu námorného jachtingu a obohatiť ponuku aj o túto oblasť cestovného ruchu.  

 
Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

Aj v tomto prípade, rovnako ako pri položke 20 – Chorvátsko výhra, vyššie percento žien by 

sa jednoznačne zúčastnilo takéhoto výletu, ak by na to malo dostatok finančných 

prostriedkov. Obrázok 30 ukazuje, že hodnotu 7 volilo 45,5% mužov a 56% žien. Dané 

percentá sa od seba odlišujú štatisticky významne s 95% pravdepodobnosťou. Z uvedeného 

vyplýva, že vyššie percento žien ako mužov je jednoznačne ochotných si za takýto typ 

zájazdu zaplatiť.  
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Súhrne výsledky kladných a záporných odpovedí zobrazených na 7 bodovej stupnici podáva 

trojbodová stupnica (tabuľka 27). Na trojbodovej stupnici sme nezistili štatisticky významné 

rozdiely vo výpovediach mužov a žien. uvedeného vyplýva, že všeobecne nemôžeme 

očakávať vyššiu ochotu žien ako mužov aktívne vyhľadávať takýto typ zájazdu.  

 
Obrázok 30. Chorvátsko financie (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 27 Chorvátsko financie (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 12 6,00 9 4,50 9 4,50 13 6,50 35 17,50 31 15,50 91 45,50 
Z 22 5,90 12 3,22 11 2,95 22 5,90 36 9,65 61 16,35 209 56,03 
Spolu 34 5,93 21 3,66 20 3,49 35 6,11 71 12,39 92 16,06 300 52,36 

95%   0,049   0,779   0,964   0,287   2,718   -0,265   -2,406 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 30 15,00 13 6,50 157 78,50 
Z 45 12,06 22 5,90 306 82,04 
Spolu 75 13,1 35 6,1 463 80,8 

95%   0,99   0,29   -1,02 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Záver 

Záverom môžeme konštatovať vysokú ochotu rovnako ako mužov, tak aj žien zaplatiť si a ísť 

na takýto typ zájazdu. Vzhľadom na nízku ponuku takýchto typov zájazdov je potrebné zvýšiť 

propagáciu námorného jachtingu a obohatiť ponuku aj o túto oblasť cestovného ruchu 

 

4. 14 Vnímanie preplavby Atlantiku ako prestížnej záležitosti (Položka 22 - 

Prestíž) 
 

Myslíte si, že preplaviť Atlantik je aj vecou prestíže? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto položkou sme chceli zistiť či preplavba Atlantiku predstavuje pre respondentov čin, na 

ktorý by mohli byť vo svojom živote hrdý, a o ktorom by mohli rozprávať svojmu okoliu, 

ktoré by ich za to obdivovalo 

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 31 Prestíž (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Na obrázku 31 je vidieť, že pre 125 respondentov preplavba Atlantiku predstavuje  

jednoznačne prestížny výkon. Tento počet zodpovedá 21,82% z celkového počtu opýtaných. 

101 osôb alebo 17,63% zaujalo k tejto záležitosti neutrálny postoj a 63 študentov respektíve 

10,99% sa vyjadrilo k tejto položke jednoznačne negatívne.  
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Tabuľka 28 Prestíž (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 63 32 48 101 102 102 125 
Perceto 10,99 5,58 8,38 17,63 17,80 17,80 21,82 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 143 101 329 
Percento 24,96 17,63 57,42 
Interval 95 3,54 3,12 4,05 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

V tabuľke 28 je vidieť, pre 143 študentov preplavba Atlantiku neznamená prestížny výkon. 

Tomu zodpovedá 24,96% z celkového počtu opýtaných osôb. Pre 329 respondentov 

preplavba Atlantiku znamená prestížny výkon. Tento počet predstavuje 57,42% z celkového 

počtu pýtaných. V základnom súbore sa bude dané percento pohybovať v s 95% 

pravdepodobnosťou intervale 53,37 – 61,47.  

 

Z týchto výsledkov vyplýva, že viac ako polovica opýtaných vníma preplavbu Atlantiku ako 

prestížnu záležitosť. Z tohto dôvodu si myslíme, že aj na túto oblasť by bolo možné 

orientovať ponuku zájazdov námorného jachtingu. 

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

Vyššie percento mužov ako žien je jednoznačne presvedčených, že preplaviť Atlantik je 

vecou prestíže (obrázok 32). Hodnotu 7 volilo 29% mužov a 18% žien. Dané percentá sa od 

seba štatisticky významne odlišujú s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Taktiež nižšie 

percento mužov (7,5%) ako žien (12,9%) je jednoznačne presvedčených, že preplaviť 

Atlantik nie je vecou prestíže. Dané percentá sa však od seba štatisticky významne neodlišujú, 

pretože nami vypočítaná absolútna testovacia hodnota 1,959 nižšia ako kritická hodnota 1,96 

pre pravdepodobnosť 95%. Nami vypočítaná hodnota je síce len o málo nižšia ako kritická 

hodnota, ale pretože sme si určili ako štatisticky významnú hladinu 95%, nemôžeme v tomto 

prípade prijať štatistickú hypotézu H1, o rozdielnosti percentuálnych hodnôt v základnom 

súbore.  
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Obrázok 32. Prestíž (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 29 Prestíž (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 15 7,50 10 5,00 15 7,50 37 18,50 28 14,00 37 18,50 58 29,00 
Z 48 12,87 22 5,90 33 8,85 64 17,16 74 19,84 65 17,43 67 17,96 
Spolu 63 10,99 32 5,58 48 8,38 101 17,63 102 17,80 102 17,80 125 21,82 

95%   -1,958   -0,446   -0,555   0,402   -1,742   0,320   3,049 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 40 20,00 37 18,50 123 61,50 
Z 103 27,61 64 17,16 206 55,23 
Spolu 143 25,0 101 17,6 329 57,4 

95%   -2,01   0,40   1,45 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Trojbodová stupnica prezentovaná v tabuľke 29 sumarizuje výsledky získané na 7 bodovej 

stupnici. Zápornú odpoveď na danú otázku volilo 20% mužov a 27,61 percent žien, ktoré si 

myslia, že preplaviť Atlantický oceán pravdepodobne nie je vecou prestíže. Dané percentá sa 
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štatisticky významne odlišujú na 5% hladine omylu. Aj na trojbodovej stupnici si vyššie 

percento mužov (61,5%) ako žien (55,23%) myslí, že preplaviť Atlantik je vecou prestíže. 

Dané percentá sa však od seba štatisticky významne neodlišujú, preto zistené rozdiely platia 

len pre náš súbor a nemôžeme ich zovšeobecniť.  

 

Záver 

Viac ako polovica opýtaných vníma preplavbu Atlantiku ako prestížnu záležitosť. Neboli 

zistené štatisticky významné rozdiely medzi mužmi a ženami. Aj na túto oblasť je teda možné 

orientovať ponuku zájazdov námorného jachtingu. 

 

4. 15 Ochota zúčastniť sa preplavby atlantiku (Položka 23 – Atlantik výhra) 
 

Ak by ste vyhrali cenu „Preplavba Atlantiku“ na plachetnici o dĺžke 15 m, zúčastnili by 

ste sa jej? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto položkou sme sledovali ochotu respondentov zúčastniť sa podujatia takéhoto typu.  

 

Korelačná analýza 

Daná premenná dosiahla najvyššiu koreláciu s premennou 24 Atlantik financie R = 0,699, p = 

0,000000. To znamená, že tí, ktorý by na takúto plavbu išli v prípade výhry by mali pomerne 

silnú tendenciu ísť na takúto plavbu aj keby si za ňu mali zaplatiť, ak by mali dostatok 

finančných prostriedkov.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

Obrázok 33 ukazuje, že až 244 respondentov by sa jednoznačne zúčastnilo preplavby 

Atlantiku ak by vyhrali takúto cenu. To predstavuje 42,58% z celkového počtu opýtaných. Na 

druhej strane 65 ľudí by sa takejto udalosti jednoznačne nezúčastnili, aj keby takúto možnosť 

získali výhrou a mohli sa jej zúčastniť bez toho aby si za ňu museli zaplatiť.  

 

Tabuľka 30 ukazuje, že 139 ľudí by sa preplavby skôr nezúčastnili ani keby ju vyhrali. Tomu 

zodpovedá 24,26% z celkové počtu. Kladne na túto položku odpovedalo 383 repondentov. 

Z toho vyplýva, že 66,84% by sa preplavby pravdepodobne zúčastnili. Dané percento 
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v základnom súbore sa bude pohybovať v intervale 62,99 – 70,69% Z uvedeného vyplýva, že 

viac ako polovica študentov SR by sa preplavby zúčastnila, ak by takúto cenu vyhrali.  

 
Obrázok 33  Atlantik výhra (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 30 Atlantik výhra (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 65 33 41 51 62 77 244 
Perceto 11,34 5,76 7,16 8,90 10,82 13,44 42,58 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 139 51 383 
Percento 24,26 8,90 66,84 
Interval 95 3,51 2,33 3,85 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

Obrázok 34 prezentuje prekvapujúce výsledky. V našom súbore sme zaznamenali vyššie 

percento žien ako mužov, ktoré by sa jednoznačne vydali na plavbu cez Atlantický oceán, ak 

by takýto zájazd vyhrali. Hodnotu 7 volilo 41% mužov a 43,4% žien. Dané rozdiely 

v percentá však platia len pre náš súbor a nemôžeme ich s dostatočnou pravdepodobnosťou 

zovšeobecniť. Ani v jednom prípade sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely medzi 

percentuálnymi hodnotami mužov a žien (tabuľka 31).  
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Obrázok 34 Atlantik výhra (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 31 Atlantik výhra (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 24 12,00 7 3,50 18 9,00 18 9,00 20 10,00 31 15,50 82 41,00 
Z 41 10,99 26 6,97 23 6,17 33 8,85 42 11,26 46 12,33 162 43,43 
Spolu 65 11,34 33 5,76 41 7,16 51 8,90 62 10,82 77 13,44 244 42,58 

95%   0,363   -1,700   1,254   0,061   -0,463   1,060   -0,561 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 49 24,50 18 9,00 133 66,50 
Z 90 24,13 33 8,85 250 67,02 
Spolu   24,3 51 8,9 383 66,8 

95%   0,10   0,06   -0,13 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Aj 3 bodová stupnica ukazuje, že vyššie percento žien by sa pravdepodobne takéhoto zájazdu 

zúčastnilo, ako by ho vyhralo. No aj v tomto prípade rozdiely v percentách mužov a žien nie 

sú štatisticky významné a preto ich nemôžeme zovšeobecniť na základný súbor.  
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Predpokladáme teda, že v základnom súbore pravdepodobne nebudú rozdiely medzi mužmi 

a ženami v postojoch k tejto otázke.  

 

Záver 

Viac ako polovica študentov SR by sa preplavby zúčastnila, ak by takúto cenu vyhrali. Neboli 

zistené štatisticky významné rozdiely v postojoch mužov a žien čo sa týka tejto položky.  

 

4. 16 Ochota zakúpiť si zájazd preplavby Atlantiku (Položka 24 – Atlantik 

financie) 
 

Ak by ste mali príležitosť zúčastniť sa preplavby Atlantiku a mali by ste na to finančné 

prostriedky využili by ste túto možnosť? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto položkou sme sledovali nakoľko by boli študenti ochotný si za takýto zájazd zaplatiť.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 35  Atlantik financie (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Na obrázku 35 môžeme vidieť, 87 opýtaných respektíve 15,18% (tabuľka 32)  by si za takúto 

akciu každopádne neboli ochotný zaplatiť.  Oproti predchádzajúcej položke, v tomto prípade 

počet ľudí, ktorí by sa takejto akcie jednoznačne nezúčastnili stúpol o 22 ľudí.  Počet ľudí, 
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ktorí sa k tejto položke vyjadrili jednoznačne kladne bol 176, alebo v relatívnom vyjadrení 

30,72% z celkového počtu opýtaných. Oproti predchádzajúcej položke však počet klesol 

o 11,86%, čomu zodpovedá 68 osôb. 

 

Tabuľka 32 Atlantik financie (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 87 48 49 67 67 79 176 
Percento 15,18 8,38 8,55 11,69 11,69 13,79 30,72 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 184 67 322 
Percento 32,11 11,69 56,20 
Interval 95 3,82 2,63 4,06 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

V tabuľke 32 môžeme vidieť, že 184 ľudí by sa preplavby pravdepodobne nezúčastnilo ak by 

mali takúto možnosť a finančné prostriedky. V relatívnom vyjadrení tento počet predstavuje 

32,11% z celkového počtu opýtaných. Pomerne veľký počet študentov n = 322 by sa však 

preplavby zúčastnilo ak by mali takúto možnosť a dostatok finančných prostriedkov. Tento 

počet predstavuje 56,2 percenta z celkového počtu opýtaných. V základnom súbore sa bude 

dané percento s 95% pravdepodobnosťou pohybovať v intervale 52,14 – 60,26% 

 

Z uvedeného vyplýva, že s 95% pravdepodobnosťou viac ako polovica študentov SR by bola 

ochotná si za takýto typ zájazdu zaplatiť. Terajší študenti predstavujú budúcich potenciálnych 

klientov. Pri tak veľkom záujme o tento typ zájazdov by bolo vhodné začať ich aj reálne 

ponúkať.  

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

Percentá pre hodnotu 7 prezentované na obrázku 36 sú nižšie ako na obrázku 34 

prezentujúcom položku 23 –Atlantik výhra. Percentuálny rozdiel medzi mužmi a ženami pre 

hodnotu 7 je však vyšší ako pri položke 23 Atlantik výhra. V tomto prípade hodnotu 7 zvolilo 

26% mužov a 33,2 percent žien. Opäť teda vyššie percento žien ako mužov by sa jednoznačne 

zúčastnilo takejto akcie ak by na to mali dostatok finančných prostriedkov. Aj napriek 
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vyššiemu rozdielu medzi mužmi a ženami oproti položke 23, rozdiel ani v tomto prípade 

nebol štatisticky významný. To znamená, že zistené rozdiely platia pre náš súbor, avšak 

nemôžeme ich s dostatočne veľkou pravdepodobnosťou zovšeobecniť. Jediný štatisticky 

významný rozdiel sme zaznamenali pri neutrálnej odpovedi reprezentovanej bodovou 

hodnotou 4, kde vyššie percento mužov ako žien volilo túto hodnotu.  

 
Obrázok 36 Atlantik financie (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 33 Atlantik financie (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 27 13,50 11 5,50 17 8,50 32 16,00 29 14,50 32 16,00 52 26,00 
Z 60 16,09 37 9,92 32 8,58 35 9,38 38 10,19 47 12,60 124 33,24 
Spolu 87 15,18 48 8,38 49 8,55 67 11,69 67 11,69 79 13,79 176 30,72 

95%   -0,822   -1,820   -0,032   2,349   1,531   1,125   -1,792 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 55 27,50 32 16,00 113 56,50 
Z 129 34,58 35 9,38 209 56,03 
Spolu   32,1 67 11,7 322 56,2 

95%   -1,73   2,35   0,11 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Zhrnutie výsledkov na trojbodovej stupnici ukázalo, že neexistuje štatisticky významný 

rozdiel v odpovediach mužov a žien na túto otázku. To znamená, že všetky rozdiely, ktoré 

sme zistili v našom súbore platia len pre náš súbor a nemôžeme ich zovšeobecniť.  

 

Záver 

Viac ako polovica študentov rovnako ako študentiek SR by bola ochotná si za takýto typ 

zájazdu zaplatiť. Z uvedeného vyplýva, že je možné ponuku zájazdov námorného jachtingu 

orientovať aj na takýto druh. 

 

4. 17 Vnímanie využiteľnosti preukazu kapitána rekreačného plavidla 

(Položka 25 - Licencia) 
 

Myslíte si, že by ste dokázali využiť licenciu kapitána rekreačnej jachty? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
 

Touto položkou sme sa snažili zistiť nakoľko je možné klientov nalákať na takýto typ 

zájazdov ak by sa ponuka zájazdu obohatila o možnosť získať kapitánsky preukaz. Keďže 

máme školiace stredisko námorného jachtingu, zaujímalo nás tiež, aký je záujem študentov 

o takúto licenciu.   

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 37  Licencia (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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 Na obrázku 37 vidíme že 165 študentov sa vyjadrilo k tejto položke jednoznačne záporne. 

V relatívnom vyjadrení tomu zodpovedá 28,8% z celkového počtu opýtaných osôb. Neutrálne 

stanovisko zastalo 95 študentov, respektíve 16,58% a jednoznačne pozitívne sa vyjadrilo 51 

respondentov, alebo v relatívnom vyjadrení 8,9% osôb.  

 

Tabuľka 34 Licencia (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 165 101 83 95 57 21 51 
Perceto 28,80 17,63 14,49 16,58 9,95 3,66 8,90 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 349 95 129 
Percento 60,91 16,58 22,51 
Interval 95 4,00 3,05 3,42 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Z tabuľky 34 je vidieť, že viac ako polovica opýtaných si myslí, že by licenciu kapitána 

nevyužili. Záporne na danú otázku odpovedalo 349 respondentov, čo predstavuje 60,91% 

z celkového počtu opýtaných. V základnom súbore sa bude tento počet pohybovať 

s pravdepodobnosťou 95% v intervale 56,91 – 64,81%. To znamená, že s 95% 

pravdepodobnosťou si viac ako polovica študentov SR myslí, že by takýto typ licencie 

nevyužilo. Klade na túto otázku odpovedalo 129 študentov, čo v relatívnom vyjadrení 

predstavuje 22,51% všetkých opýtaných.  

 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že nie je príliš veľký záujem študentov o takýto typ licencie. 

Preto si myslím, že nie je nutné ponuku zájazdov obohacovať o možnosť získania daného 

typu licencie.  

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

Obrázok 38 zachytáva rozdiely v odpovediach medzi mužmi a ženami. Najčastejšou 

odpoveďou bola hodnota 1. To znamená, že najvyššie percento mužov rovnako ako žien si 

jednoznačne myslí, že by licenciu kapitána rekreačného plavidla nevyužili. Z celkového počtu 

mužov 22% volilo túto hodnotu. Vyššie percento žien ako mužov je jednoznačne 
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presvedčených, že by takýto typ licencie nevyužilo. Pre hodnotu 1 sa rozhodlo 32,4% žien.  

Ak sa pozrieme na štatistickú významnosť rozdielu percentuálnych hodnôt reprezentovanú 

hodnotou „t“ zistíme, že dané percentá sa od seba štatisticky význame odlišujú 

s pravdepodobnosťou vyššou ako 99% (tabuľka 35). Štatisticky významné rozdiely na 5% 

hladine omylu medzi mužmi a ženami sme zaznamenali ešte pri hodnote 5, ktorú volilo 

13,5% mužov a 8,04% žien. Aj v ďalších dvoch kladných odpovediach 7 bodovej stupnice (6, 

7), muži dosiahli vyššie percento ako ženy, avšak rozdiely medzi percentami neboli štatisticky 

významné. 
 

 
Obrázok 38 Licencia (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Súhrne výsledky reprezentované 3 bodovou stupnicou ukazujú, že 51% mužov a 66,22% žien 

si myslí, že by danú licenciu pravdepodobne nevyužili. Dané percentuálne rozdiely 

v odpovediach mužov a žien sú štatisticky významné s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. 

Kladný názor na danú otázku vyjadrilo 30% mužov a 18,5% žien. Aj v tomto prípade sme 

zaznamenali štatisticky významné rozdiely na 1% hladine omylu medzi percentuálnymi 

odpoveďami mužov a žien. To znamená, že aj v základnom súbore môžeme očakávať, že 

vyššie percento mužov bude mať pravdepodobne záujem o takýto typ licenciu v porovnaní so 

ženami.  
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Tabuľka 35 Licencia (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 44 22,00 28 14,00 30 15,00 38 19,00 27 13,50 11 5,50 22 11,00 
Z 121 32,44 73 19,57 53 14,21 57 15,28 30 8,04 10 2,68 29 7,77 
Spolu 165 28,80 101 17,63 83 14,49 95 16,58 57 9,95 21 3,66 51 8,90 

95%   -2,631   -1,668   0,256   1,141   2,080   1,712   1,292 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 102 51,00 38 19,00 60 30,00 
Z 247 66,22 57 15,28 69 18,50 
Spolu 349 60,9 95 16,6 129 22,5 

95%   -3,56   1,14   3,14 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Záver 

Nie je príliš veľký záujem mužov rovnako ako žien o takýto typ licencie. Preto neodporúčame 

obohacovať zájazdy námorného jachtingu o ponuku získania takéhoto typu licencie. 

 

4. 18 Záujem o stravovacie služby na lodi (Položka 26 - Kuchár) 
 

Dali by ste prednosť plavbe aj s kuchárom a vyššou cenou za plavbu, alebo nižšej cene 

za plavbu s tým, že by ste si museli na plavbe variť sami?  

kuchár nie  1 2 3 4 5 6 7 kuchár áno 
 

Touto položkou sme sledovali preferencie budúcich klientov. Či sú ochotný zaplatiť vyššiu 

sumu a nestarať sa na dovolenke o stravu, alebo zaplatiť menej a využiť možnosť variť si na 

lodi sami. Na základe odpovedí na túto položku bude možné vhodnejšie pripraviť a ponúkať 

zájazdy námorného jachtingu.  
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Korelačná analýza 

Daná premenná dosiahla najvyššie štatisticky významné korelácie s premennou 27 ALL 

INCLUSIVE R = 0,289, p = 0,000000, premennou 28 LOĎ R = 0,27, p = 0,000000, 

premennou 32 SALÓNIK R = 0,298, p = 0,000000 a premennou 33 POČET R = 0,278, p = 

0,000000. To znamená, že tí študenti ktorí mali tendenciu ísť na loď aj s kuchárom mali 

tendenciu ísť na katamarán, zaplatiť vyššiu sumu aby mohli spať v kajute a neboli ochotný 

trpieť ľudí v salóniku. Dané korelácie však nie sú príliš vysoké, čo znamená že dané tendencie 

sú pomerne slabé.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 39 Kuchár (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

 

Na obrázku 39 môžeme vidieť, že 89 študentov by každopádne nebolo ochotných platiť za 

kuchárske služby. To predstavuje 15,53% z celkového počtu respondentov. Neutrálny postoj 

zaujalo 84 ľudí, alebo 14,66% a jednoznačne kladne sa vyjadrilo 155 ľudí, respektíve 27,05%.  

 

V tabuľke 36 vidíme, že 192 respondentov by pravdepodobne neboli ochotný platiť za 

kuchárske služby. V relatívnom vyjadrení to predstavuje 33,51% z celkového počtu 

opýtaných študentov. 297 študentov by pravdepodebne uvítalo možnosť nestarať sa na 

dovolenke o stravu. Tomuto počtu zodpovedá 51,83% všetkých opýtaných. Teda približne 

polovica opýtaných by bola ochotná si za kuchárske služby na lodi priplatiť a približne 1/3 by 
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naopak ochotná zaplatiť vyššiu sumu nebola. Na základe týchto údajov môžeme konštatovať, 

že sa oplatí pripravovať zájazdy námorného jachtingu aj s kuchárskymi službami.  

 

Tabuľka 36 Kuchár (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 89 38 65 84 62 80 155 
Percento 15,53 6,63 11,34 14,66 10,82 13,96 27,05 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 192 84 297 
Percento 33,51 14,66 51,83 
Interval 95 3,86 2,90 4,09 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 40 Kuchár (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Najväčšie percento mužov rovnako ako žien volilo hodnotu 7 (obrázok 40). Túto krajnú 

kladnú odpoveď volilo 25% mužov a 28% žien. Väčšie percento žien by teda jednoznačne 

išlo na takúto plavbu s kuchárom. Podľa tabuľky 37 rozdiely medzi týmito percentami nie sú 
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postoje k tejto otázke s veľkou pravdepodobnosťou líšiť nebudú. Ani v ostatných prípadoch 

sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely medzi výpoveďami mužov a žien.  

 

Tabuľka 37 Kuchár (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 32 16,00 17 8,50 23 11,50 30 15,00 23 11,50 25 12,50 50 25,00 
Z 57 15,28 21 5,63 42 11,26 54 14,48 39 10,46 55 14,75 105 28,15 
Spolu 89 15,53 38 6,63 65 11,34 84 14,66 62 10,82 80 13,96 155 27,05 

95%   0,226   1,316   0,086   0,169   0,384   -0,739   -0,809 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 72 36,00 30 15,00 98 49,00 
Z 120 32,17 54 14,48 199 53,35 
Spolu 192 33,5 84 14,7 297 51,8 

95%   0,93   0,17   -0,99 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Súhre výsledky môžeme vidieť na trojbodovej stupnici prezentovanej v tabuľke 37 Zápornú 

odpoveď volilo mužov 36% a žien 32,17%. To znamená, že vyššie percento mužov by išlo 

na plavbu bez kuchára. výsledky však nemôžeme s dostatočnou pravdepodobnosťou 

zovšeobecniť na základný súbor. Naše výsledky potvrdzuje aj percento kladných odpovedí, 

kde 49% mužov a 53,35% žien by išlo na plavbu s kuchárom. Dané percentá však nie sú 

štatisticky významne rozdielne a teda nemôžeme predpokladať s dostatočnou 

pravdepodobnosťou rozdiely v preferenciách mužov a žien  čo sa týka tejto položky 

v základnom súbore.   

 

Záver 

Približne polovica mužov rovnako ako žien je ochotných si za kuchárske služby na lodi 

priplatiť. Preto odporúčame ponúkať zájazdy námorného jachtingu aj s kuchárskymi 

službami.  
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4. 19 Záujem o zájazd typu All Inclusive (Položka 27 – All Inclusive) 
 

Dali by ste prednosť dovolenke na jachte, tak aby ste sa už nemuseli počas plavby 

takmer za nič platiť s tým, že suma by bola vyššia, alebo zaplatiť nižšiu sumu a počas 

cesty si doplatiť len to čo naozaj spotrebujete, ale nepoznali by ste presné výdavky 

(nafta, poplatky za prístavy..)? 

nižšia suma 1 2 3 4 5 6 7 vyššia suma 
 

Touto položkou sme chceli zisť aký typ zájazdov námorného jachtingu ponúkať.  

 

Korelačná analýza 

Najvyššie korelácie pri tejto položke sme zaznamenali s premennou 28 Loď R = 0,228, p = 

0,000000, Premennou 32 SALÓNIK R = 0,26, p = 0,000000, premennou 33 POČET R = 

0,22, p = 0,000000. Z uvedeného vyplýva, že tí ktorí sú ochotný zaplatiť za zájazd typu All 

Inclusive, budú preferovať katamarán, ubytovanie v kajute a nebudú chcieť aby niekto spal 

v salóniku. Dané korelačné koeficienty sú však nízke a teda dané tendencie nie sú 

smerodajné.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 41 All Inclisive (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Obrázok 41 ukazuje, že formu „All Inclusive“ jednoznačne zamietlo 53 študentov, respektíve 

9,25% študentov. Neutrálny postoj zaujalo 120 študentov alebo 20,94% za celkového počtu 
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opýtaných a jednoznačne kladne sa vyjadrilo 126 študentov, čomu zodpovedá 21,99% 

všetkých opýtaných.  

 

Tabuľka 38 All Inclusive (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 53 37 66 120 76 95 126 
Perceto 9,25 6,46 11,52 20,94 13,26 16,58 21,99 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 156 120 297 
Percento 27,23 20,94 51,83 
Interval 95 3,64 3,33 4,09 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 38 ukazuje zovšeobecnenie výsledkov získaných na 7 bodovej stupnici. 

Pravdepodobne nie odpovedalo na danú otázku 156 ľudí, čo predstavuje 27,23% z celkového 

počtu opýtaných osôb. Pravdepodobne ´áno odpovedalo na danú otázku 297 študentov, čomu 

zodpovedá 51,83% z celkového počtu opýtaných respondentov. 

 

Na základe získaných výsledkov môžeme konštatovať, že približne polovica študentov má 

tendenciu vybrať si zájazd typu „All Inclusive“. Z toho vyplýva, že bude pravdepodobne 

vhodnejšie ponúkať práve takýto typ zájazdu.   

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

Čo sa týka tejto položky, tak najviac mužov (24,5%) zaujalo neutrálny postoj reprezentovaný 

bodovou hodnotou 4 (obrázok 42). Neutrálny postoj zaujalo 19% žien. Tabuľka 39  ukazuje, 

že dané percentá sa od seba štatisticky významne neodlišujú. Najviac žien (24,7%) bolo 

jednoznačne presvedčených, že by na takúto plavbu jednoznačne chcelo kuchára.  Naproti 

tomu, položku 7 volilo len 17% mužov. Dané percentá sa od seba štatisticky významne 

odlišujú na 5% hladine omylu. Vo všetkých záporných odpovediach na danú otázku muži 

dosiahli vyššie percento ako ženy a naopak, vo všetkých kladných odpovediach vyššie 

percento dosiahli ženy. Štatisticky významné rozdiely medzi mužmi a ženami, čo sa týka 7 

bodovej stupnice, sme však zistili len pri bodovej hodnote 7.  
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Obrázok 42. All Inclusive (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 39 All Inclusive (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 24 12,00 13 6,50 28 14,00 49 24,50 25 12,50 27 13,50 34 17,00 
Z 29 7,77 24 6,43 38 10,19 71 19,03 51 13,67 68 18,23 92 24,66 
Spolu 53 9,25 37 6,46 66 11,52 120 20,94 76 13,26 95 16,58 126 21,99 

95%   1,664   0,030   1,363   1,533   -0,395   -1,451   -2,112 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Áno Áno % 

  

M 65 32,50 49 24,50 86 43,00 
Z 91 24,40 71 19,03 211 56,57 
Spolu 156 27,2 120 20,9 297 51,8 

95%   2,08   1,53   -3,10 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Ak sa pozrieme na súhrne výsledky reprezentované trojbodovou stupnicou, tak vidíme, že 

vyššie percento mužov (32,5%) by skôr išlo na plavbu bez kuchára, zatiaľ čo len 24,4% žien 

malo podobný postoj. Dané percentá sa od seba štatisticky významne odlišujú 
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s pravdepodobnosťou omylu 5%. Tendencie ísť na plavbu s kuchárom prejavilo 43% mužov 

a 56,57% žien. Dané percentá sa os seba štatisticky významne odlišujú s pravdepodobnosťou 

vyššou ako 99%. To znamená, že môžeme očakávať, že vyššie percento žien ako mužov bude 

tiež v základnom súbore mať tendenciu ísť na takýto zájazd aj s kuchárom.  

 

Záver 

Približne polovica študentov má tendenciu vybrať si zájazd typu „All Inclusive“, z čoho sme 

zistili vyššie percento žien v porovnaní s mužmi. Z uvedeného vyplýva, že bude 

pravdepodobne vhodnejšie ponúkať práve takýto typ zájazdu.   

 

4. 20 Typ plavidla z hľadiska preferencie zákazníkov (Položka 28 - Loď) 
 

Dali by ste prednosť plavbe na plachetnici, ktorá je menej pohodlná, jazda je viac športová a cena 

za plavbu je nižšia, alebo katamaránu, ktorý je pohodlnejší, jazda je menej športová, ale cena za 

plavbu je asi o 1/3 vyššia? 

menej pohodlia 1 2 3 4 5 6 7 viac pohodlia 
 

Touto položkou sme chceli zistiť či by bol väčší záujem o jednotrupovú loď, alebo 

o katamarán.  

 

Korelačná analýza 

Táto premenná štatisticky významne korelovala s viacerými premennými. Najvyššie korelácie 

sme zaznamenali s premennou 32 SALÓNIK R = 0,37, p = 0,000000 a s premennou 33 

POČET R = 0,31, p = 0,000000. Z uvedeného vyplýva, že tí klienti, ktorí budú mať záujem 

o katamarán, nebudú ochotný spať v salóniku ani nebudú ochotný trpieť aby niekto v salóniku 

spal.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

Obrázok 43 ukazuje, že 49 študentov by dali jednoznačne prednosť plachetnici a teda aj 

lacnejšej a viac športovej plavbe. Z celkového počtu to predstavuje 8,55%. Neutrálny postoj 

zaujalo 122 respondentov, alebo v relatívnom vyjadrení 21,29% osôb. Jednoznačne drahší 

katamarán by volilo 124 študentov, respektíve 19,9% ľudí.  
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Obrázok 43 Loď (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 40 Loď (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 49 36 76 122 86 90 114 
Perceto 8,55 6,28 13,26 21,29 15,01 15,71 19,90 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 161 122 290 
Percento 28,10 21,29 50,61 
Interval 95 3,68 3,35 4,09 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

V tabuľke 40 je vidieť, že 161 ľudí vy pravdepodobne volilo skôr lacnejšiu plachetnicu. 

V relatívnom vyjadrení to predstavuje 28,10%. V základnom súbore sa bude dané percento 

pohybovať s pravdepodobnosťou 95% v rozmedzí 24,42 – 31,78. Skôr katamarán by volilo 

290 respondentov, čomu zodpovedá 50,51 všetkých opýtaných osôb. V základnom súbore sa 

bude dané percento pohybovať s 95% pravdepodobnosťou v intervale 46,52 – 54,7%. Keďže 

intervaly sa neprekrývajú, môžeme konštatovať že dané percentá sa s 95% 

pravdepodobnosťou od seba štatisticky významne odlišujú Vyššie percento respondentov teda 

volilo drahšiu plavbu na katamaráne. Z uvedeného vyplýva, že respondenti majú tendenciu 

voliť drahšiu a pohodlnejšiu plavbu na katamaráne.   
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Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 44 Loď (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Z obrázku 44 vyplýva, že najvyššie percento mužov (24,5%) zaujalo neutrálny postoj na danú 

položku. Bodovú hodnotu 4 volilo 19,6% žien. Dané hodnoty sa od seba štatisticky významne 

neodlišujú. Najvyššie percento žien (22,5%) zaujalo na danú tému kladný extrémny postoj, 

zatiaľ čo muži len 15% mužov zvolilo bodovú hodnotu 7. Dané percentá sa od seba štatisticky 

významne odlišujú, s pravdepodobnosťou omylu menšou ako 5%. Štatisticky významné 

rozdiely sme zaznamenali ešte pri položke 1, ktorú vybralo 13,5% mužov a 5,9% žien. Dané 

percentá sa od seba štatisticky významne odlišujú s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. To 

znamená, že aj v základnom súbore môžeme očakávať, že vyššie percento mužov by si 

jednoznačne vybralo jednotrupovú loď. V ostatných prípadoch, čo sa týka 7 bodovej stupnice 

sme nezaznamenali štatisticky významné rozdiely medzi mužmi a ženami. Vo všetkých 

kladných odpovediach na 7 bodovej stupnici však ženy dosiahli vyššie percento ako muži.  

 

Súhre výsledky podáva 3 bodová stupnica prezentovaná v tabuľke 41, ktorá zhŕňa 3 záporné 

odpovede 7 bodovej stupnice do jednej negatívnej a 3 kladné odpovede 7 bodovej stupnice do 

jednej pozitívnej odpovede. Na tejto stupnici 33,5% mužov a 25% žien by si skôr vybralo 

jednotrupovú loď. Dané percentá sa od seba štatisticky významne odlišujú, 

s pravdepodobnosťou omylu nižšou ako 5%. To znamená, že aj v základnom súbore môžeme 

očakávať, že vyššie percento mužov bude preferovať jednotrupovú  loď v porovnaní so 

ženami. Tendenciu ísť na plavbu na katamaráne vyjadrilo 42% mužov a 55,23% žien. Dané 
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percentá sa od seba štatisticky významne odlišujú s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. To 

znamená, že v základnom súbore môžeme s vysokou pravdepodobnosťou očakávať, že vyššie 

percento žien bude mať tendenciu ísť na takýto zájazd na katamaráne.  

 

Tabuľka 41 Loď (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 27 13,50 16 8,00 24 12,00 49 24,50 26 13,00 28 14,00 30 15,00 
Z 22 5,90 20 5,36 52 13,94 73 19,57 60 16,09 62 16,62 84 22,52 
Spolu 49 8,55 36 6,28 76 13,26 122 21,29 86 15,01 90 15,71 114 19,90 

95%   3,102   1,240   -0,653   1,374   -0,986   -0,822   -2,149 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Ano Ano % 

  

M 67 33,50 49 24,50 84 42,00 
Z 94 25,20 73 19,57 206 55,23 
Spolu 161 28,1 122 21,3 290 50,6 

95%   2,11   1,37   -3,02 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Záver 

Študenti majú tendenciu voliť drahší a pohodlnejší zájazd na katamaráne. Danú tendenciu má 

vyššie percento žien v porovnaní s mužmi. Zistili sme, že tí klienti, ktorí budú mať záujem 

o katamarán, nebudú mať tendenciu spať v salóniku ani nebudú ochotný trpieť aby niekto 

v salóniku spal.  

 

4. 21 Preferencie zákazníkov z hľadiska ceny a súkromia na lodi (Položka 

32 - Salónik) 
 

Skôr by ste bývali na lodi v salóniku bez súkromia ale za cenu o ¼ nižšiu, alebo v kajute 

s vyššou cenou? 

nižšia cena 1 2 3 4 5 6 7 vyššia cena 
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Touto položkou sme chceli zistiť nakoľko majú respondenti tendenciu dávať prednosť 

lacnejšej plavbe na úkor súkromia a teda či vôbec má zmysel ponúkať zájazdy s možnosťou 

ubytovania v salóniku.  

 

Korelačná analýza 

Najvyššiu štatisticky významnú koreláciu pri tejto premennej sme zaznamenali s premennou 

33 POČET R = 0,5, p = 0,000000. Na základe toho môžeme konštatovať, že tí klienti ktorí 

budú preferovať ubytovanie v kajute, nebudú veľmi ochotný súhlasiť aby niekto spal 

v salóniku. Korelačný koeficient však nie je až tak vysoký, aby sme mohli hovoriť o silnej 

súvislosti. Preto aj v tomto prípade môžeme očakávať aj značné odchýlky od tohto trendu, ale 

na druhej strane musíme s danou tendenciou počítať.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 45 Salónik (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Obrázok 45 ukazuje, že 48 respondentov by za žiadnych okolností nedalo prednosť salóniku 

pred kajutou Tomuto počtu zodpovedá 8,38% z celkového počtu opýtaných. Z celkového 

počtu 573 študentov 106 osôb zaujalo neutrálny postoj. V percentuálnom vyjadrení to 

predstavuje 18,5% z celkového počtu respondentov. Jednoznačne kajutu by volilo 134 

študentov, alebo 23,39% osôb z celkového počtu.  
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Tabuľka 42 Salónik (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 48 26 51 106 107 101 134 
Perceto 8,38 4,54 8,90 18,50 18,67 17,63 23,39 
Možnosti Nie Neviem Áno     
Počet 125 106 342 
Percento 21,82 18,50 59,69 
Interval 95 3,38 3,18 4,02 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 42 ukazuje, že skôr salónik by volilo 125 študentov, čo predstavuje 21,82 percent. 

Naopak skôr kajutu by volilo 342 študentov, alebo 59,69% všetkých opýtaných. Z uvedeného 

vyplýva, že aj napriek pomerne nízkemu záujmu o salónik je vhodné ponúkať ubytovanie aj 

v salóniku, pretože v salóniku môžu spať nie viac ako 2 osoby z 8 – 12 ľudí. Pomer možností 

je 1:4 – 6 a pomer záujmu je približne 1:3. To znamená, že je väčší záujem ako možnosti 

plachetnice uspokojiť záujem. Keďže je relatívne dostatočný záujem o ubytovanie v salóniku, 

mohli by sme na základe týchto výsledkov odporúčať ponúkať plavby aj s ubytovaním 

v salóniku. Je potrebné však zistiť, či by ubytovanie v salóniku neprekážalo ostatným členom 

posádky, ktorým by mohli ubytovaný ľudia v salóniku prekážať.  Na túto otázku odpovedá 

okrem výsledkov korelačnej analýzy uvedenej na začiatku tejto kapitoly, podrobne položka 

33.  

 

Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

Obrázok 46 ukazuje, že najvyššie percento mužov (22%) rovnako ako žien (24,1%) volilo 

položku 7, čo znamená, že by jednoznačne dali prednosť drahšiemu ubytovaniu v kajute. 

Dané percentá sa však od seba štatisticky významne neodlišujú. Jediný štatisticky významný 

rozdiel sme zaznamenali pri bodovej hodnote 1, ktorú volilo 15,5% mužov a len 4,6% žien. 

Dané percentá sa od seba štatisticky významne odlišujú, s pravdepodobnosťou vyššou ako 

99%. Z uvedeného vyplýva, že jednoznačne salónik by si vybralo vyššie percento mužov ako 

žien v základnom súbore. Vo všetkých 3 kladný odpovediach 7 bodovej stupnice, ktoré 

reprezentovali preferenciu kajuty ženy dosiahli vyššie percentá ako muži.  
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Obrázok 46 Salónik (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Tabuľka 43 Salónik (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 31 15,50 6 3,00 16 8,00 39 19,50 34 17,00 30 15,00 44 22,00 
Z 17 4,56 20 5,36 35 9,38 67 17,96 73 19,57 71 19,03 90 24,13 
Spolu 48 8,38 26 4,54 51 8,90 106 18,50 107 18,67 101 17,63 134 23,39 

95%   4,507   -1,295   -0,554   0,452   -0,753   -1,208   -0,574 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Áno Áno % 

  

M 53 26,50 39 19,50 108 54,00 
Z 72 19,30 67 17,96 234 62,73 
Spolu 125 21,8 106 18,5 342 59,7 

95%   1,99   0,45   -2,03 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Na trojbodovej stupnici zobrazenej v tabuľke 43 vidíme, že 26,5% mužov a 19,3% žien by si 

skôr vybralo salónik. Dané percentá sa od seba štatisticky významne odlišujú na 5% hladine. 

To znamená, že všeobecne môžeme očakávať vyššie preferencie mužov bývať v salóniku 
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v porovnaní so ženami. Tendenciu plaviť sa v kajute prejavilo 54% mužov a 62,73% žien. 

Dané percentá sa od seba tiež štatisticky významne odlišujú na 5% hladine omylu. To 

znamená, že aj v základnom súbore môžeme s vysokou pravdepodobnosťou očakávať vyššie 

percento žien ako mužov, ktoré bude preferovať plavbu v kajute.  

 

Záver 

Je relatívne dostatočný záujem o ubytovanie v salóniku. Záujem väčší je ako možnosti 

plachetnice uspokojiť záujem. Daný záujem je väčší u mužov ako u žien. Na druhej strane tí 

klienti, ktorí budú preferovať ubytovanie v kajute, nebudú veľmi ochotný súhlasiť aby niekto 

spal v salóniku. 

 

4. 22 Preferencie zákazníkov z hľadiska ceny a pohodlia na lodi (Položka 33 

- Počet) 
 

Dali by ste prednosť lacnejšej plavbe s tým, že dvaja ľudia z 10 by spali v salóniku, alebo drahšej 

plavbe s počtom ľudí 8 a väčším pohodlím?  

nižšia cena 1 2 3 4 5 6 7 vyššia cena 
 

Táto položka je pomerne dôležitá, pretože v prípade, že sa bude ponúkať zájazd aj 

s možnosťou spania v kajute ostatným členom posádky to môže prekážať.  Preto sme sa 

snažili touto položkou zistiť nakoľko by potenciálnym klientom prekážalo ak by dvaja ľudia 

z posádky spali v salóniku.  

 

Preferencie a postoje mužov a žien bez rozdielu pohlavia 

 
Obrázok 47 Počet (muži a ženy spolu) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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Obrázok 47 ukazuje, že nižšiu cenu s väčším počtom ľudí a ubytovaním v salóniku by 

jednoznačne volilo 41 ľudí, čomu zodpovedá 7,16% z celkového počtu osôb. Neutrálny postoj 

zaujalo 110 respondentov, čo predstavuje 19,2% opýtaných študentov a jednoznačne nižší 

počet osôb by volilo 137 študentov, respektíve 23,91% opýtaných respondentov.  

 

Tabuľka 44 Počet (muži a ženy spolu) 

Body 1 2 3 4 5 6 7 
Počet 41 27 55 110 103 100 137 
Perceto 7,16 4,71 9,60 19,20 17,98 17,45 23,91 
Možnosti Nie Neviem Áno 
Počet 123 110 340 
Percento 21,47 19,20 59,34 
Interval 95 3,36 3,22 4,02 
LEGENDA: Body – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, Počet – počet respondentov, ktorí volil príslušnú 
bodovú hodnotu. % - percentuálne vyjadrenie počtu (nachádzajúceho sa nad percentom v riadku Počet) 
z celkového počtu 573 respondentov. Nie – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, 
Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7. Interval 95 – pripočítaním a odpočítaním tejto hodnoty od % zistíme 
v akom intervale sa bude dané percento s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v základnom súbore 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Tabuľka 44 ukazuje, že 123 študentov by dalo prednosť skôr väčšiemu počtu ľudí 

s ubytovaním v salóniku. Tomu zodpovedá 21,47% z celkového počtu opýtaných. Nižšiemu 

počtu ľudí a vyššej cene by dalo prednosť 340 ľudí, respektíve 59,34%. Dané percento sa 

bude v základnom súbore s pravdepodobnosťou 95% pohybovať v intervale 55,3 – 63,36%. 

Viac ako polovica študentov SR alebo minimálne študentov východoslovenského regiónu by 

teda volila drahšiu plavbu s nižším počtom ľudí.  

 

Na základe posledných 2 položiek môžeme konštatovať, že aj napriek záujmu o ubytovanie 

v salóniku, neodporúčame vo všeobecnosti ponúkať pre klientov túto možnosť, pretože by to 

mohlo obťažovať ostatných klientov ubytovaných v kajutách.  

 

Aj napriek pomerne veľkému počtu ľudí, výsledky z tohto výskumu sú len orientačné 

a výsledná tvorba konkrétneho zájazdu sa môže od našich odporúčaní značne líšiť v závislosti 

od toho, pre aký typ klientely sa budú konkrétne zájazdy ponúkať a v konečnom dôsledku aj 

od špecifických prianí konkrétnych zákazníkov.   
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Rozdiely v preferenciách a postojoch medzi mužmi a ženami 

 
Obrázok 48. Počet (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

(Zdroj: vlastné spracovanie) 
 

Najčastejšia hodnota volená rovnako mužmi (25,5%) ako aj ženami (23,1%) bola bodová 

hodnota 7 (obrázok 48). To znamená, že vyššie percento mužov by jednoznačne volilo 

drahšiu plavbu s menším počtom ľudí. Dané percentá sa však od seba štatisticky významne 

neodlišujú, čo znamená, že dané odlišnosti v preferenciách mužov a žien nemôžeme sa 

dostatočne vysokou pravdepodobnosťou očakávať aj v základnom súbore. Ani v jednom 

prípade sa nám nepodarilo preukázať štatisticky významné rozdiely medzi preferenciami 

mužov a žien (tabuľka 45).  

 

Na základe súhrnych výsledkov prezentovaných na 3 bodovej stupnici môžeme konštatovať, 

že vyššie percento mužov (25,5%) ako žien (21,5%) v našom súbore malo tendenciu voliť 

lacnejšiu plavby s vyšším počtom ľudí. Takmer rovnaké percento mužov 59% a žien 59,52% 

sa vyjadrilo kladne a teda volilo by drahšiu plavbu s nižším počtom ľudí. Dané rozdiely 

v preferenciách mužov a žien však nie sú štatisticky významné a teda dané rozdiely sú 

pravdepodobne platné len pre náš súbor. V základnom súbore pravdepodobne nebudú 

rozdiely v preferenciách mužov a žien čo sa týka tejto položky. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7
Muži 9,5 4,0 12,0 15,5 17,5 16,0 25,5
Ženy 5,9 5,1 8,3 21,2 18,2 18,2 23,1

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Pe
rc

en
tá

 

Body 

33. Počet 



114 
 

Tabuľka 45 Počet (rozdiely medzi mužmi a ženami) 

  1 1% 2 2% 3 3% 4 4% 5 5% 6 6% 7 7% 
M 19 9,50 8 4,00 24 12,00 31 15,50 35 17,50 32 16,00 51 25,50 
Z 22 5,90 19 5,09 31 8,31 79 21,18 68 18,23 68 18,23 86 23,06 
Spolu 41 7,16 27 4,71 55 9,60 110 19,20 103 17,98 100 17,45 137 23,91 

95%   1,595   -0,589   1,429   -1,645   -0,217   -0,671   0,654 
Možnosti 

  

Nie  Nie % Neviem Neviem% Áno Áno % 

  

M 51 25,50 31 15,50 118 59,00 
Z 72 19,30 79 21,18 222 59,52 
Spolu 123 21,5 110 19,2 340 59,3 

95%   1,72   -1,65   -0,12 
LEGENDA: M – muži (číslo vyjadruje celkový počet mužov), Ž – ženy (číslo vyjadruje celkový počet žien), 
Spolu – muži a ženy spolu (číslo vyjadruje celkový počet respondentov), t – nami vypočítaná testovacia 
hodnota. Ak je táto hodnota väčšia ako 1,96 percento mužov sa štatisticky významne odlišuje od percenta žien 
s pravdepodobnosťou vyššou ako 95%. Ak je hodnota vyššia ako 2,56, percento mužov sa štatisticky významne 
odlišuje od percenta žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99%. Štatisticky významné testovacie hodnoty sú 
vyznačené červenou farbou a hrubým písmom, 1 2 3 4 5 6 7 – jednotlivé hodnoty 7 bodovej stupnice, 1% 2% 
3% 4% 5% 6% 7% - percentuálne vyjadrenie počtu respondentov, ktorí volili jednotlivé bodové hodnoty, Nie 
– vyjadruje počet respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Nie % – vyjadruje % respondentov, ktorí 
volili bodové hodnoty 1, 2, 3, Neviem – vyjadruje počet respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj), 
Neviem % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili hodnotu 4 (neutrálny postoj) Áno – vyjadruje počet 
respondentov, ktorí volili hodnoty 5, 6, 7, Áno % – vyjadruje % respondentov, ktorí volili bodové hodnoty 5, 6, 
7. 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Záver 

Viac ako polovica študentov rovnako ako študentiek SR alebo minimálne študentov 

východoslovenského regiónu bude pravdepodobne voliť drahšiu plavbu s nižším počtom ľudí. 

Aj napriek záujmu, neodporúčame vo všeobecnosti ponúkať pre klientov možnosť ubytovania 

v salóniku, pretože by to mohlo obťažovať ostatných klientov ubytovaných v kajutách. Daný 

záver je však veľmi všeobecný. Konkrétnu ponuku je potrebné prispôsobiť konkrétnym 

požiadavkám klienta.  

 

4. 23 Hierarchia pozitívnych stránok námorného jachtingu z pohľadu 

klienta (Položka 30) 
Pri tejto položke sme sa nevedeli rozhodnúť, či použiť rovnaký systém hodnotenia ako 

u predchádzajúcich položiek, to znamená 7 bodovú stupnicu pre každú jednu možnosť, alebo 

nechať respondentov zoradiť položky podľa ich preferencií. Preto sme vytvorili dve verzie 

týchto položiek a študenti náhodne dostali jednu z verzie.  
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Prvá verzia  „N“ 

V čom vidíte najväčšie pozitíva týždennej dovolenky na jachte o dĺžke 15 m? (jednotlivým bodom 

priraďte čísla 1 - 6 tak, že 1 znamená najväčšie pozitívum a čísla sa nesmú opakovať) 

Druhá verzia „O“ 

V čom vidíte najväčšie pozitíva týždennej dovolenky na jachte o dĺžke 15 m? (jednotlivým bodom 

priraďte čísla 1 - 7 tak, že 1 znamená najväčšie pozitívum pričom čísla sa môžu opakovať) 

a) pohľad z mora na peknú scenériu (...)     e) vidieť miesta, ktoré sú ináč neprístupné (...) 
b) mobilita (stále iná pláž) (...)      f) kombinácia cestovania, opaľovania a kúpania (...) 
c) možnosť veľa vidieť počas plavby (...)  
d) dobrodružstvo (...) 

 

Jednotlivé možnosti sme pomenovali, aby sme si uľahčili a sprehľadnili prácu. Názvy 

jednotlivých možností uvádzané v tabuľke sú nasledovné: 

a) scenéria    e) miesta 

b) mobilita    f) kombinácia 

c) veľa vidieť 

d) dobrodružstvo 

 

Touto položkou sme sa snažili zistiť, čo klientov na námornom jachtingu najviac láka. Na 

základe tejto informácie bude možné lepšie pripraviť produkt, rovnako ako vhodnejšie daný 

produkt propagovať.  

 

Tabuľka 46 Pozitíva námorného jachtingu 

Spolu N X O Spolu X M N X M O X Z N X Z O X 
30.E 

-Miesta 2,86 Miesta 1,96 
Dobro-

družstvo 2,46 
Dobro-

družstvo 1,85 Miesta 2,75 Scenéria 1,82 
30.D-

Dobrodružstvo 3,08 Scenéria 1,97 Miesta 3,11 Miesta 2,13 Scenéria 3,14 Miesta 1,86 
30.A- 

Scenéria 3,19 
Dobro-

družstvo 2,05 Scenéria 3,29 
Veľa 
vidieť 2,20 

Dobro-
družstvo 3,38 

Kombi- 
nácia 1,89 

30.C- 
Veľa vidieť 3,53 

Veľa 
vidieť 2,10 

Veľa 
vidieť 3,42 Scenéria 2,23 

Veľa 
vidieť 3,58 

Veľa 
vidieť 2,04 

30.F- 
Kombinácia 3,89 

Kombi- 
nácia 2,12 Mobilita 4,03 

Kombi- 
nácia 2,51 

Kombi- 
nácia 3,73 

Dobro-
družstvo 2,17 

30.B- 
Mobilita 4,19 Mobilita 2,44 

Kombi- 
nácia 4,24 Mobilita 2,55 Mobilita 4,27 Mobilita 2,37 

LEGENDA: N – verzia, kde možnosti bolo potrebné zoradiť, pritom každej možnosti mohla byť prisúdená len 
jedna bodová hodnota O – verzia, kde pre každú možnosť bola použitá 7 bodová stupnica a bodové hodnoty sa 
mohli opakovať, X – aritmetický priemer, M – muži, Z - Ženy 
(Zdroj: vlastné spracovanie) 
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V tabuľke 46 sú uvedené výsledky tejto položky pre obidve verzie. Výsledky sú uvedené bez 

ohľadu na pohlavie a tiež zvlášť odpovede mužov a zvlášť odpovede žien. V každom stĺpci sú 

jednotlivé možnosti zoradené podľa preferencií od najpriaznivejšej po najmenej priaznivú 

 

Z tabuľky 46 vyplýva, že pre mužov je najväčším lákadlom dobrodružstvo a pre ženy 

možnosť vidieť miesta, ktoré sú ináč neprístupné alebo pohľad z mora na peknú scenériu. Pri 

prvej verzii, to znamená ak mali študentky položky zoradiť, tak najväčším pozitívom bola 

položka e) MIESTA a druhým druhou v poradí položka a) SCENÉRIA. Pri druhej verzii to 

znamená ak mali každej možnosti priradiť body 1 – 7 a tie sa mohli opakovať, tak najväčšie 

pozitívum predstavovala možnosť  a) SCENÉRIA a druhou v poradí bola položka e) 

MIESTA. Pre mužov bola druhým najväčším pozitívom možnosť e) MIESTA. Z uvedených 

možností najmenej lákavými pre mužov boli možnosti b) MOBILITA a f) KOMBINÁCIA. 

Pri prvej verzii bola najmenej lákavou f) KOMBINÁCIA, pri druhej verzii b) MOBILITA. 

U žien bola v obidvoch verziách najmenej lákavou možnosť b) MOBILITA. 

 

Záver 

Z uvedeného vyplýva že pre mužov je najväčším pozitívom dobrodružstvo. Druhou v poradí 

je možnosť vidieť miesta ktoré sú ináč neprístupné. Najmenej lákavou je kombinácia 

cestovania kúpania sa a opaľovania sa alebo mobilita. Pre ženy naopak dobrodružstvo 

pravdepodobne nebude predstavovať príliš veľké lákadlo. Pre ženy najlákavejšou možnosťou 

vidieť miesta ktoré sú ináč neprístupné, alebo pohľad z mora na peknú scenériu a najmenej 

lákavou je mobilita, to znamená možnosť každý deň navštíviť inú pláž.  

 

4. 24 Hierarchia negatívnych stránok zájazdov námorného jachtingu 

z pohľadu klienta 
Pri tejto položke sme sa taktiež nevedeli rozhodnúť akú alternatívu použijeme. Preto sme sa 

ako pri predchádzajúcej položke rozhodli vytvoriť dve alternatívy. Pri prvej mali respondenti 

zoradiť dané možnosti podľa preferencií, pri druhej možnosti mali každej možnosti priradiť 

body 1 – 7 ako pri všetkých predchádzajúcich položkách. Študenti náhodne dostali dotazník 

buď s prvou alebo s druhou alternatívou.  
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Prvá alternatíva 

V čom vidíte najväčšie prekážky, ktoré vám bránia zúčastniť sa týždennej plavby na lodi? 

(jednotlivým bodom priraďte čísla 1 - 6 tak, že 1 znamená najväčšie pozitívum a čísla sa nesmú 

opakovať) 

 

Druhá alternatíva 

V čom vidíte najväčšie prekážky, ktoré vám bránia zúčastniť sa týždennej plavby na lodi? 

(jednotlivým bodom priraďte čísla 1 - 7 tak, že 1 znamená najväčšie pozitívum pričom čísla sa môžu 

opakovať) 

a) nebezpečenstvo búrky (...)   e) cena (...) 
b) možnosť utopenia (...)    f) morská choroba (...) 
c) zranenie na lodi (...)    g) menej pohodlia na dovolenke (...) 
d) nedostatok vlastných schopností (...)  h) malý priestor na lodi (...) 

 

Aj v tomto prípade sme jednotlivé možnosti pomenovali, aby sme sprehľadnili a uľahčili 

prácu s jednotlivými možnosťami.  

a) Búrka    e) Cena 

b) Utopenie   f) Kinetóza 

c) Zranenie   h) Priestor 

d) Schopnosti   g) Pohodlie 

 

Touto položkou sme sa snažili zistiť, čo klientov najviac odrádza od námorného jachtingu. Na 

základe takýchto poznatkov bude možnosť lepšie pripraviť a propagovať zájazdy námorného 

jachtingu.  

 

Tabuľka 47 Zápory námorného jachtingu 

Spolu N X Spolu O X M N X M O X Z N X Z O X 
31.E- 
Cena 2,51 Cena 2,31 Cena 2,30 Cena 2,30 Cena 2,61 Cena 2,31 
31.A- 
Búrka 3,73 Búrka 3,26 Búrka 4,09 Búrka 3,50 Búrka 3,56 Búrka 3,12 

31.D-Schopnosti 4,25 Schopnosti 3,39 Schopnosti 4,33 Schopnosti 3,54 Utopenie 4,16 Utopenie 3,27 
31.B-Utopenie 4,27 Utopenie 3,56 Zranenie 4,46 Priestor 3,85 Schopnosti 4,22 Schopnosti 3,30 
31.C-Zranenie 4,80 Kinetóza 3,73 Utopenie 4,51 Kinetóza 3,98 Zranenie 4,96 Kinetóza 3,58 
31.F-Kinetóza 5,11 Priestor 3,77 Kinetóza 5,18 Utopenie 4,07 Kinetóza 5,08 Priestor 3,73 
31.H-Priestor 5,53 Zranenie 3,93 Priestor 5,39 Zranenie 4,12 Priestor 5,60 Zranenie 3,83 
31.G-Pohodlie 5,75 Pohodlie 4,00 Pohodlie 5,63 Pohodlie 4,13 Pohodlie 5,81 Pohodlie 3,92 

LEGENDA: N – verzia, kde možnosti bolo potrebné zoradiť, pritom každej možnosti mohla byť prisúdená len 
jedna bodová hodnota O – verzia, kde pre každú možnosť bola použitá 7 bodová stupnica a bodové hodnoty sa 
mohli opakovať, X – aritmetický priemer, M – muži, Z – Ženy  
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V tabuľke 47 sú uvedené výsledky tejto položky pre obidve verzie. Výsledky sú uvedené bez 

ohľadu na pohlavie a tiež zvlášť odpovede mužov a zvlášť odpovede žien. V každom stĺpci sú 

jednotlivé možnosti zoradené podľa preferencií od najmenej priaznivej po najpriaznivejšiu. 

 

Tabuľka 47 jednoznačne ukazuje, že ako najväčšiu prekážku študenti vnímajú možnosť e) 

CENA. Druhou najväčšou prekážkou v poradí ako pre mužov tak aj pre ženy je možnosť a) 

BÚRKA. Tretiu najväčšiu prekážku tvorí pre mužov možnosť d) SCHOPNOSTI a pre ženy 

možnosť b) UTOPENIE. Najmenšiu prekážku ako pre mužov tak aj pre ženy predstavuje 

možnosť g) POHODLIE.  

 

Záver 

Najväčšou prekážkou pre realizáciu námorného jachtingu je cena zájazdov. Druhú najväčšiu 

prekážku predstavuje možnosť príchodu búrky. Treťou najväčšou prekážkou pre mužov je 

nedostatok vlastných schopností a pre ženy možnosť utopenia. Najmenšiu prekážku ako pre 

mužou tak aj pre ženy predstavuje menej pohodlia. Z uvedeného vyplýva, že pravdepodobne 

bude vhodnejšie, zvlášť pre strednú triedu, čo sa týka platov, pripravovať zájazdy 

s orientáciou na redukciu ceny a ponúkať menej zájazdy typu all includive, kde musí byť cena 

nadsadená, aby sa cestovná kancelária nedostala do straty v prípade nepredvídaných 

výdavkov, ale ponúkať zájazdy, kde si klienti zaplatia len za to čo naozaj spotrebujú. Pri 

takomto type zájazdu bude ponúkaná cena podstatne nižšia, pretože sa do nej nezahrnú 

niektoré náklady, ale klient sa upozorní, že tieto náklady bude musieť uhradiť počas zájazdu. 

To znamená, že do ceny zájazdu sa nezahrnie napríklad nafta, poplatky za maríny poprípade 

poplatky za návštevu národných parkov. Tieto náklady si uhradia klienti po v priebehu 

zájazdov a uhradia len to čo naozaj spotrebujú.  

 

Z položky 27 All inclusive nám naopak vyplynul záver, že bude vhodnejšie ponúkať zájazdy 

práve typu all inclusive, pretože približne polovica študentov by volila práve túto možnosť. 

Preto si myslíme, že pre bohatšiu klientelu je možné ponúkať aj zájazdy typu all Inclusive. 

Každopádne pre strednú triedu bude vhodnejšie ponúkať zájazdy orientované na 

minimalizáciu ponúkanej ceny zájazdu.   
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ZÁVER 

Približne 70% opýtaných považuje námorný rekreačný jachting za príjemnú a atraktívnu  

aktivitu a názory mužov a žien sa v tomto smere nelíšia. 68,76% študentov si myslí, že im na 

lodi pravdepodobne nebude zle.  Viac ako polovica populácie si myslí, že námorný rekreačný 

jachting nie je športom určeným pre tvrdých chlapov. Dané presvedčenie zdieľa väčšie 

percento žien ako mužov. Pomerne veľké percento (46,25%) študentov si myslí, že by 

pravdepodobne nezvládli pozíciu člen posádky vzhľadom na svoje zručnosti, čo je typické 

viac pre ženy ako pre mužov. Preto pri propagácii zájazdov námorného jachtingu bude 

potrebné zdôrazniť, zvlášť pre ženy, že pre pozíciu člen posádky nie sú potrebné špeciálne 

zručnosti.  

 

52% opýtaných si myslí, že námorný rekreačný jachting pravdepodobne nie je nebezpečnou 

aktivitou, 23,73% nevie k tejto otázke zaujať stanovisko a len 23,91% sa prikláňa k názoru, že 

námorný rekreačný jachting patrí medzi nebezpečné aktivity. Štatisticky významne nižšie 

percento žien s pravdepodobnosťou vyššou ako 99% vníma námorný jachting ako nebezpečnú 

aktivitu v porovnaní s mužmi. 

  

Až 482 študentov čomu zodpovedá 84,12% si myslí, že námorný rekreačný jachting nie je 

cenovo dostupný pre priemerne zarábajúceho človeka. Preto je potrebné uviesť orientačnú 

cenu, aby zákazník nebol odradený očakávaním vyššej ceny ako je skutočnosť a pre strednú 

a nižšiu vrstvu odporúčame použiť penetračnú stratégiu tvorby ceny s minimálnym balíkom 

služieb v produkte a popisom možných dodatočných nákladov.   

 

Viac ako polovica opýtaných vníma preplavbu Atlantiku ako prestížnu záležitosť a viac ako 

polovica študentov rovnako ako študentiek SR by bola ochotná si za takýto typ zájazdu 

zaplatiť. Neboli zistené štatisticky významné rozdiely medzi mužmi a ženami. Z uvedeného 

vyplýva, že je možné ponuku zájazdov námorného jachtingu orientovať aj na takýto druh. 

 

Trochu viac ako 80% našich potenciálnych klientov prejavilo ochotu zakúpiť si zájazd 

námorného jachtingu v pobrežných vodách Chorvátska. Z uvedeného vyplýva, že námorný 

rekreačný jachting je pre ľudí atraktívny a naši potenciálny klienti prejavili ochotu si zájazd 

zakúpiť.  
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O stravovacie služby prejavilo záujem niečo viac ako polovica opýtaných (51%), neutrálne 

stanovisko zaujalo 14,66% a skôr nie odpovedalo 33,51%. Na základe týchto výsledkov 

môžeme odporúčať ponúkať zájazdy námorného jachtingu zvlášť pre bohatšiu klientelu 

jednoznačne aj s ponukou stravovacích služieb na lodi.  

 

O zájazd typu All Inclusive prejavilo záujem 51,83% študentov, 20,94 zaujalo neutrálny 

postoj a 27,23% by skôr volilo alternatívu platby počas zájazdu len to čo skutočne 

skonzumujú. Štatisticky vyššie percento žien na hladine významnosti 0,05 prejavilo záujem 

o takýto typ zájazdu v porovnaní s mužmi. Vzhľadom na vysoké percento záujemcov 

o zájazdy All Inclusive odporúčame ponúkať zájazdy námorného jachtingu práve takouto 

formou v prípade že cieľovú skupinu predstavuje vrstva obyvateľstva s vyšším príjmom.  

 

Pohodlnejšiu, ale drahšiu plavbu vy volilo 51,61% opýtaných. Danú tendenciu má štatisticky 

vyššie percento žien (hladina významnosti viac ako 0,01) v porovnaní s mužmi. Z korelačnej 

analýzy sme zistili, že tí klienti, ktorí budú mať záujem o katamarán, nebudú mať tendenciu 

spať v salóniku ani nebudú ochotný trpieť aby niekto v salóniku spal. Na základe týchto 

zistení môžeme odporúčať pre zámožnejšiu klientelu ponúkať zájazdy na katamaránoch bez 

možnosti ubytovania v salóniku.  

 

O možnosť ubytovania v salóniku prejavilo záujem 59,7% našich potenciálnych klientov do 

štatisticky význame vyšším percentom mužov (hladina významnosti viac ako 0,01). 

O lacnejšiu plavbu prejavilo záujem s ubytovaním v salóniku prejavilo záujem 59,34% 

študentov.  Ak sa cestovná kancelária rozhodne sústrediť na priemerne zarábajúcich klientov, 

bude vhodnejšie ponúkať jednotrupové plachetnice s možnosťou ubytovania v salóniku.  

 

Nezistili sme príliš veľký záujem mužov rovnako ako žien o licenciu, kapitána rekreačného 

plavidla. 

 

Pre mužov je najväčším pozitívom zájazdov námorného jachtingu dobrodružstvo. Druhou 

v poradí je možnosť vidieť miesta ktoré sú ináč neprístupné. Najmenej lákavou je kombinácia 

cestovania kúpania sa a opaľovania sa alebo mobilita. Pre ženy naopak dobrodružstvo 

pravdepodobne nebude predstavovať príliš veľké lákadlo. Pre ženy najlákavejšou možnosťou 

vidieť miesta ktoré sú ináč neprístupné, alebo pohľad z mora na peknú scenériu a najmenej 

lákavou je mobilita, to znamená možnosť každý deň navštíviť inú pláž.  
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Najväčšou prekážkou pre realizáciu námorného jachtingu je cena zájazdov. Druhú najväčšiu 

prekážku predstavuje možnosť príchodu búrky. Treťou najväčšou prekážkou pre mužov je 

nedostatok vlastných schopností a pre ženy možnosť utopenia. Najmenšiu prekážku ako pre 

mužov tak aj pre ženy predstavuje menej pohodlia. Z uvedeného vyplýva, že pravdepodobne 

bude vhodnejšie, zvlášť pre strednú triedu, čo sa týka platov, pripravovať zájazdy 

s orientáciou na redukciu ceny a ponúkať menej zájazdy typu all includive, kde musí byť cena 

nadsadená, aby sa cestovná kancelária nedostala do straty v prípade nepredvídaných 

výdavkov, ale ponúkať zájazdy, kde si klienti zaplatia len za to čo naozaj spotrebujú. 

 

Či už sa cestovná kancelária rozhodne ponúkať zájazdy námorného jachtingu pre vyššie alebo 

priemerne zarábajúcu klientelu, mala by byť úspešná, pretože na základe našich zistení 

môžeme konštatovať, že ľudia vnímajú námorný jachting ako atraktívnu a príjemnú aktivitu 

a sú ochotný sa jej zúčastniť. 
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PRÍLOHY 

Príloha A  Dotazník na zisťovanie postojov a preferencií k námornému 
  jachtingu 

 
DOTAZNÍK 

 
Dotazník je zameraný na zisťovanie postojov verejnosti k námornému jachtingu. Jeho úlohou je 

pomôcť cestovným kanceláriám lepšie pripraviť zájazdy v tejto oblasti. 
 
Zakrúžkujte správne odpovede. Pri otázkach s číselnými možnosťami 1 – 7 zakrúžkujte jedno z čísel, 
ktoré najviac vyjadruje váš postoj. 

1. Vek........................ 
2. Typ vysokej školy..........................................  Študijný odbor.................................. Ročník........ 
3. Pohlavie        a) muž   b) žena 
4. Viedli vás vaši rodičia k športovej aktivite    a) áno   b) nie 
5. Vykonávali ste v minulosti alebo vykonávate v súčasnosti nejakú športovú aktivitu na súťažnej 

úrovni?         a) áno  b) nie 
6. Máte teoretické vedomosti alebo skúsenosti s námorným jachtingom?  

a) nie  
b) mám teoretické vedomosti prevažne negatívneho charakteru 
c) mám teoretické vedomosti prevažne pozitívneho charakteru 
d) mám praktické skúsenosti prevažne negatívneho charakteru a nie som kapitán 
e) mám praktické skúsenosti prevažne pozitívneho charakteru a nie som kapitán 
f) som kapitán námorného rekreačného plavidla a mám prevažne negatívne skúsenosti 
g) som kapitán námorného rekreačného plavidla a mám prevažne pozitívne skúsenosti 

7. Ak poznáte niekoho vo svojom okolí, kto zažil týždennú dovolenku na námornej jachte 
a) mali skôr pozitívne skúsenosti 
b) mali skôr negatívne skúsenosti 
c) mali skôr neutrálne skúsenosti 
d) nepoznám nikoho vo svojom okolí 

8. Ako viete plávať? 
neviem  1 2 3 4 5 6 7 vynikajúco 

9. Myslíte si že námorný rekreačný jachting je príjemnou aktivitou? 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

10. Myslíte si, že je námorný rekreačný jachting je športom pre tvrdých chlapov? 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

11. Myslíte si, že námorný jachting je úspešne sa rozvíjajúca oblasť cestovného ruchu? 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

12. Myslíte si že by vám bolo na lodi zle s ustavičného kolísania? 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

13. Myslíte si, že námorný rekreačný jachting je cenovo dostupný pre priemerne zarábajúceho 
človeka? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
14. Myslíte si, že pre plavbu na plachetnici o dĺžke 15 m na pozícii „člen posádky“ sú potrebné 

zložité špeciálne zručnosti? 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

15. Myslíte si, že by ste zvládli pozíciu „člen posádky“ vzhľadom na svoje zručnosti? 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

16. Myslíte si, že je námorný rekreačný jachting je nebezpečnou aktivitou? 
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nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
17. Myslíte si, že je veľká pravdepodobnosť, že sa loď v búrke potopí? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
18. Myslíte si, že je veľká pravdepodobnosť zažiť na mori búrku? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
19. Myslíte si, že týždenná dovolenka na jachte o dĺžke 15 m mohla by pre bežných ľudí 

atraktívna? 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

20. Ak by ste vyhrali týždennú plavbu okolo Chorvátskych ostrovov na plachetnici o dĺžke 15 m 
zúčastnili by ste sa jej? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
21. Ak by ste mali príležitosť zúčastniť sa týždennej plavby okolo Chorvátskych ostrovov na 

plachetnici o dĺžke 15 m a mali na to finančné prostriedky, využili by ste túto možnosť? 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

22. Myslíte si, že preplaviť Atlantik je aj vecou prestíže? 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

23. Ak by ste vyhrali cenu „Preplavba Atlantiku“ na plachetnici o dĺžke 15 m, zúčastnili by ste sa 
jej? 

nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 
24. Ak by ste mali príležitosť zúčastniť sa preplavby Atlantiku a mali by ste na to finančné 

prostriedky využili by ste túto možnosť? 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

25. Myslíte si, že by ste dokázali využiť licenciu kapitána rekreačnej jachty. 
nie  1 2 3 4 5 6 7 áno 

26. Dali by ste prednosť plavbe aj s kuchárom a vyššou cenou za plavbu, alebo nižšej cene za 
plavbu s tým, že by ste si museli na plavbe variť sami?  

kuchár nie  1 2 3 4 5 6 7 kuchár áno 
27. Dali by ste prednosť dovolenke na jachte, tak aby ste sa už nemuseli počas plavby takmer za 

nič platiť s tým, že suma by bola vyššia, alebo zaplatiť nižšiu sumu a počas cesty si doplatiť len 
to čo naozaj spotrebujete, ale nepoznali by ste presné výdavky (nafta, poplatky za prístavy..)? 

nižšia suma 1 2 3 4 5 6 7 vyššia suma 
28. Dali by ste prednosť plavbe na plachetnici, ktorá je menej pohodlná, jazda je viac športová a 

cena za plavbu je nižšia, alebo katamaránu, ktorý je pohodlnejší, jazda je menej športová, ale 
cena za plavbu je asi o 1/3 vyššia? 

menej pohodlia 1 2 3 4 5 6 7 viac pohodlia 
29.  Ak by ste mali dostatok finančných prostriedkov, tak dali by ste prednosť plavbe na 

plachetnici, ktorá je menej pohodlná, jazda je viac športová a cena za plavbu je nižšia, alebo 
katamaránu, ktorý je pohodlnejší, jazda je menej športová, ale cena za plavbu je asi o 1/3 
vyššia? 

menej pohodlia 1 2 3 4 5 6 7 viac pohodlia 
30. V čom vidíte najväčšie pozitíva týždennej dovolenky na jachte o dĺžke 15 m? (jednotlivým 

bodom priraďte čísla tak, že 1 znamená najväčšie pozitívum) 
e) pohľad z mora na peknú scenériu (...)     e) vidieť miesta, ktoré sú ináč neprístupné (...) 
f) mobilita (stále iná pláž) (...)      f) kombinácia cestovania, opaľovania a kúpania (...) 
g) možnosť veľa vidieť počas plavby (...)  
h) dobrodružstvo (...) 

31. V čom vidíte najväčšie prekážky, ktoré vám bránia zúčastniť sa týždennej plavby na lodi 
(jednotlivým bodom priraďte čísla tak, že 1 znamená najväčšiu prekážku) 
e) nebezpečenstvo búrky (...)   e) cena (...) 
f) možnosť utopenia (...)    f) morská choroba (...) 
g) zranenie na lodi (...)    g) menej pohodlia na dovolenke (...) 
h) nedostatok vlastných schopností (...)  h) malý priestor na lodi (...) 
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32. Skôr by ste bývali na lodi v salóniku bez súkromia ale za cenu o ¼ nižšiu, alebo v kajute 
s vyššou cenou.  

nižšia cena 1 2 3 4 5 6 7 vyššia cena 
33. Dali by ste prednosť lacnejšej plavbe s tým, že dvaja ľudia z 10 by spali v salóniku, alebo 

drahšej plavbe s počtom ľudí 8 a väčším pohodlím?  
nižšia cena 1 2 3 4 5 6 7 vyššia cena 

 
ĎAKUJEME 
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Príloha B Pokyny pre examinátora 
 

Examinátor študentom prečíta: 

 Pod námorným rekreačným jachtingom rozumieme plavbu na mori na dohľad od brehu 

na lodi o dĺžke 10 – 15 m s počtom ľudí na palube 6 – 12.  

 

 Na lodi (plachetnici) sa nachádzajú dvojmiestne kajuty v ktorých sa účastníci zájazdu 

spia a salónik, kde sa osoby zdržiavajú cez deň ak nechcú byť na palube. V salóniku je 

kuchyňa s plynovým sporákom. Na lodi sa nachádza aj WC a sprcha s teplou a studenou 

vodou. 

 

 Katamarán je plachetnica s dvoma trupmi. Je pohodlnejší, priestrannejší a luxusnejší ako 

klasická plachetnica. 
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Príloha C Korelácie 
 

Vek      & Vek n Spearman R t p 
Vek      & Ročník 573 0,710916 24,15514 0 
Vek      & 8.Plávanie 573 -0,02943 -0,70354 0,482008 
Vek      & 9.Príjemnosť 573 0,007374 0,17622 0,860183 
Vek      & 10.Tvrdosť 573 -0,05421 -1,29733 0,195042 
Vek      & 11.Oblasť CR 573 0,083812 2,0098 0,044922 
Vek      & 12.Nevoľnosť 573 0,04419 1,05699 0,290964 
Vek      & 13.Dostupnosť 573 0,019285 0,46092 0,64503 
Vek      & 14.Zručnosti 573 -0,10199 -2,4498 0,014593 
Vek      & 15.Čen posádky 573 0,140008 3,37886 0,000778 
Vek      & 16.Nebezpečnosť 573 0,040406 0,96632 0,334295 
Vek      & 17.Potopenie 573 0,061303 1,46764 0,142753 
Vek      & 18.Pravdepodobnosť 573 -0,05191 -1,2421 0,21471 
Vek      & 19.Atraktívnosť 573 0,033994 0,81277 0,41669 
Vek      & 20.Chorvátsko výhra 573 0,005775 0,13799 0,890297 
Vek      & 21.Chorvátsko financie 573 0,025565 0,6111 0,541375 
Vek      & 22.Prestíž 573 -0,03579 -0,85577 0,392484 
Vek      & 23.Atlantik výhra 572 0,035682 0,85245 0,394323 
Vek      & 24.Atlantik financie 573 0,023391 0,55908 0,576324 
Vek      & 25.Licencia 573 -0,04995 -1,19505 0,232564 
Vek      & 26.Kuchár 573 0,013645 0,32609 0,744478 
Vek      & 27.All Inclusive 573 0,046502 1,1124 0,266436 
Vek      & 28.Loď 573 -0,03377 -0,80736 0,419798 
Vek      & 32.Salonik 573 0,034928 0,83513 0,403992 
Vek      & 33.Počet 573 0,053573 1,28199 0,200365 
Ročník   & Vek 573 0,710916 24,15514 0 
Ročník   & Ročník         
Ročník   & 8.Plávanie 573 -0,09516 -2,28417 0,022728 
Ročník   & 9.Príjemnosť 573 -0,04668 -1,11656 0,264651 
Ročník   & 10.Tvrdosť 573 -0,07192 -1,72292 0,085444 
Ročník   & 11.Oblasť CR 573 0,06259 1,49856 0,134541 
Ročník   & 12.Nevoľnosť 573 0,077736 1,8632 0,062948 
Ročník   & 13.Dostupnosť 573 0,018731 0,44766 0,65457 
Ročník   & 14.Zručnosti 573 -0,08555 -2,05178 0,040647 
Ročník   & 15.Čen posádky 573 0,114246 2,74798 0,006186 
Ročník   & 16.Nebezpečnosť 573 0,047777 1,14297 0,253528 
Ročník   & 17.Potopenie 573 0,073704 1,76601 0,077928 
Ročník   & 18.Pravdepodobnosť 573 -0,07644 -1,83187 0,067492 
Ročník   & 19.Atraktívnosť 573 0,00934 0,22319 0,823465 
Ročník   & 20.Chorvátsko výhra 573 -0,02217 -0,52998 0,596329 
Ročník   & 21.Chorvátsko financie 573 -0,02521 -0,6027 0,546946 
Ročník   & 22.Prestíž 573 -0,0244 -0,58325 0,559958 
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Ročník   & 23.Atlantik výhra 572 0,014788 0,35309 0,724154 
Ročník   & 24.Atlantik financie 573 -0,00052 -0,01251 0,990021 
Ročník   & 25.Licencia 573 -0,12814 -3,0873 0,002118 
Ročník   & 26.Kuchár 573 -0,06228 -1,49106 0,136498 
Ročník   & 27.All Inclusive 573 -0,03702 -0,88514 0,376454 
Ročník   & 28.Loď 573 -0,00529 -0,1263 0,899536 
Ročník   & 32.Salonik 573 -0,01784 -0,42636 0,670004 
Ročník   & 33.Počet 573 -0,02351 -0,56188 0,574419 
8.Plávanie & Vek 573 -0,02943 -0,70354 0,482008 
8.Plávanie & Ročník 573 -0,09516 -2,28417 0,022728 
8.Plávanie & 8.Plávanie         
8.Plávanie & 9.Príjemnosť 573 0,140277 3,38549 0,000759 
8.Plávanie & 10.Tvrdosť 573 0,110231 2,65018 0,008268 
8.Plávanie & 11.Oblasť CR 573 0,05254 1,2572 0,209194 
8.Plávanie & 12.Nevoľnosť 573 -0,06228 -1,49112 0,136483 
8.Plávanie & 13.Dostupnosť 573 0,027279 0,6521 0,514599 
8.Plávanie & 14.Zručnosti 573 0,057535 1,37711 0,169017 
8.Plávanie & 15.Čen posádky 573 0,231794 5,69394 0 
8.Plávanie & 16.Nebezpečnosť 573 -0,03517 -0,84085 0,400782 
8.Plávanie & 17.Potopenie 573 -0,05877 -1,4068 0,16003 
8.Plávanie & 18.Pravdepodobnosť 573 0,011498 0,27477 0,78359 
8.Plávanie & 19.Atraktívnosť 573 0,038314 0,9162 0,359948 
8.Plávanie & 20.Chorvátsko výhra 573 0,194235 4,73146 0,000003 
8.Plávanie & 21.Chorvátsko financie 573 0,104757 2,51709 0,012106 
8.Plávanie & 22.Prestíž 573 0,002402 0,0574 0,954246 
8.Plávanie & 23.Atlantik výhra 572 0,187282 4,55184 0,000007 
8.Plávanie & 24.Atlantik financie 573 0,120876 2,90975 0,003758 
8.Plávanie & 25.Licencia 573 0,176089 4,27455 0,000022 
8.Plávanie & 26.Kuchár 573 0,002209 0,05279 0,957917 
8.Plávanie & 27.All Inclusive 573 0,070335 1,68487 0,09256 
8.Plávanie & 28.Loď 573 -0,01091 -0,26076 0,794368 
8.Plávanie & 32.Salonik 573 0,079013 1,89398 0,058733 
8.Plávanie & 33.Počet 573 -0,0025 -0,05967 0,952437 
9.Príjemnosť & Vek 573 0,007374 0,17622 0,860183 
9.Príjemnosť & Ročník 573 -0,04668 -1,11656 0,264651 
9.Príjemnosť & 8.Plávanie 573 0,140277 3,38549 0,000759 
9.Príjemnosť & 9.Príjemnosť         
9.Príjemnosť & 10.Tvrdosť 573 0,026945 0,6441 0,519766 
9.Príjemnosť & 11.Oblasť CR 573 0,260678 6,45215 0 
9.Príjemnosť & 12.Nevoľnosť 573 -0,12656 -3,04879 0,002404 
9.Príjemnosť & 13.Dostupnosť 573 -0,00497 -0,11864 0,9056 
9.Príjemnosť & 14.Zručnosti 573 0,035652 0,85246 0,394318 
9.Príjemnosť & 15.Čen posádky 573 0,137704 3,32217 0,00095 
9.Príjemnosť & 16.Nebezpečnosť 573 -0,06722 -1,60999 0,107953 
9.Príjemnosť & 17.Potopenie 573 -0,04325 -1,03443 0,301373 
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9.Príjemnosť & 18.Pravdepodobnosť 573 0,095963 2,30373 0,021596 
9.Príjemnosť & 19.Atraktívnosť 573 0,350653 8,94717 0 
9.Príjemnosť & 20.Chorvátsko výhra 573 0,326571 8,25628 0 
9.Príjemnosť & 21.Chorvátsko financie 573 0,260689 6,45243 0 
9.Príjemnosť & 22.Prestíž 573 0,170989 4,14696 0,000039 
9.Príjemnosť & 23.Atlantik výhra 572 0,220271 5,39131 0 
9.Príjemnosť & 24.Atlantik financie 573 0,225838 5,53967 0 
9.Príjemnosť & 25.Licencia 573 0,173033 4,19805 0,000031 
9.Príjemnosť & 26.Kuchár 573 0,013394 0,32009 0,749014 
9.Príjemnosť & 27.All Inclusive 573 0,101173 2,43007 0,015403 
9.Príjemnosť & 28.Loď 573 -0,08606 -2,06407 0,039462 
9.Príjemnosť & 32.Salonik 573 0,009358 0,22363 0,823127 
9.Príjemnosť & 33.Počet 573 0,010282 0,24572 0,805988 
10.Tvrdosť & Vek 573 -0,05421 -1,29733 0,195042 
10.Tvrdosť & Ročník 573 -0,07192 -1,72292 0,085444 
10.Tvrdosť & 8.Plávanie 573 0,110231 2,65018 0,008268 
10.Tvrdosť & 9.Príjemnosť 573 0,026945 0,6441 0,519766 
10.Tvrdosť & 10.Tvrdosť         
10.Tvrdosť & 11.Oblasť CR 573 0,12799 3,08375 0,002143 
10.Tvrdosť & 12.Nevoľnosť 573 0,061903 1,48205 0,138878 
10.Tvrdosť & 13.Dostupnosť 573 0,118244 2,84547 0,004594 
10.Tvrdosť & 14.Zručnosti 573 0,062203 1,48927 0,136969 
10.Tvrdosť & 15.Čen posádky 573 -0,00345 -0,08248 0,934296 
10.Tvrdosť & 16.Nebezpečnosť 573 0,179213 4,35288 0,000016 
10.Tvrdosť & 17.Potopenie 573 0,075115 1,8 0,072389 
10.Tvrdosť & 18.Pravdepodobnosť 573 0,028719 0,68655 0,492646 
10.Tvrdosť & 19.Atraktívnosť 573 -0,00417 -0,09954 0,920746 
10.Tvrdosť & 20.Chorvátsko výhra 573 -0,01664 -0,39768 0,691014 
10.Tvrdosť & 21.Chorvátsko financie 573 0,020203 0,48286 0,629377 
10.Tvrdosť & 22.Prestíž 573 0,050826 1,2161 0,224449 
10.Tvrdosť & 23.Atlantik výhra 572 0,046856 1,11991 0,263223 
10.Tvrdosť & 24.Atlantik financie 573 0,059946 1,43504 0,151824 
10.Tvrdosť & 25.Licencia 573 0,119924 2,8865 0,004043 
10.Tvrdosť & 26.Kuchár 573 0,026739 0,63917 0,522971 
10.Tvrdosť & 27.All Inclusive 573 -0,08279 -1,98505 0,047617 
10.Tvrdosť & 28.Loď 573 0,029678 0,70948 0,478314 
10.Tvrdosť & 32.Salonik 573 0,037646 0,90022 0,368382 
10.Tvrdosť & 33.Počet 573 0,012545 0,2998 0,764442 
11.Oblasť CR & Vek 573 0,083812 2,0098 0,044922 
11.Oblasť CR & Ročník 573 0,06259 1,49856 0,134541 
11.Oblasť CR & 8.Plávanie 573 0,05254 1,2572 0,209194 
11.Oblasť CR & 9.Príjemnosť 573 0,260678 6,45215 0 
11.Oblasť CR & 10.Tvrdosť 573 0,12799 3,08375 0,002143 
11.Oblasť CR & 11.Oblasť CR         
11.Oblasť CR & 12.Nevoľnosť 573 -0,00774 -0,18487 0,853399 
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11.Oblasť CR & 13.Dostupnosť 573 0,135159 3,25962 0,001182 
11.Oblasť CR & 14.Zručnosti 573 0,033249 0,79495 0,426975 
11.Oblasť CR & 15.Čen posádky 573 0,154705 3,74183 0,000201 
11.Oblasť CR & 16.Nebezpečnosť 573 0,003674 0,0878 0,930066 
11.Oblasť CR & 17.Potopenie 573 -0,02319 -0,55433 0,579573 
11.Oblasť CR & 18.Pravdepodobnosť 573 0,075197 1,80199 0,072075 
11.Oblasť CR & 19.Atraktívnosť 573 0,229554 5,63583 0 
11.Oblasť CR & 20.Chorvátsko výhra 573 0,15326 3,70602 0,000231 
11.Oblasť CR & 21.Chorvátsko financie 573 0,20287 4,95066 0,000001 
11.Oblasť CR & 22.Prestíž 573 0,098805 2,37262 0,017993 
11.Oblasť CR & 23.Atlantik výhra 572 0,165791 4,01375 0,000068 
11.Oblasť CR & 24.Atlantik financie 573 0,212729 5,20236 0 
11.Oblasť CR & 25.Licencia 573 0,230094 5,64984 0 
11.Oblasť CR & 26.Kuchár 573 0,007313 0,17477 0,861326 
11.Oblasť CR & 27.All Inclusive 573 0,063045 1,50949 0,131727 
11.Oblasť CR & 28.Loď 573 -0,04357 -1,04209 0,297809 
11.Oblasť CR & 32.Salonik 573 0,015879 0,37949 0,704466 
11.Oblasť CR & 33.Počet 573 -0,02372 -0,56686 0,571029 
12.Nevoľnosť & Vek 573 0,04419 1,05699 0,290964 
12.Nevoľnosť & Ročník 573 0,077736 1,8632 0,062948 
12.Nevoľnosť & 8.Plávanie 573 -0,06228 -1,49112 0,136483 
12.Nevoľnosť & 9.Príjemnosť 573 -0,12656 -3,04879 0,002404 
12.Nevoľnosť & 10.Tvrdosť 573 0,061903 1,48205 0,138878 
12.Nevoľnosť & 11.Oblasť CR 573 -0,00774 -0,18487 0,853399 
12.Nevoľnosť & 12.Nevoľnosť         
12.Nevoľnosť & 13.Dostupnosť 573 0,012626 0,30174 0,76296 
12.Nevoľnosť & 14.Zručnosti 573 0,054676 1,30848 0,191236 
12.Nevoľnosť & 15.Čen posádky 573 -0,07204 -1,72583 0,084918 
12.Nevoľnosť & 16.Nebezpečnosť 573 0,132289 3,18915 0,001505 
12.Nevoľnosť & 17.Potopenie 573 0,182285 4,43003 0,000011 
12.Nevoľnosť & 18.Pravdepodobnosť 573 0,144069 3,47892 0,000542 
12.Nevoľnosť & 19.Atraktívnosť 573 -0,16192 -3,92099 0,000099 
12.Nevoľnosť & 20.Chorvátsko výhra 573 -0,18876 -4,5931 0,000005 
12.Nevoľnosť & 21.Chorvátsko financie 573 -0,17183 -4,16803 0,000035 
12.Nevoľnosť & 22.Prestíž 573 -0,09135 -2,19192 0,028789 
12.Nevoľnosť & 23.Atlantik výhra 572 -0,15074 -3,64042 0,000297 
12.Nevoľnosť & 24.Atlantik financie 573 -0,17596 -4,27125 0,000023 
12.Nevoľnosť & 25.Licencia 573 -0,07032 -1,68443 0,092646 
12.Nevoľnosť & 26.Kuchár 573 0,074269 1,77962 0,07567 
12.Nevoľnosť & 27.All Inclusive 573 -0,0304 -0,72669 0,467714 
12.Nevoľnosť & 28.Loď 573 0,179936 4,37101 0,000015 
12.Nevoľnosť & 32.Salonik 573 0,005299 0,12663 0,899276 
12.Nevoľnosť & 33.Počet 573 0,014701 0,35133 0,725467 
13.Dostupnosť & Vek 573 0,019285 0,46092 0,64503 
13.Dostupnosť & Ročník 573 0,018731 0,44766 0,65457 
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13.Dostupnosť & 8.Plávanie 573 0,027279 0,6521 0,514599 
13.Dostupnosť & 9.Príjemnosť 573 -0,00497 -0,11864 0,9056 
13.Dostupnosť & 10.Tvrdosť 573 0,118244 2,84547 0,004594 
13.Dostupnosť & 11.Oblasť CR 573 0,135159 3,25962 0,001182 
13.Dostupnosť & 12.Nevoľnosť 573 0,012626 0,30174 0,76296 
13.Dostupnosť & 13.Dostupnosť         
13.Dostupnosť & 14.Zručnosti 573 -0,10265 -2,46589 0,01396 
13.Dostupnosť & 15.Čen posádky 573 0,130612 3,14802 0,00173 
13.Dostupnosť & 16.Nebezpečnosť 573 -0,02799 -0,66908 0,503717 
13.Dostupnosť & 17.Potopenie 573 -0,10515 -2,52666 0,011784 
13.Dostupnosť & 18.Pravdepodobnosť 573 -0,08131 -1,94935 0,051742 
13.Dostupnosť & 19.Atraktívnosť 573 0,001079 0,02579 0,979437 
13.Dostupnosť & 20.Chorvátsko výhra 573 -0,06376 -1,52675 0,127378 
13.Dostupnosť & 21.Chorvátsko financie 573 0,004434 0,10595 0,915661 
13.Dostupnosť & 22.Prestíž 573 -0,08811 -2,1136 0,034982 
13.Dostupnosť & 23.Atlantik výhra 572 0,002655 0,06339 0,949476 
13.Dostupnosť & 24.Atlantik financie 573 0,059767 1,43073 0,153055 
13.Dostupnosť & 25.Licencia 573 0,160029 3,87392 0,00012 
13.Dostupnosť & 26.Kuchár 573 0,009923 0,23712 0,812652 
13.Dostupnosť & 27.All Inclusive 573 -0,00037 -0,00876 0,993011 
13.Dostupnosť & 28.Loď 573 -0,02877 -0,68778 0,491874 
13.Dostupnosť & 32.Salonik 573 -0,00394 -0,09419 0,924991 
13.Dostupnosť & 33.Počet 573 -0,08452 -2,02701 0,043125 
14.Zručnosti & Vek 573 -0,10199 -2,4498 0,014593 
14.Zručnosti & Ročník 573 -0,08555 -2,05178 0,040647 
14.Zručnosti & 8.Plávanie 573 0,057535 1,37711 0,169017 
14.Zručnosti & 9.Príjemnosť 573 0,035652 0,85246 0,394318 
14.Zručnosti & 10.Tvrdosť 573 0,062203 1,48927 0,136969 
14.Zručnosti & 11.Oblasť CR 573 0,033249 0,79495 0,426975 
14.Zručnosti & 12.Nevoľnosť 573 0,054676 1,30848 0,191236 
14.Zručnosti & 13.Dostupnosť 573 -0,10265 -2,46589 0,01396 
14.Zručnosti & 14.Zručnosti         
14.Zručnosti & 15.Čen posádky 573 -0,30891 -7,76107 0 
14.Zručnosti & 16.Nebezpečnosť 573 0,258608 6,39721 0 
14.Zručnosti & 17.Potopenie 573 0,134128 3,2343 0,00129 
14.Zručnosti & 18.Pravdepodobnosť 573 0,082401 1,97575 0,048664 
14.Zručnosti & 19.Atraktívnosť 573 0,021072 0,50363 0,614712 
14.Zručnosti & 20.Chorvátsko výhra 573 0,010572 0,25264 0,800634 
14.Zručnosti & 21.Chorvátsko financie 573 0,057118 1,3671 0,17213 
14.Zručnosti & 22.Prestíž 573 0,072375 1,734 0,083457 
14.Zručnosti & 23.Atlantik výhra 572 -0,04681 -1,11878 0,263703 
14.Zručnosti & 24.Atlantik financie 573 0,017232 0,41183 0,680619 
14.Zručnosti & 25.Licencia 573 -0,03105 -0,74238 0,458162 
14.Zručnosti & 26.Kuchár 573 0,029005 0,69339 0,488344 
14.Zručnosti & 27.All Inclusive 573 -0,0537 -1,28507 0,199287 
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14.Zručnosti & 28.Loď 573 0,074344 1,78143 0,075374 
14.Zručnosti & 32.Salonik 573 -0,01555 -0,37151 0,710396 
14.Zručnosti & 33.Počet 573 0,010495 0,2508 0,802061 
15.Čen posádky & Vek 573 0,140008 3,37886 0,000778 
15.Čen posádky & Ročník 573 0,114246 2,74798 0,006186 
15.Čen posádky & 8.Plávanie 573 0,231794 5,69394 0 
15.Čen posádky & 9.Príjemnosť 573 0,137704 3,32217 0,00095 
15.Čen posádky & 10.Tvrdosť 573 -0,00345 -0,08248 0,934296 
15.Čen posádky & 11.Oblasť CR 573 0,154705 3,74183 0,000201 
15.Čen posádky & 12.Nevoľnosť 573 -0,07204 -1,72583 0,084918 
15.Čen posádky & 13.Dostupnosť 573 0,130612 3,14802 0,00173 
15.Čen posádky & 14.Zručnosti 573 -0,30891 -7,76107 0 
15.Čen posádky & 15.Čen posádky         
15.Čen posádky & 16.Nebezpečnosť 573 -0,03555 -0,85009 0,39563 
15.Čen posádky & 17.Potopenie 573 -0,04607 -1,10201 0,27092 
15.Čen posádky & 18.Pravdepodobnosť 573 -0,05539 -1,32565 0,185486 
15.Čen posádky & 19.Atraktívnosť 573 0,074119 1,776 0,076265 
15.Čen posádky & 20.Chorvátsko výhra 573 0,121183 2,91724 0,00367 
15.Čen posádky & 21.Chorvátsko financie 573 0,020485 0,4896 0,624607 
15.Čen posádky & 22.Prestíž 573 0,004217 0,10077 0,919771 
15.Čen posádky & 23.Atlantik výhra 572 0,151357 3,65573 0,00028 
15.Čen posádky & 24.Atlantik financie 573 0,094835 2,2764 0,023191 
15.Čen posádky & 25.Licencia 573 0,191086 4,65182 0,000004 
15.Čen posádky & 26.Kuchár 573 -0,00287 -0,06846 0,945446 
15.Čen posádky & 27.All Inclusive 573 0,071583 1,71491 0,086904 
15.Čen posádky & 28.Loď 573 -0,14391 -3,4751 0,000549 
15.Čen posádky & 32.Salonik 573 -0,01144 -0,27335 0,784682 
15.Čen posádky & 33.Počet 573 -0,07969 -1,91032 0,056592 
16.Nebezpečnosť & Vek 573 0,040406 0,96632 0,334295 
16.Nebezpečnosť & Ročník 573 0,047777 1,14297 0,253528 
16.Nebezpečnosť & 8.Plávanie 573 -0,03517 -0,84085 0,400782 
16.Nebezpečnosť & 9.Príjemnosť 573 -0,06722 -1,60999 0,107953 
16.Nebezpečnosť & 10.Tvrdosť 573 0,179213 4,35288 0,000016 
16.Nebezpečnosť & 11.Oblasť CR 573 0,003674 0,0878 0,930066 
16.Nebezpečnosť & 12.Nevoľnosť 573 0,132289 3,18915 0,001505 
16.Nebezpečnosť & 13.Dostupnosť 573 -0,02799 -0,66908 0,503717 
16.Nebezpečnosť & 14.Zručnosti 573 0,258608 6,39721 0 
16.Nebezpečnosť & 15.Čen posádky 573 -0,03555 -0,85009 0,39563 
16.Nebezpečnosť & 16.Nebezpečnosť         
16.Nebezpečnosť & 17.Potopenie 573 0,254106 6,2781 0 
16.Nebezpečnosť & 18.Pravdepodobnosť 573 0,093983 2,25576 0,024463 
16.Nebezpečnosť & 19.Atraktívnosť 573 -0,05266 -1,2602 0,208112 
16.Nebezpečnosť & 20.Chorvátsko výhra 573 -0,08422 -2,01958 0,043893 
16.Nebezpečnosť & 21.Chorvátsko financie 573 -0,05499 -1,31602 0,188695 
16.Nebezpečnosť & 22.Prestíž 573 -0,01358 -0,32443 0,74573 
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16.Nebezpečnosť & 23.Atlantik výhra 572 -0,06248 -1,49468 0,135552 
16.Nebezpečnosť & 24.Atlantik financie 573 -0,08349 -2,0019 0,045768 
16.Nebezpečnosť & 25.Licencia 573 0,007297 0,17437 0,861635 
16.Nebezpečnosť & 26.Kuchár 573 0,139626 3,36947 0,000804 
16.Nebezpečnosť & 27.All Inclusive 573 -0,02264 -0,54106 0,588677 
16.Nebezpečnosť & 28.Loď 573 0,081764 1,96038 0,050438 
16.Nebezpečnosť & 32.Salonik 573 -0,04263 -1,01969 0,308307 
16.Nebezpečnosť & 33.Počet 573 0,043373 1,03739 0,299993 
17.Potopenie & Vek 573 0,061303 1,46764 0,142753 
17.Potopenie & Ročník 573 0,073704 1,76601 0,077928 
17.Potopenie & 8.Plávanie 573 -0,05877 -1,4068 0,16003 
17.Potopenie & 9.Príjemnosť 573 -0,04325 -1,03443 0,301373 
17.Potopenie & 10.Tvrdosť 573 0,075115 1,8 0,072389 
17.Potopenie & 11.Oblasť CR 573 -0,02319 -0,55433 0,579573 
17.Potopenie & 12.Nevoľnosť 573 0,182285 4,43003 0,000011 
17.Potopenie & 13.Dostupnosť 573 -0,10515 -2,52666 0,011784 
17.Potopenie & 14.Zručnosti 573 0,134128 3,2343 0,00129 
17.Potopenie & 15.Čen posádky 573 -0,04607 -1,10201 0,27092 
17.Potopenie & 16.Nebezpečnosť 573 0,254106 6,2781 0 
17.Potopenie & 17.Potopenie         
17.Potopenie & 18.Pravdepodobnosť 573 0,2312 5,67852 0 
17.Potopenie & 19.Atraktívnosť 573 -0,11257 -2,70703 0,006992 
17.Potopenie & 20.Chorvátsko výhra 573 -0,12267 -2,95363 0,00327 
17.Potopenie & 21.Chorvátsko financie 573 -0,13353 -3,21952 0,001357 
17.Potopenie & 22.Prestíž 573 -0,03723 -0,89032 0,37367 
17.Potopenie & 23.Atlantik výhra 572 -0,15995 -3,86846 0,000122 
17.Potopenie & 24.Atlantik financie 573 -0,15969 -3,86558 0,000124 
17.Potopenie & 25.Licencia 573 -0,12202 -2,93771 0,00344 
17.Potopenie & 26.Kuchár 573 0,106512 2,55973 0,010732 
17.Potopenie & 27.All Inclusive 573 -0,01567 -0,37455 0,708132 
17.Potopenie & 28.Loď 573 0,097403 2,33862 0,019699 
17.Potopenie & 32.Salonik 573 0,007865 0,18795 0,850982 
17.Potopenie & 33.Počet 573 0,04596 1,0994 0,272058 
18.Pravdepodobnosť & Vek 573 -0,05191 -1,2421 0,21471 
18.Pravdepodobnosť & Ročník 573 -0,07644 -1,83187 0,067492 
18.Pravdepodobnosť & 8.Plávanie 573 0,011498 0,27477 0,78359 
18.Pravdepodobnosť & 9.Príjemnosť 573 0,095963 2,30373 0,021596 
18.Pravdepodobnosť & 10.Tvrdosť 573 0,028719 0,68655 0,492646 
18.Pravdepodobnosť & 11.Oblasť CR 573 0,075197 1,80199 0,072075 
18.Pravdepodobnosť & 12.Nevoľnosť 573 0,144069 3,47892 0,000542 
18.Pravdepodobnosť & 13.Dostupnosť 573 -0,08131 -1,94935 0,051742 
18.Pravdepodobnosť & 14.Zručnosti 573 0,082401 1,97575 0,048664 
18.Pravdepodobnosť & 15.Čen posádky 573 -0,05539 -1,32565 0,185486 
18.Pravdepodobnosť & 16.Nebezpečnosť 573 0,093983 2,25576 0,024463 
18.Pravdepodobnosť & 17.Potopenie 573 0,2312 5,67852 0 
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18.Pravdepodobnosť & 18.Pravdepodobnosť         
18.Pravdepodobnosť & 19.Atraktívnosť 573 -0,01248 -0,29831 0,765579 
18.Pravdepodobnosť & 20.Chorvátsko výhra 573 -0,05673 -1,35772 0,17509 
18.Pravdepodobnosť & 21.Chorvátsko financie 573 -0,05989 -1,43367 0,152213 
18.Pravdepodobnosť & 22.Prestíž 573 0,069653 1,66846 0,095774 
18.Pravdepodobnosť & 23.Atlantik výhra 572 -0,08181 -1,95968 0,05052 
18.Pravdepodobnosť & 24.Atlantik financie 573 -0,07465 -1,78887 0,074166 
18.Pravdepodobnosť & 25.Licencia 573 0,037339 0,89285 0,372312 
18.Pravdepodobnosť & 26.Kuchár 573 0,088152 2,11469 0,034889 
18.Pravdepodobnosť & 27.All Inclusive 573 0,064006 1,5326 0,125927 
18.Pravdepodobnosť & 28.Loď 573 0,113764 2,73623 0,006408 
18.Pravdepodobnosť & 32.Salonik 573 0,050144 1,19973 0,23074 
18.Pravdepodobnosť & 33.Počet 573 0,105404 2,53281 0,011582 
19.Atraktívnosť & Vek 573 0,033994 0,81277 0,41669 
19.Atraktívnosť & Ročník 573 0,00934 0,22319 0,823465 
19.Atraktívnosť & 8.Plávanie 573 0,038314 0,9162 0,359948 
19.Atraktívnosť & 9.Príjemnosť 573 0,350653 8,94717 0 
19.Atraktívnosť & 10.Tvrdosť 573 -0,00417 -0,09954 0,920746 
19.Atraktívnosť & 11.Oblasť CR 573 0,229554 5,63583 0 
19.Atraktívnosť & 12.Nevoľnosť 573 -0,16192 -3,92099 0,000099 
19.Atraktívnosť & 13.Dostupnosť 573 0,001079 0,02579 0,979437 
19.Atraktívnosť & 14.Zručnosti 573 0,021072 0,50363 0,614712 
19.Atraktívnosť & 15.Čen posádky 573 0,074119 1,776 0,076265 
19.Atraktívnosť & 16.Nebezpečnosť 573 -0,05266 -1,2602 0,208112 
19.Atraktívnosť & 17.Potopenie 573 -0,11257 -2,70703 0,006992 
19.Atraktívnosť & 18.Pravdepodobnosť 573 -0,01248 -0,29831 0,765579 
19.Atraktívnosť & 19.Atraktívnosť         
19.Atraktívnosť & 20.Chorvátsko výhra 573 0,347016 8,84158 0 
19.Atraktívnosť & 21.Chorvátsko financie 573 0,387306 10,0384 0 
19.Atraktívnosť & 22.Prestíž 573 0,163201 3,95278 0,000087 
19.Atraktívnosť & 23.Atlantik výhra 572 0,246733 6,0786 0 
19.Atraktívnosť & 24.Atlantik financie 573 0,334824 8,49092 0 
19.Atraktívnosť & 25.Licencia 573 0,186455 4,53499 0,000007 
19.Atraktívnosť & 26.Kuchár 573 -0,05195 -1,24306 0,214357 
19.Atraktívnosť & 27.All Inclusive 573 0,098845 2,3736 0,017946 
19.Atraktívnosť & 28.Loď 573 -0,05446 -1,3033 0,192998 
19.Atraktívnosť & 32.Salonik 573 -0,04173 -0,99807 0,31867 
19.Atraktívnosť & 33.Počet 573 -0,05746 -1,3754 0,169547 
20.Chorvátsko výhra & Vek 573 0,005775 0,13799 0,890297 
20.Chorvátsko výhra & Ročník 573 -0,02217 -0,52998 0,596329 
20.Chorvátsko výhra & 8.Plávanie 573 0,194235 4,73146 0,000003 
20.Chorvátsko výhra & 9.Príjemnosť 573 0,326571 8,25628 0 
20.Chorvátsko výhra & 10.Tvrdosť 573 -0,01664 -0,39768 0,691014 
20.Chorvátsko výhra & 11.Oblasť CR 573 0,15326 3,70602 0,000231 
20.Chorvátsko výhra & 12.Nevoľnosť 573 -0,18876 -4,5931 0,000005 
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20.Chorvátsko výhra & 13.Dostupnosť 573 -0,06376 -1,52675 0,127378 
20.Chorvátsko výhra & 14.Zručnosti 573 0,010572 0,25264 0,800634 
20.Chorvátsko výhra & 15.Čen posádky 573 0,121183 2,91724 0,00367 
20.Chorvátsko výhra & 16.Nebezpečnosť 573 -0,08422 -2,01958 0,043893 
20.Chorvátsko výhra & 17.Potopenie 573 -0,12267 -2,95363 0,00327 
20.Chorvátsko výhra & 18.Pravdepodobnosť 573 -0,05673 -1,35772 0,17509 
20.Chorvátsko výhra & 19.Atraktívnosť 573 0,347016 8,84158 0 
20.Chorvátsko výhra & 20.Chorvátsko výhra         
20.Chorvátsko výhra & 21.Chorvátsko financie 573 0,53058 14,95752 0 
20.Chorvátsko výhra & 22.Prestíž 573 0,107736 2,58949 0,009857 
20.Chorvátsko výhra & 23.Atlantik výhra 572 0,50015 13,78957 0 
20.Chorvátsko výhra & 24.Atlantik financie 573 0,410129 10,74559 0 
20.Chorvátsko výhra & 25.Licencia 573 0,173363 4,20631 0,00003 
20.Chorvátsko výhra & 26.Kuchár 573 0,027193 0,65004 0,515931 
20.Chorvátsko výhra & 27.All Inclusive 573 0,16441 3,98288 0,000077 
20.Chorvátsko výhra & 28.Loď 573 -0,06788 -1,62579 0,104546 
20.Chorvátsko výhra & 32.Salonik 573 -0,01592 -0,38049 0,703726 
20.Chorvátsko výhra & 33.Počet 573 -0,03368 -0,80535 0,420955 
21.Chorvátsko financie & Vek 573 0,025565 0,6111 0,541375 
21.Chorvátsko financie & Ročník 573 -0,02521 -0,6027 0,546946 
21.Chorvátsko financie & 8.Plávanie 573 0,104757 2,51709 0,012106 
21.Chorvátsko financie & 9.Príjemnosť 573 0,260689 6,45243 0 
21.Chorvátsko financie & 10.Tvrdosť 573 0,020203 0,48286 0,629377 
21.Chorvátsko financie & 11.Oblasť CR 573 0,20287 4,95066 0,000001 
21.Chorvátsko financie & 12.Nevoľnosť 573 -0,17183 -4,16803 0,000035 
21.Chorvátsko financie & 13.Dostupnosť 573 0,004434 0,10595 0,915661 
21.Chorvátsko financie & 14.Zručnosti 573 0,057118 1,3671 0,17213 
21.Chorvátsko financie & 15.Čen posádky 573 0,020485 0,4896 0,624607 
21.Chorvátsko financie & 16.Nebezpečnosť 573 -0,05499 -1,31602 0,188695 
21.Chorvátsko financie & 17.Potopenie 573 -0,13353 -3,21952 0,001357 
21.Chorvátsko financie & 18.Pravdepodobnosť 573 -0,05989 -1,43367 0,152213 
21.Chorvátsko financie & 19.Atraktívnosť 573 0,387306 10,0384 0 
21.Chorvátsko financie & 20.Chorvátsko výhra 573 0,53058 14,95752 0 
21.Chorvátsko financie & 21.Chorvátsko financie         
21.Chorvátsko financie & 22.Prestíž 573 0,117972 2,83884 0,004689 
21.Chorvátsko financie & 23.Atlantik výhra 572 0,347198 8,83909 0 
21.Chorvátsko financie & 24.Atlantik financie 573 0,537776 15,24217 0 
21.Chorvátsko financie & 25.Licencia 573 0,182205 4,42803 0,000011 
21.Chorvátsko financie & 26.Kuchár 573 0,035252 0,8429 0,39964 
21.Chorvátsko financie & 27.All Inclusive 573 0,158612 3,83873 0,000137 
21.Chorvátsko financie & 28.Loď 573 -0,0045 -0,10747 0,914457 
21.Chorvátsko financie & 32.Salonik 573 -0,01558 -0,37243 0,709711 
21.Chorvátsko financie & 33.Počet 573 0,002434 0,05817 0,953634 
22.Prestíž & Vek 573 -0,03579 -0,85577 0,392484 
22.Prestíž & Ročník 573 -0,0244 -0,58325 0,559958 
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22.Prestíž & 8.Plávanie 573 0,002402 0,0574 0,954246 
22.Prestíž & 9.Príjemnosť 573 0,170989 4,14696 0,000039 
22.Prestíž & 10.Tvrdosť 573 0,050826 1,2161 0,224449 
22.Prestíž & 11.Oblasť CR 573 0,098805 2,37262 0,017993 
22.Prestíž & 12.Nevoľnosť 573 -0,09135 -2,19192 0,028789 
22.Prestíž & 13.Dostupnosť 573 -0,08811 -2,1136 0,034982 
22.Prestíž & 14.Zručnosti 573 0,072375 1,734 0,083457 
22.Prestíž & 15.Čen posádky 573 0,004217 0,10077 0,919771 
22.Prestíž & 16.Nebezpečnosť 573 -0,01358 -0,32443 0,74573 
22.Prestíž & 17.Potopenie 573 -0,03723 -0,89032 0,37367 
22.Prestíž & 18.Pravdepodobnosť 573 0,069653 1,66846 0,095774 
22.Prestíž & 19.Atraktívnosť 573 0,163201 3,95278 0,000087 
22.Prestíž & 20.Chorvátsko výhra 573 0,107736 2,58949 0,009857 
22.Prestíž & 21.Chorvátsko financie 573 0,117972 2,83884 0,004689 
22.Prestíž & 22.Prestíž         
22.Prestíž & 23.Atlantik výhra 572 0,123927 2,98169 0,002989 
22.Prestíž & 24.Atlantik financie 573 0,166534 4,03578 0,000062 
22.Prestíž & 25.Licencia 573 0,088312 2,11855 0,034559 
22.Prestíž & 26.Kuchár 573 -0,01365 -0,3263 0,74432 
22.Prestíž & 27.All Inclusive 573 0,075827 1,81715 0,069718 
22.Prestíž & 28.Loď 573 -0,08428 -2,02117 0,043728 
22.Prestíž & 32.Salonik 573 0,016209 0,38739 0,698615 
22.Prestíž & 33.Počet 573 0,040133 0,95979 0,337568 
23.Atlantik výhra & Vek 572 0,035682 0,85245 0,394323 
23.Atlantik výhra & Ročník 572 0,014788 0,35309 0,724154 
23.Atlantik výhra & 8.Plávanie 572 0,187282 4,55184 0,000007 
23.Atlantik výhra & 9.Príjemnosť 572 0,220271 5,39131 0 
23.Atlantik výhra & 10.Tvrdosť 572 0,046856 1,11991 0,263223 
23.Atlantik výhra & 11.Oblasť CR 572 0,165791 4,01375 0,000068 
23.Atlantik výhra & 12.Nevoľnosť 572 -0,15074 -3,64042 0,000297 
23.Atlantik výhra & 13.Dostupnosť 572 0,002655 0,06339 0,949476 
23.Atlantik výhra & 14.Zručnosti 572 -0,04681 -1,11878 0,263703 
23.Atlantik výhra & 15.Čen posádky 572 0,151357 3,65573 0,00028 
23.Atlantik výhra & 16.Nebezpečnosť 572 -0,06248 -1,49468 0,135552 
23.Atlantik výhra & 17.Potopenie 572 -0,15995 -3,86846 0,000122 
23.Atlantik výhra & 18.Pravdepodobnosť 572 -0,08181 -1,95968 0,05052 
23.Atlantik výhra & 19.Atraktívnosť 572 0,246733 6,0786 0 
23.Atlantik výhra & 20.Chorvátsko výhra 572 0,50015 13,78957 0 
23.Atlantik výhra & 21.Chorvátsko financie 572 0,347198 8,83909 0 
23.Atlantik výhra & 22.Prestíž 572 0,123927 2,98169 0,002989 
23.Atlantik výhra & 23.Atlantik výhra         
23.Atlantik výhra & 24.Atlantik financie 572 0,698728 23,3187 0 
23.Atlantik výhra & 25.Licencia 572 0,183232 4,44994 0,00001 
23.Atlantik výhra & 26.Kuchár 572 -0,02029 -0,4846 0,628147 
23.Atlantik výhra & 27.All Inclusive 572 0,124905 3,00561 0,002767 
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23.Atlantik výhra & 28.Loď 572 -0,07189 -1,72085 0,085821 
23.Atlantik výhra & 32.Salonik 572 -0,01905 -0,4548 0,649425 
23.Atlantik výhra & 33.Počet 572 -0,03979 -0,95075 0,342132 
24.Atlantik financie & Vek 573 0,023391 0,55908 0,576324 
24.Atlantik financie & Ročník 573 -0,00052 -0,01251 0,990021 
24.Atlantik financie & 8.Plávanie 573 0,120876 2,90975 0,003758 
24.Atlantik financie & 9.Príjemnosť 573 0,225838 5,53967 0 
24.Atlantik financie & 10.Tvrdosť 573 0,059946 1,43504 0,151824 
24.Atlantik financie & 11.Oblasť CR 573 0,212729 5,20236 0 
24.Atlantik financie & 12.Nevoľnosť 573 -0,17596 -4,27125 0,000023 
24.Atlantik financie & 13.Dostupnosť 573 0,059767 1,43073 0,153055 
24.Atlantik financie & 14.Zručnosti 573 0,017232 0,41183 0,680619 
24.Atlantik financie & 15.Čen posádky 573 0,094835 2,2764 0,023191 
24.Atlantik financie & 16.Nebezpečnosť 573 -0,08349 -2,0019 0,045768 
24.Atlantik financie & 17.Potopenie 573 -0,15969 -3,86558 0,000124 
24.Atlantik financie & 18.Pravdepodobnosť 573 -0,07465 -1,78887 0,074166 
24.Atlantik financie & 19.Atraktívnosť 573 0,334824 8,49092 0 
24.Atlantik financie & 20.Chorvátsko výhra 573 0,410129 10,74559 0 
24.Atlantik financie & 21.Chorvátsko financie 573 0,537776 15,24217 0 
24.Atlantik financie & 22.Prestíž 573 0,166534 4,03578 0,000062 
24.Atlantik financie & 23.Atlantik výhra 572 0,698728 23,3187 0 
24.Atlantik financie & 24.Atlantik financie         
24.Atlantik financie & 25.Licencia 573 0,19348 4,71237 0,000003 
24.Atlantik financie & 26.Kuchár 573 0,016484 0,39395 0,693766 
24.Atlantik financie & 27.All Inclusive 573 0,129497 3,12069 0,001895 
24.Atlantik financie & 28.Loď 573 -0,07139 -1,71022 0,087769 
24.Atlantik financie & 32.Salonik 573 0,013028 0,31134 0,755655 
24.Atlantik financie & 33.Počet 573 0,002696 0,06442 0,948661 
25.Licencia & Vek 573 -0,04995 -1,19505 0,232564 
25.Licencia & Ročník 573 -0,12814 -3,0873 0,002118 
25.Licencia & 8.Plávanie 573 0,176089 4,27455 0,000022 
25.Licencia & 9.Príjemnosť 573 0,173033 4,19805 0,000031 
25.Licencia & 10.Tvrdosť 573 0,119924 2,8865 0,004043 
25.Licencia & 11.Oblasť CR 573 0,230094 5,64984 0 
25.Licencia & 12.Nevoľnosť 573 -0,07032 -1,68443 0,092646 
25.Licencia & 13.Dostupnosť 573 0,160029 3,87392 0,00012 
25.Licencia & 14.Zručnosti 573 -0,03105 -0,74238 0,458162 
25.Licencia & 15.Čen posádky 573 0,191086 4,65182 0,000004 
25.Licencia & 16.Nebezpečnosť 573 0,007297 0,17437 0,861635 
25.Licencia & 17.Potopenie 573 -0,12202 -2,93771 0,00344 
25.Licencia & 18.Pravdepodobnosť 573 0,037339 0,89285 0,372312 
25.Licencia & 19.Atraktívnosť 573 0,186455 4,53499 0,000007 
25.Licencia & 20.Chorvátsko výhra 573 0,173363 4,20631 0,00003 
25.Licencia & 21.Chorvátsko financie 573 0,182205 4,42803 0,000011 
25.Licencia & 22.Prestíž 573 0,088312 2,11855 0,034559 
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25.Licencia & 23.Atlantik výhra 572 0,183232 4,44994 0,00001 
25.Licencia & 24.Atlantik financie 573 0,19348 4,71237 0,000003 
25.Licencia & 25.Licencia         
25.Licencia & 26.Kuchár 573 0,00817 0,19523 0,845284 
25.Licencia & 27.All Inclusive 573 0,104404 2,50851 0,0124 
25.Licencia & 28.Loď 573 0,019469 0,4653 0,641893 
25.Licencia & 32.Salonik 573 0,0407 0,97336 0,330789 
25.Licencia & 33.Počet 573 0,03218 0,76935 0,442002 
26.Kuchár & Vek 573 0,013645 0,32609 0,744478 
26.Kuchár & Ročník 573 -0,06228 -1,49106 0,136498 
26.Kuchár & 8.Plávanie 573 0,002209 0,05279 0,957917 
26.Kuchár & 9.Príjemnosť 573 0,013394 0,32009 0,749014 
26.Kuchár & 10.Tvrdosť 573 0,026739 0,63917 0,522971 
26.Kuchár & 11.Oblasť CR 573 0,007313 0,17477 0,861326 
26.Kuchár & 12.Nevoľnosť 573 0,074269 1,77962 0,07567 
26.Kuchár & 13.Dostupnosť 573 0,009923 0,23712 0,812652 
26.Kuchár & 14.Zručnosti 573 0,029005 0,69339 0,488344 
26.Kuchár & 15.Čen posádky 573 -0,00287 -0,06846 0,945446 
26.Kuchár & 16.Nebezpečnosť 573 0,139626 3,36947 0,000804 
26.Kuchár & 17.Potopenie 573 0,106512 2,55973 0,010732 
26.Kuchár & 18.Pravdepodobnosť 573 0,088152 2,11469 0,034889 
26.Kuchár & 19.Atraktívnosť 573 -0,05195 -1,24306 0,214357 
26.Kuchár & 20.Chorvátsko výhra 573 0,027193 0,65004 0,515931 
26.Kuchár & 21.Chorvátsko financie 573 0,035252 0,8429 0,39964 
26.Kuchár & 22.Prestíž 573 -0,01365 -0,3263 0,74432 
26.Kuchár & 23.Atlantik výhra 572 -0,02029 -0,4846 0,628147 
26.Kuchár & 24.Atlantik financie 573 0,016484 0,39395 0,693766 
26.Kuchár & 25.Licencia 573 0,00817 0,19523 0,845284 
26.Kuchár & 26.Kuchár         
26.Kuchár & 27.All Inclusive 573 0,289384 7,22412 0 
26.Kuchár & 28.Loď 573 0,273276 6,78849 0 
26.Kuchár & 32.Salonik 573 0,298204 7,46542 0 
26.Kuchár & 33.Počet 573 0,277594 6,90464 0 
27.All Inclusive & Vek 573 0,046502 1,1124 0,266436 
27.All Inclusive & Ročník 573 -0,03702 -0,88514 0,376454 
27.All Inclusive & 8.Plávanie 573 0,070335 1,68487 0,09256 
27.All Inclusive & 9.Príjemnosť 573 0,101173 2,43007 0,015403 
27.All Inclusive & 10.Tvrdosť 573 -0,08279 -1,98505 0,047617 
27.All Inclusive & 11.Oblasť CR 573 0,063045 1,50949 0,131727 
27.All Inclusive & 12.Nevoľnosť 573 -0,0304 -0,72669 0,467714 
27.All Inclusive & 13.Dostupnosť 573 -0,00037 -0,00876 0,993011 
27.All Inclusive & 14.Zručnosti 573 -0,0537 -1,28507 0,199287 
27.All Inclusive & 15.Čen posádky 573 0,071583 1,71491 0,086904 
27.All Inclusive & 16.Nebezpečnosť 573 -0,02264 -0,54106 0,588677 
27.All Inclusive & 17.Potopenie 573 -0,01567 -0,37455 0,708132 
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27.All Inclusive & 18.Pravdepodobnosť 573 0,064006 1,5326 0,125927 
27.All Inclusive & 19.Atraktívnosť 573 0,098845 2,3736 0,017946 
27.All Inclusive & 20.Chorvátsko výhra 573 0,16441 3,98288 0,000077 
27.All Inclusive & 21.Chorvátsko financie 573 0,158612 3,83873 0,000137 
27.All Inclusive & 22.Prestíž 573 0,075827 1,81715 0,069718 
27.All Inclusive & 23.Atlantik výhra 572 0,124905 3,00561 0,002767 
27.All Inclusive & 24.Atlantik financie 573 0,129497 3,12069 0,001895 
27.All Inclusive & 25.Licencia 573 0,104404 2,50851 0,0124 
27.All Inclusive & 26.Kuchár 573 0,289384 7,22412 0 
27.All Inclusive & 27.All Inclusive         
27.All Inclusive & 28.Loď 573 0,228294 5,60318 0 
27.All Inclusive & 32.Salonik 573 0,259857 6,43034 0 
27.All Inclusive & 33.Počet 573 0,221163 5,41902 0 
28.Loď & Vek 573 -0,03377 -0,80736 0,419798 
28.Loď & Ročník 573 -0,00529 -0,1263 0,899536 
28.Loď & 8.Plávanie 573 -0,01091 -0,26076 0,794368 
28.Loď & 9.Príjemnosť 573 -0,08606 -2,06407 0,039462 
28.Loď & 10.Tvrdosť 573 0,029678 0,70948 0,478314 
28.Loď & 11.Oblasť CR 573 -0,04357 -1,04209 0,297809 
28.Loď & 12.Nevoľnosť 573 0,179936 4,37101 0,000015 
28.Loď & 13.Dostupnosť 573 -0,02877 -0,68778 0,491874 
28.Loď & 14.Zručnosti 573 0,074344 1,78143 0,075374 
28.Loď & 15.Čen posádky 573 -0,14391 -3,4751 0,000549 
28.Loď & 16.Nebezpečnosť 573 0,081764 1,96038 0,050438 
28.Loď & 17.Potopenie 573 0,097403 2,33862 0,019699 
28.Loď & 18.Pravdepodobnosť 573 0,113764 2,73623 0,006408 
28.Loď & 19.Atraktívnosť 573 -0,05446 -1,3033 0,192998 
28.Loď & 20.Chorvátsko výhra 573 -0,06788 -1,62579 0,104546 
28.Loď & 21.Chorvátsko financie 573 -0,0045 -0,10747 0,914457 
28.Loď & 22.Prestíž 573 -0,08428 -2,02117 0,043728 
28.Loď & 23.Atlantik výhra 572 -0,07189 -1,72085 0,085821 
28.Loď & 24.Atlantik financie 573 -0,07139 -1,71022 0,087769 
28.Loď & 25.Licencia 573 0,019469 0,4653 0,641893 
28.Loď & 26.Kuchár 573 0,273276 6,78849 0 
28.Loď & 27.All Inclusive 573 0,228294 5,60318 0 
28.Loď & 28.Loď         
28.Loď & 32.Salonik 573 0,372055 9,57808 0 
28.Loď & 33.Počet 573 0,314823 7,92591 0 
32.Salonik & Vek 573 0,034928 0,83513 0,403992 
32.Salonik & Ročník 573 -0,01784 -0,42636 0,670004 
32.Salonik & 8.Plávanie 573 0,079013 1,89398 0,058733 
32.Salonik & 9.Príjemnosť 573 0,009358 0,22363 0,823127 
32.Salonik & 10.Tvrdosť 573 0,037646 0,90022 0,368382 
32.Salonik & 11.Oblasť CR 573 0,015879 0,37949 0,704466 
32.Salonik & 12.Nevoľnosť 573 0,005299 0,12663 0,899276 
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32.Salonik & 13.Dostupnosť 573 -0,00394 -0,09419 0,924991 
32.Salonik & 14.Zručnosti 573 -0,01555 -0,37151 0,710396 
32.Salonik & 15.Čen posádky 573 -0,01144 -0,27335 0,784682 
32.Salonik & 16.Nebezpečnosť 573 -0,04263 -1,01969 0,308307 
32.Salonik & 17.Potopenie 573 0,007865 0,18795 0,850982 
32.Salonik & 18.Pravdepodobnosť 573 0,050144 1,19973 0,23074 
32.Salonik & 19.Atraktívnosť 573 -0,04173 -0,99807 0,31867 
32.Salonik & 20.Chorvátsko výhra 573 -0,01592 -0,38049 0,703726 
32.Salonik & 21.Chorvátsko financie 573 -0,01558 -0,37243 0,709711 
32.Salonik & 22.Prestíž 573 0,016209 0,38739 0,698615 
32.Salonik & 23.Atlantik výhra 572 -0,01905 -0,4548 0,649425 
32.Salonik & 24.Atlantik financie 573 0,013028 0,31134 0,755655 
32.Salonik & 25.Licencia 573 0,0407 0,97336 0,330789 
32.Salonik & 26.Kuchár 573 0,298204 7,46542 0 
32.Salonik & 27.All Inclusive 573 0,259857 6,43034 0 
32.Salonik & 28.Loď 573 0,372055 9,57808 0 
32.Salonik & 32.Salonik         
32.Salonik & 33.Počet 573 0,584624 17,21913 0 
33.Počet & Vek 573 0,053573 1,28199 0,200365 
33.Počet & Ročník 573 -0,02351 -0,56188 0,574419 
33.Počet & 8.Plávanie 573 -0,0025 -0,05967 0,952437 
33.Počet & 9.Príjemnosť 573 0,010282 0,24572 0,805988 
33.Počet & 10.Tvrdosť 573 0,012545 0,2998 0,764442 
33.Počet & 11.Oblasť CR 573 -0,02372 -0,56686 0,571029 
33.Počet & 12.Nevoľnosť 573 0,014701 0,35133 0,725467 
33.Počet & 13.Dostupnosť 573 -0,08452 -2,02701 0,043125 
33.Počet & 14.Zručnosti 573 0,010495 0,2508 0,802061 
33.Počet & 15.Čen posádky 573 -0,07969 -1,91032 0,056592 
33.Počet & 16.Nebezpečnosť 573 0,043373 1,03739 0,299993 
33.Počet & 17.Potopenie 573 0,04596 1,0994 0,272058 
33.Počet & 18.Pravdepodobnosť 573 0,105404 2,53281 0,011582 
33.Počet & 19.Atraktívnosť 573 -0,05746 -1,3754 0,169547 
33.Počet & 20.Chorvátsko výhra 573 -0,03368 -0,80535 0,420955 
33.Počet & 21.Chorvátsko financie 573 0,002434 0,05817 0,953634 
33.Počet & 22.Prestíž 573 0,040133 0,95979 0,337568 
33.Počet & 23.Atlantik výhra 572 -0,03979 -0,95075 0,342132 
33.Počet & 24.Atlantik financie 573 0,002696 0,06442 0,948661 
33.Počet & 25.Licencia 573 0,03218 0,76935 0,442002 
33.Počet & 26.Kuchár 573 0,277594 6,90464 0 
33.Počet & 27.All Inclusive 573 0,221163 5,41902 0 
33.Počet & 28.Loď 573 0,314823 7,92591 0 
33.Počet & 32.Salonik 573 0,584624 17,21913 0 
33.Počet & 33.Počet         
 



146 
 

Príloha D Príklady plánov konkrétnych zájazdov  
 

CHORVÁTSKO Z PALUBY LODE 

Historické mestá Istrie 
Prežite dovolenku aktívne. Zažite dobrodružnú plavbu na jachte so skúseným kapitánom. Starobylé 

chorvátske mestá, národné parky a mnoho nádherných ostrovov spolu s krištáľovo čistou vodou, 

opaľovanie na plachetnici a zároveň prehliadka nádhernej chorvátskej scenérie s mnohými ostrovmi, 

kúpanie sa na odľahlých plážach. S nami sa dostanete do miest, ktorých sa bežnému turistovi ani 

nesníva. Spoznajte Chorvátsko aj z inej perspektívy. Najkrajší pohľad na starobylé mestá je z paluby 

lode.  

 

Ponúkame Vám kombináciu relaxu spojeného s opaľovaním a kúpaním a zároveň spoznávaním 

národných parkov a starobylých miest. To všetko Vás čaká na plavbe okolo chorvátskeho pobrežia. 

Poďte s nami na plavbu plnú slnečných lúčov,  krištáľovo čistého mora a histórie. 
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PROGRAM ZÁJAZDU 

 

SOBOTA:  PULA 

• Prehliadka mesta Pula 

Pred nalodením si budete môcť pozrieť  historické  mesto PULA s jej impozantným amfiteátrom, 

v ktorom sa nachádza múzeum. V meste si okrem Kolosea môžete pozrieť aj ďalšie pamiatky ako 

napríklad Sergiov oblúk (Arch of Sergii), chrám Roma a Augusta (temple of Roma and Augustus), 

katedrála na nebo vzatej panny Márie (Cathedral of the Assumption of the Blessed Virgin Mary) alebo 

kostol svätého Francisa (Church of sv. Francis). 

 
Pula 

• Nalodenie 

• Krátky výlet na more spojený s kúpaním a opaľovaním 

 

NEDEĽA: PULA – BRIJUNY – VRSAR (MARINA)   23 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi 

• Prehliadka národného parku BRIJUNI 

 
       Brijuni      Vrsar 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pula_Cathedral
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V tento deň nás čaká plavba po naozajstnom raji. Dostanete sa do čarokrásnej krajiny, národného 

parku Chorvátska menom BRIJUNY. Zmes drobných zelených ostrovčekov spolu s tyrkysovo modrým 

morom zaručuje fantastický zážitok. 

 

• Prehliadka mesta VRSAR  

V tento  deň bude cieľom nášho putovania mesto Vrsar. V meste sa nachádzajú malebné budovy, často 

dekorované zaujímavými kamennými figúrami, balkónmi a kamennými studňami. Pohľad z kopca na 18 

ostrovov Vrsárskeho súostrovia je naozaj výnimočný. V meste si môžete pozrieť kostol svätého Foška zo 17. 

storočia, hlavnú bránu z 13. storočia, zámok so 14. storočia, ktorý bol sídlom biskupa, starú románsku bránu 

z 13. storočia alebo skorú kresťanskú baziliku zo 4. Storočia. 

 

PONDELOK: VRSAR – NOVIGRAD (MARINA)  12 NM 

• Opaľovanie na lodi a kúpanie po ceste, prehliadka mesta NOVIGRAD,  

 

 
Novigrad 

 

Mesto NOVIGRAD oplýva naozaj bohatou históriou, o čom svedčí aj prvá písomná zmienka o tomto 

starobylom meste z roku 599 nášho letopočtu. Toto staré rybárske mesto  je hrdé na svoje nádherné 

uličky a starobylé kostoly. V meste si môžete pozrieť okrem iného napríklad staré mestské hradby 

z 13. storočia, LAPIDÁRIUM – bohatú zbierku 93 monumentov zo staroveku až po stredovek, alebo 

kostol svätej Agáty.  

 

UTOROK: NOVIGRAD – UMAG (MARINA)  10 NM 

• Prehliadka mesta UMAG 

Umag sa môže popýšiť starým mestom s jeho stredovekou architektúrou,  starobylým hradom SIPAR, 

bohatými benátskymi domami a historickými kostolmi ako kostol svätého Peregrína, Kostol svätého 

Nikolausa, alebo kostol svätej Márie.  
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                   Umag 

 

STREDA: UMAG – POREC (PRÍSTAV)  17 NM 

• Opaľovanie na lodi a kúpanie po ceste, prehliadka mesta POREČ 

Poreč je takmer 2000 rokov staré mesto. V roku 1861 sa toto mesto stalo hlavným mestom Istrie. 

Jeho dominantou je Eufraská bazilika zapísaná na zozname UNESCO. Jeho ďalšími pamiatkami sú 

napríklad niekoľko domov postavených v románskom štýle, rímske námestie Marafor, rímsky chrám 

boha Neptúna postavený v 1. storočí nášho letopočtu alebo gotický františkánsky kostol z 13.  

storočia. 

 
Poreč 

 

ŠTVRTOK:  POREČ - ROVINJ (MARINA) 18 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie na lodi, 

• Prehliadka Limského kanálu 
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          Rovinj      Limski kanál 

 

V tento deň budete mať možnosť navštíviť Limski kanál ktorého vápencové brehy sa zdvíhajú do 

výšky 150 m. Tento kanál je chránenou oblasťou, pretože je prirodzeným zimoviskom a miestom 

rozmnožovania mnohých druhov rýb.  

 

• Prehliadka mesta ROVINJ 

Rovinj je jedným z najkrajších a najpríťažlivejších miest Stredomoria. Mesto sa vyznačuje unikátnou 

krásou, ktorá priťahuje návštevníkov z celého sveta. V meste nájdete úzke kameňom dláždené ulice 

zatienené blízko stojacimi domami, renesančné mestské hradby, nádherné kostoly a mnohé 

reštaurácie ponúkajúce rozmanité jedlá stredomorskej kuchyne. 

 

PIATOK:   ROVINJ – BRJUNY – PULA   18 NM 

• Opaľovanie a kúpanie po ceste 

  
            Brijuni         

V posledný deň budeme opäť prechádzať cez nádherný národný park Brijuni. Na ceste do 

domovského prístavu Vás už bude čakať len relax spojený s kúpaním a opaľovaním. 
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DODATOČNÉ INFORMÁCIE 

Loď 

Na lodi budete počas svojej plavby bývať. Na lodi sa nachádzajú kajuty, v ktorých budete spať a v 

ktorých budete mať svoje súkromie. Na lodi je aj kuchyňa s plynovým sporákom, nechýba ani WC 

a sprcha s teplou vodou. Loď má elektrické osvetlenie a počas plavby je možné používať elektrickú 

zásuvku na 9 V. Obrázky lodí sú len ilustratívne, aby vytvorili predstavu, ako to na lodi vyzerá.  

 

 
Plavba na katamaráne je všeobecne pohodlnejšia  a pri väčších vlnách príjemnejšia v porovnaní 

s jednotrupovou loďou. To však neznamená, že by plavba na jednotrupovej mala byť nepohodlná 

alebo nepríjemná. Katamarán je na mori oveľa stabilnejší a nemá tendenciu sa nakláňať. Vo vlnách sa 

kyve oveľa menej ako jednotrupová loď. Plavba na jednotrupovej lodi je viac športovejšia. Katamarán 

je oveľa priestrannejší ako jednotrupová loď. Katamarán je vhodnejší pre rodiny s deťmi a pre tých, 

ktorí sa chcú plaviť v maximálnom pohodlí, poprípade pre tých, ktorí vážne obávajú morskej nemoci. 

Nevýhodou katamaránu je jeho vyššia cena a menej športová plavba.  

 

Mariny (prístavy) 

Ak sa loď v prístave napojí na elektrickú sieť je možné používať v prístave aj  zásuvku na 240 V.  

Chorvátske mariny sú vybavené čistými sprchami a WC. Nachádzajú sa tam obchody a reštaurácie. 

V prístave nie sú k dispozícii sprchy a WC. 
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Bezpečnosť 

• Počasie počas letných prázdnin by malo byť v Chorvátsku ustálene.  

• Aj keby náhodou nejaká búrka prišla, pravdepodobne ju prečkáte v prístave, pretože kapitán 

bude kontrolovať predpovede a povedie loď len za prijateľného počasia.  

• Ak by Vás náhodou zastihla búrka na mori, čo nepredpokladáme,  skúsený kapitán zavezie 

loď bezpečne do niektorej z marin, ktorých je v Chorvátsku dostatočné množstvo a sú 

dostupné počas celej naplánovanej trasy skôr, ako sa stihnú vytvoriť podmienky, ktoré by Vás 

mohli stresovať.  

• Bežne, ak nie sú veľké vlny ľuďom na lodi nebýva zle, ale samozrejme každý musí sám zvážiť 

svoje dispozície a možnosti. 

 

Kapitán a hosteska 

Kapitán je univerzitným učiteľom a skúseným kapitánom, ktorý v roku 2011 preplavil Atlantický 

oceán. Príjemná hosteska a zároveň náhradný skipper s licenciou sa bude starať o Vaše pohodlie na 

palube lode. 
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PLÁN PLAVBY 

SOBOTA:  PULA 

• Prehliadka mesta Pula 

• Nalodenie 

• Krátky výlet na more spojený s kúpaním a opaľovaním 

 

NEDEĽA: PULA – BRIJUNY – VRSAR (MARINA)    23 NM 

•  Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi 

• Prehliadka národného parku BRIJUNI 

• Prehliadka mesta VRSAR  

 

PONDELOK: VRSAR – NOVIGRAD (MARINA)   12 NM 

• Opaľovanie na lodi a kúpanie po ceste  

• Prehliadka mesta NOVIGRAD,  

UTOROK: NOVIGRAD – UMAG (MARINA)   10 NM 

• Prehliadka mesta UMAG 

 

STREDA: UMAG – POREC (PRÍSTAV)    17 NM 

• Opaľovanie na lodi a kúpanie po ceste, prehliadka mesta POREČ 

 

ŠTVRTOK:  POREČ - ROVINJ (MARINA)   18 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi, 

• Prehliadka Limského kanálu 

• Prehliadka mesta ROVINJ 

 

PIATOK:   ROVINJ – BRJUNY – PULA     18 NM 

• Opaľovanie a kúpanie po ceste 

 

  



154 
 

CHORVÁTSKO Z PALUBY LODE 

Národné parky 
Prežite dovolenku aktívne. Zažite dobrodružnú plavbu na jachte so skúseným kapitánom. Starobylé 

chorvátske mestá, národné parky a mnoho nádherných ostrovov spolu s krištáľovo čistou vodou, 

opaľovanie na plachetnici a zároveň prehliadka nádhernej chorvátskej scenérie s mnohými ostrovmi, 

kúpanie sa na odľahlých plážach. S nami sa dostanete do miest, ktorých sa bežnému turistovi ani 

nesníva. Spoznajte Chorvátsko aj z inej perspektívy. Najkrajší pohľad na starobylé mestá je z paluby 

lode.  

 

Ponúkame Vám kombináciu relaxu spojeného s opaľovaním a kúpaním a zároveň spoznávaním 

národných parkov a starobylých miest. To všetko Vás čaká na plavbe okolo Chorvátskeho pobrežia. 
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PROGRAM ZÁJAZDU 

 
SOBOTA: PRÍCHOD, NALODENIE A PREHLIADKA MESTA BIOGRAD 

• Krátky výlet spojený s kúpaním a opaľovaním 

Biograd je nádherné starobylé mesto s kultúrnymi pamiatkami, ktoré bolo kedysi sídlom 

chorvátskych kráľov. Môžete sa túlať po uliciach, ochutnať miestne špeciality, a pritom si pozrieť 

zvyšky hradieb a katedrály, dnešný farský kostol Sv. Anastázie z 18. storočia.  Vo vlastivednom múzeu 

sa nachádza archeologická zbierka, náklad potopenej benátskej lode.  

 

NEDEĽA: BIOGRAD – ŠIBENIK (MARINA)   29 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie na lodi 

Počas prvého dňa plavby si môžete vychutnať pohľad na nádhernú scenériu chorvátskych ostrovov 

a pritom sa opaľovať na palube lode. Počas plavby sa budú konať aj zastávky, kde sa budete môcť 

okúpať v čistom mori ďaleko od turistických pláží.  
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• Prehliadka mesta ŠIBENIK 

Šibenik  je starobylé prístavné mesto. Bolo založené na rímskom sídlisku Sibiniquo, kráľom Petarom 

Kresimirom. Panorámu mesta vytvárajú tri pevnosti - pevnosť sv. Jana, Šubicevac a pevnosť sv. Anny. 

Dominantou mesta sa stala katedrála sv. Jakuba, ktorá je zapísaná na listine UNESCA. Môžete vidieť 

tiež biskupský palác z polovice 15. storočia. V bývalom kniežacom paláci v centre je umiestnené 

mestské múzeum a za zmienku stojí aj gotický kostol sv. Františka s bohato vyrezávaným kazetovým 

stropom a cennou zbierkou inkunábulí.  

PONDELOK: ŠIBENIK – KRKA (MARINA ALEBO KOTVA)  17NM 

• Prehliadka strmých brehov rieky Krky -  kúpanie 

Po prehliadke mesta Vás už bude čakať len kúpanie, a opaľovanie na lodi. V tento deň zakotvíme na 

rieke Krka. Budete si môcť vychutnať večer a noc na zakotvenej lodi, ktorá bude asi 10 m od brehu 

alebo si spraviť vychádzku do malebnej dedinky Skradin. 

 

Krka 

 

UTOROK:  KRKA – VODICE (MARINA)  24NM 

• Prehliadka národného parku KRKA 

V utorok Vás čaká prehliadka nádherného národného parku KRKA, ktorí mnohí návštevníci označujú 

za krajší ako Plitvické jazerá, ktoré sú známe s filmu Winnetou. Môžete sa tešiť na nádherné 

vodopády a kúpanie sa pod nimi v sprístupnenom jazere. Uvidíte archeologické pamiatky, ako je 

turbína, spoznáte ako funguje tkáčsky stroj alebo mlyn. Po prehliadke parku sa vydáme na cestu do 
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mariny Vodice, aby ste si oddýchli a pripravili sa na najdlhšiu, ale zároveň na najkrajšiu plavbu po 

známom chorvátskom parku Kornati. 

 
 

V meste Vodice je múzeum morských húb. Medzi pozoruhodnosti mesta tiež patrí barokový kostol a 

stredoveká strážna Čaricova veža. 

 

STREDA: VODICE – KORNATI – TELAŠČICA (BÓJA)  35NM 

• Prehliadka národného parku KORNATI 

Legenda hovorí o tom, že Kornati sú kopou bielych skál, ktoré do mora pohodil Boh. Keď si po 

vykonaní svojej práce prezrel vlastné dielo, zjavil sa mu na tvári výraz maximálnej spokojnosti 

a zadosťučinenia. Kornati sú známym národným parkom, ktoré tvorí až 140 ostrovov rôznej veľkosti 

a tvarov. 
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ŠTVRTOK:  TELAŠČICA – BIOGRAD (MARINA)  20NM 

• Prehliadka národného parku TELAŠČICA 

Telaščica - vďaka výnimočnej kráse a prírodnému bohatstvu bola v roku 1988 vyhlásená  prírodným 

parkom.  V tomto parku si môžete vychutnať pohľad na more a Kornati z veľkolepého strmého 

skalného masívu, ktorý sa čnie až 180 metrov nad morom a okúpať v soľnom jazere s vysokou 

salinitou (slanosťou vody) a zažiť pocit, podobný tomu, ktorý zažívajú ľudia kúpajúci sa v mŕtvom 

mori. 

 
 

PIATOK:  PLAVBA V OKOLÍ BIOGRADU 

• Prehliadka ostrovov v okolí Biogradu, kúpanie a  opaľovanie  na lodi (marina). 

V piatok si oddýchnete na plavbe v okolí Biogradu, kedy si budete môcť vychutnávať pohľad z paluby 

lode na okolité ostrovy, kúpať  a opaľovať sa na nejakej z neďalekých pláži. 
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PLÁN PLAVBY 

 

SOBOTA: PRÍCHOD, NALODENIE A PREHLIADKA MESTA BIOGRAD 

• Krátky výlet spojený s kúpaním a opaľovaním 

 

NEDEĽA: BIOGRAD – ŠIBENIK (MARINA)     29 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie na lodi 

• Prehliadka mesta ŠIBENIK 

 

PONDELOK: ŠIBENIK – KRKA (MARINA ALEBO KOTVA)   17NM 

• Prehliadka strmých brehov rieky Krky -  kúpanie 

 

UTOROK:  KRKA – VODICE (MARINA)  24NM 

• Prehliadka národného parku KRKA 

 

STREDA: VODICE – KORNATI – TELAŠČICA (BÓJA)   35NM 

• Prehliadka národného parku KORNATI 

 

ŠTVRTOK:  TELAŠČICA – BIOGRAD (MARINA)    20NM 

• Prehliadka národného parku TELAŠČICA 

 

PIATOK:  PLAVBA V OKOLÍ BIOGRADU 

• Prehliadka ostrovov v okolí Biogradu, kúpanie, opaľovanie sa na lodi 
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CHORVÁTSKO Z PALUBY LODE 

Plavba za krásami južnej Dalmácie 
Prežite dovolenku aktívne. Zažite dobrodružnú plavbu na jachte so skúseným kapitánom. Starobylé 

chorvátske mestá, národné parky a mnoho nádherných ostrovov spolu s krištáľovo čistou vodou, 

opaľovanie na plachetnici a zároveň prehliadka nádhernej chorvátskej scenérie s mnohými ostrovmi, 

kúpanie sa na odľahlých plážach. S nami sa dostanete do miest, ktorých sa bežnému turistovi ani 

nesníva. Spoznajte Chorvátsko aj z inej perspektívy. Najkrajší pohľad na starobylé mestá je z paluby 

lode.  

 

Ponúkame Vám kombináciu relaxu spojeného s opaľovaním a kúpaním a zároveň spoznávaním 

národných parkov a starobylých miest. To všetko Vás čaká na plavbe okolo chorvátskeho pobrežia. 

Vydajte sa s nami na plavbu za krásami južnej Dalmácie. 
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PROGRAM ZÁJAZDU 

 

SOBOTA: TROGIR - SPLIT (MARINA)  8 NM 

•  Prehliadka mesta Trogir 

Trogir je staré historické mesto zapísané v UNESCO. Bolo  založené v 3. storočí pred Kristom. Podľa 

správy UNESCO, nádherné románske kostoly doplnené renesančnými a barokovými budovami  

Benátskeho obdobia vytvárajú jedinečnú architektúru tohto unikátneho starobylého mesta.  

K jedným z najvýznamnejších pamiatok tohto mesta patria historické centrum mesta s 10 kostolmi 

a mnohými budovami z 13. storočia, mestská brána zo 17. storočia, mestské hradby z 15. storočia,  

katedrála z 13. storočia a pevnosť Kamerlengo z 15. storočia.  

 
           Trogir      Split 

• Kúpanie a opaľovanie po ceste 

• Prehliadka mesta Split 

V tento deň zakotvíme v marine druhého najväčšieho mesta Chorvátska, v Splite. Budete si môcť 

vychutnať večernú atmosféru ulíc tohto historického mesta s mnohými kaviarňami barmi 

a diskotékami. V uliciach plných turistov presiaknete pravou dovolenkovou atmosférou. Dominantou 

mesta je Dioklecianov palác. Z veže zažijete nezabudnuteľný pohľad na mesto z hora a získate tak 

predstavu o rozlohe mesta z inej perspektívy. Medzi ďalšie významné pamiatky mesta patria Narodni 

trh so starou mestskou radnicou z 15. storočia, Katedrála Sveti Duje, alebo  Socha Grgur Ninski. 

 

NEDEĽA: SPLIT -  MAKARSKA (PRÍSTAV)  29 NM 

• Opaľovanie na lodi a kúpanie po ceste  

V tento deň sa vydáme na cestu po najznámejších turistických oblastiach chorvátska. Po ceste sa 

budete môcť  okúpať na známych plážach turistického strediska Baška Voda a jedného 

z najznámejších turistických stredísk Chorvátska Makarska riviera. 
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• prehliadka mesta Makarska 

 
Makarska 

 
V tento deň zakotvíme priamo v prístave mesta Makarska. Noc strávite priamo v centre mesta na 

nábrežnej hrádzi. Priamo z lode si budete môcť vychutnávať čulý turistický ruch, alebo sa budete 

môcť vybrať na prechádzku po úzkych kamenných uličkách starého mesta. V meste si môžete pozrieť 

františkánsky kláštor, ktorý sa nachádza priamo na hlavnom námestí mesta neďaleko od prístavu.  

 
PONDELOK:  MAKARSKA – TRPNAJ (PRÍSTAV)  21 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi, prehliadka nádherného hornatého 

pobrežia južnej Dalmácie  

V tento deň Vás bude čakať jedna z najkrajších etáp, počas ktorej okrem opaľovania a kúpania budete 

môcť vychutnávať pohľad na čarokrásnu scenériu hornatého pobrežia južnej Dalmácie.  
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• Prehliadka mesta Trpnaj, kúpanie sa na miestnej pláži 

Podvečer zakotvíme na nádhernom polostrove Pelješac, v malebnom mestečku  Trpnaj 

s neopakovateľnou atmosférou, ktorého pokoj stráži panna Mária, ktorej socha je postavená na 

vrchu tvoriacom prirodzený prístav mestečka. Budem kotviť na prístavnej hrádzi, ktorá tvorí centrum 

mesta s mnohými kaviarňami a reštauráciami a reštauračnými terasami siahajúcimi takmer až 

k prístavnej hrádzi.  Na tomto mieste budete mať pocit ako keby sme zakotvili priamo v reštaurácii.  

Vedľa mesta je nádherná pláž, na ktorej sa bude môcť okúpať.  
 

 

 
 

 

  

UTOROK:   TRPNAJ – GRADINA (KORČULA - KOTVA)  31 NM  

• Opaľovanie a kúpanie po ceste 

  

     Trpnaj          Gradina 

 
V tento deň sa vydáme na pokojnú plavbu plnú slnečných lúčov a krištáľovo čistého mora. Večer 

zakotvíme v tichej zátoke Gradina, aby sme si trochu odpočinuli od turistického ruchu predošlých dní 

a vychutnali si pobyt v nádhernej prírodnej scenérii, ktorý ponúka táto zátoka.  

 

STREDA: GRADINA – KOMIŽA (VIS - BÓJA)  35 NM 

•  Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi  

  

       Blue cave      Komiźa 
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V tento deň nás bude čakať najdlhšia etapa, počas ktorej si budete môcť dokonale vychutnať slnečné 

lúče. V podvečer sa vyviažeme na bóju na ostrove Vis,  v známej rybárskej dedinke Komiža. V starej 

benátskej veži sa nachádza rybárske múzeum, ktoré svedčí o naozaj bohatej rybárskej histórii tejto 

dedinky. 

 

ŠTVRTOK:  KOMIŽA – MARINKOVAC (KOTVA - MARINA) 24 NM 

• Prehliadka Modrej jaskyne  

V tento deň Vás čaká vrchol putovania za krásami južnej Dalmácie – prehliadka rozprávkovo krásnej 

Modrej jaskyne, ktorá je naozaj skvostom Chorvátska a podľa nášho názoru jedným z najkrajších 

miest Chorvátska. Návšteva tejto unikátnej jaskyne bude pre vás určite nezabudnuteľným zážitkom.  

 

• Prehliadka mesta Hvar 

V tento deň sa vydáme na plavbu do tichej malebnej zátoky, kde  zakotvíme. Ešte pred zakotvením si 

však pozrieme historické mesto Hvar, v ktorom si budete môcť pozrieť mestské hradby z 13. storočia, 

pevnosť FORTICA (Trdava Španjola) známu tiež ako Španielska pevnosť, katedrálu svätého Štefana 

alebo Lodžiu a vežu s hodinami. 

 

 
        Marinkovac             Hvar 

 

PIATOK: MARINKOVAC - TROGIR   29 NM 

• Kúpanie po ceste opaľovanie na lodi 

V posledný deň plavby si budete vychutnávať posledné lúče teplého chorvátskeho slnka spolu 

s teplým čistím jadranským morom a rozprávať o zážitkoch, ktoré ste prežili na plavbe za krásami 

južnej Dalmácie.  
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PLÁN PLAVBY 

 

SOBOTA: TROGIR - SPLIT (MARINA)    8 NM 

• Prehliadka mesta Trogir 

• Kúpanie a opaľovanie po ceste 

• Prehliadka mesta Split 

 

NEDEĽA: SPLIT -  MAKARSKA (PRÍSTAV)   29 NM 

• Opaľovanie na lodi a kúpanie po ceste  

• Prehliadka mesta Makarska 

 

PONDELOK:  MAKARSKA – TRPNAJ (PRÍSTAV)   21 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi a prehliadka nádherného hornatého 

pobrežia južnej Dalmácie  

• Prehliadka mesta Trpnaj 

• Kúpanie sa na miestnej pláži 

 

UTOROK:   TRPNAJ – GRADINA (KORČULA)   31 NM  

• Opaľovanie a kúpanie po ceste 

 

STREDA: GRADINA – KOMIŽA (VIS - BÓJA)   35 NM 

•  Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi  

 

ŠTVRTOK:  KOMIŽA – MARINKOVAC (KOTVA - MARINA) 24 NM 

• Prehliadka Modrej jaskyne  

• Prehliadka mesta Hvar 

 

PIATOK: MARINKOVAC - TROGIR     29 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie na lodi 
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GRÉCKO - ATÉNY 

Plavba za bájami Saronického zálivu 
Prežite dovolenku aktívne. Zažite dobrodružnú plavbu na jachte so skúseným kapitánom. Starobylé 

grécke mestá, mnoho nádherných ostrovov spolu s krištáľovo čistou vodou, opaľovanie na plachetnici 

a zároveň prehliadka nádhernej gréckej scenérie s mnohými ostrovmi, kúpanie na odľahlých plážach. 

S nami sa dostanete do miest, ktorých sa bežnému turistovi ani nesníva. Spoznajte Grécko aj z inej 

perspektívy. Najkrajší pohľad na starobylé mestá je z paluby lode.  

 
Ponúkame Vám kombináciu relaxu spojeného s opaľovaním,  kúpaním a zároveň spoznávaním 

prírodných krás a starobylých miest. To všetko Vás čaká na plavbe po Saronickom zálive. Vydajte sa 

s nami na cestu plnú histórie a gréckych bájí. 
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PROGRAM ZÁJAZDU 

 

SOBOTA: ATÉNY – AEGINA  20 NM 

• Prehliadka mesta ATÉNY 

• Nalodenie 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie na lodi, prehliadka mesta AEGINA 

Pred nalodením si môžete pozrieť kultúrne pamiatky jedného z najznámejších historických miest 

sveta. Za zmienku stoja napríklad Akropola, Poseidonov chrám, Chrám Dia Olympského, Chrám 

Athény Niké, Athénska Agora, Pantheón alebo Dionýzove divadlo.  

 

Po nalodení Vás bude čakať plavba na ostrov Aegina, počas ktorej si budete môcť vychutnať teplé 

lúče gréckeho slnka a čistotu egejského mora. Naša plavba sa skončí v tento deň v meste Aegina. Je 

to milé malé mestečko s nádhernými farebnými neoklasickými budovami, v ktorom sa nachádza 

hlavný prístav ostrova. Mesto Aegina bolo hlavným rivalom Atén až do konca 5. storočia nášho 

letopočtu, kedy bolo Aténami porazené. Pri prehliadke si môžete vychutnať atmosféru tohto 

prímorského mestečka s mnohými kaviarňami,  reštauráciami a navštíviť zrúcaninu starobylej 

Aeginskej Akropoly.  

 
Aegina 

 
NEDEĽA:  AEGINA – POROS  16 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi 

V tento deň sa premiestnime na ďalší z ostrovov Saronického zálivu – POROS. Tento ostrov je 

opradený gréckou mytológiou. Podľa gréckej mytológie, na tomto ostrove Krétsky vládca Minos 

obliehal mesto, kde sídlil kráľ. Kráľova dcéra Scylla sa zaľúbila do Krétskeho vládcu. Ako prejav svojej 

lásky odstrihla svojmu otcovi pramienok jeho vlasov, ktoré ho robili nesmrteľným, ukradla kľúč od 

mestskej brány a dala ho Minosovi. Keď Minos nakoniec mesto porazil, Scyllu odmietol zobrať so 

sebou. Tá sa v žiali hodila do morských vĺn v snahe dostihnúť odchádzajúce krétske lode a vo vlnách 

http://2.bp.blogspot.com/-5xmiv46fhfc/T-7LNYMcnxI/AAAAAAABhwo/VRcQU5ktwLY/s1600/2.jpg
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sa utopila. Podľa ďalšej gréckej mytológie sa na tomto ostrove narodil syn boha Poseidona, Theseus. 

Tento grécky hrdina zabil krétskeho Minotaura, obludu napoly človek, napoly býk.   

 

 
Poros 

 
PONDELOK: POROS – ERMIONY  25 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi, prehliadka mesta ERMIONI 

Ermioni je starobylé grécke mesto, ktoré bolo obývané už pred 3000 rokmi pred Kristom. V meste je 

mnoho pôsobivých starých budov a starobylých ruín roztrúsených medzi jednoduchými tradičnými 

domami. V meste je možnosť nájsť ruiny chrámov venovaných Demeterovy, Dionysovy 

a Poseidonovy. Počas tohto dňa si budete môcť vychutnať kúpanie  v čarokrásnych zátokách 

v blízkosti mesta. Podľa jednej z legiend toto mesto bolo jednou zo zastávok 300 Sparťanov, ktorí sa 

vybrali zo Sparty chrániť Grécko pred Peržanmi a ktorí všetci padli v hrdinskom boji pri Termopilách. 

 
Ermioni 

 
 
UTOROK: ERMIONY – SPETSES  15 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi, prehliadka mesta SPETSES 

Spetses je grécky ostrov, ktorí je známi pre svoju bohatú vegetáciu,  borovicové lesy a čarokrásne 

pláže. Na ostrove sú malebné autentické dedinky. Jeho hlavné mesto je plné dvojpodlažných 

neoklasických budov s drevenými balkónmi farebnými strechami a úzkymi kamennými alejami.  

 

http://2.bp.blogspot.com/-YTEdJBwyJlw/T-7ObHTH5fI/AAAAAAABhx4/nwYXa_O5vsw/s1600/1.JPG
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Spetses 

 
 
STREDA SPETSES - HYDRA  17 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie na lodi 

Na ostrove Hydra budete mať pocit ako keby ste sa dostali do iného storočia. Na ostrove nie sú 

žiadne motorové vozidlá ani cesty, okrem chodníkov pre somárov na ktorých sa ľudia po ostrove 

prepravujú, a ktorých tam budete môcť všade vidieť. Jedinou skutočnou dedinou, alebo mestom na 

ostrove je mesto Hydra, ktoré je chránené špeciálnym gréckym nariadením. Ostrov je nazvaný po 

mytologickej príšere (polo žena polo had), ktorá mala telo hada a mnoho hláv s jedovatým dychom, 

a ktorá žila v močiaroch pri starobilom meste Lerna, neďaleko od ostrova. Príšera terorizovala mesto, 

až kým ju nezabil grécky hrdina Heracles. 

 
Hydra 

 
ŠTVRTOK:  HYDRA – PERDIKA  25 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi 

Perdika je krásna malá rybárska dedinka s tradičnou scenériou. Je postavená na kopci, z ktorého je 

fantastický pohľad na tyrkysovo modré more a okolité ostrovy. V tejto dedinke nasiaknete miestnou 

atmosférou kľudu a pokoja a na vlastné oči uvidíte život bežných ľudí v rybárskych dedinách. 

http://2.bp.blogspot.com/-yWlSBClr1Xw/T-7O-7-vZZI/AAAAAAABhyQ/smuANDIXNho/s1600/1.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-FM7UAGh6D4Q/T-7O_lRjTCI/AAAAAAABhyY/_tHA1DAFg9g/s1600/2.jpg
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Perdika 

 
PIATOK: PERDIKA – ATÉNY  21 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi 

Na tejto poslednej ceste do domovského prístavu Vás už bude čakať len relax v podobe opaľovania sa 

na lodi, kúpanie v mori a diskutovania o zážitkoch, ktoré ste prežili na ceste po gréckych mýtoch, 

histórii, kultúrnych pamiatkach a čarokrásnych kútoch prírody.  
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PLÁN PLAVBY 

 

NEDEĽA: ATÉNY – AEGINA  20 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi, prehliadka mesta AEGINA 

PONDELOK: POROS – ERMIONY  25 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi, prehliadka mesta ERMIONI 

UTOROK: ERMIONY – SPETSES  15 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi, prehliadka mesta SPETCES 

STREDA SPETSES - HYDRA  17 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi 

ŠTVRTOK:  HYDRA – PERDIKA  25 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi 

PIATOK: PERDIKA – ATÉNY  21 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi 
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GRÉCKO – LEFKAS 

Po stopách Odysea 
Prežite dovolenku aktívne. Zažite dobrodružnú plavbu na jachte so skúseným kapitánom. Mnoho 

nádherných ostrovov spolu s krištáľovo čistou vodou, opaľovanie na plachetnici a zároveň prehliadka 

nádhernej Gréckej scenérie s mnohými ostrovmi, kúpanie sa na odľahlých plážach. S nami sa 

dostanete do miest, ktorých sa bežnému turistovi ani nesníva. Spoznajte Grécko aj z inej perspektívy. 

Najkrajší pohľad na autentické grécke dedinky a mestá je z paluby lode.  

  

Ponúkame Vám kombináciu relaxu spojeného s opaľovaním a kúpaním a zároveň spoznávaním 

prírodných krás a a gréckych bájí. To všetko Vás čaká na plavbe po ostrovoch Iónskeho mora. Vydajte 

sa s nami po stopách kráľa Odysea a spoznajte krajinu kyklopov. 
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PROGRAM ZÁJAZDU 

 

SOBOTA: NALODENIE 

• Nalodenie 

• Krátky výlet loďou, kúpanie a opaľovanie sa po ceste 

• Návrat do mariny LEFKAS 

 

NEDEĽA: LEFKAS –  KOTVENIE SKORPIOS – PAPANIKOLIS CAVE – SIVOTA 22 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi 

V tento deň Vás čaká opaľovanie na lodi, kúpanie v krištáľovo-čistom mori  v úchvatne krásnej zátoke 

na ostrove Skorpios. Výlet k známym jaskyniam ako Papanikolis a Daimonas cave  na ostrove 

Meganisi, ku ktorým je možné sa dostať len z mora. Cieľom dnešného dňa bude malebná rybárska 

dedinka SIVOTA, kde budete môcť vychutnávať pokojnú atmosféru tohto miesta. 

 

  
   Skorpios      Sivota 

 

PONDELOK: SIVOTA – PORTO KATSIKY –  VATHÍ  38 NM  

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi  na najkrajšej pláži ostrova Lefkas 

V tento deň počas cesty plnej slnečných lúčov navštívime najkrajšiu pláž na ostrove Lefkas PORTO 

KATSIKI. Nie je obchodu, kde by táto nádherná pláž nebola propagovaná.  Budete mať možnosť na 

vlastné oči vidieť tieto nádherné miesta a na vlastnej koži zažiť pobyt na tomto skvoste prírody. 

Cieľom dnešnej plavby bude mesto Vathí na ostrove Ithaka. Tento ostrov je od pradávna označovaný 

ako domov gréckeho mytologického hrdinu kráľa ODYSEA, ktorý ako jediný počul hlas sirén a ostal 

nažive, pretože zapchal posádke uši a seba dal priviazať k sťažňu aby nemohol skočiť do vody za 

hlasom sirén, a ktorému sa podarilo na jeho cestách uniknúť Kyklopovi, obrovi s jedným okom, 

ktorého Odyseus oslepil.  
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          Porto Katsiki      Vathí 

 

UTOROK: VATHÍ –  ASTAKOS (ALEBO KOTVENIE V OKOLITÝCH ZÁTOKÁCH) 30 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi 

V tento deň sa vydáme po stopách bájneho kráľa Odysea. Vychutnáte si pohľad na nádherné grécke 

ostrovčeky, medzi ktorými sa budeme plaviť, aby sme  navštívili krajinu kyklopov. Áno práve mesto 

Astakos leží v krajine mytologických Kyklopov a práve tu kráľ Odyseus bojoval s týmito bájnymi 

obludami.  

 

 
  Exinades      Astakos 
 

STREDA: ASTAKOS – KALAMOS   15 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie na lodi 

Ostrov Kalamos je ďalšou zastávkou na našej ceste. Vysoké štíty, strmé svahy ústiace do tyrkysovo 

modrého mora uvidíte počas plavby na tento hornatý ostrov. Kalamos v jazyku starovekého Grécka 

znamená rákosie. Podľa gréckej mytológie Kalamos bol syn boha Maiandros (boh rieky Maeander). 

Legenda hovorí o láske dvoch chlapcov Kalamos a Karpos, ktorý súťažili v plávaní na tejto rieke. 

Karpos sa na rieke utopil. Zo žiaľu sa nechal riekou utopiť aj Kalamos a jeho telo bolo premenené na 

riečne rákosie, ktorého šum pri závane vetra pripomína jeho večné lamentovanie za stratou priateľa.  
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Kalamos 

 

ŠTVRTOK:  KALAMOS – SPARTOCHORI 20 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi 

Poslednou zastávkou na našej ceste bude ostrov Meganisi. Husté zelené borovicové lesy poskytujú 

ideálne podmienky pre nádhernú vychádzku do hore položenej dediny Spartochori, ktorá sa 

nachádza nad prístavom. V dedinke môžete obdivovať kamenné domy a tradičné kaviarničky 

nedotknuté technologickým pokrokom. Dedinka na vysokom útese spolu s hlbokou modrou zátokou 

poskytuje nádherný panoramatický pohľad.  

 

 
           Spartochori 
 

 

PIATOK: SPARTOCHORI – LEFKAS   12 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi 

V posledný deň plavby Vás bude čakať krátka cesta do domovskej mariny, opaľovanie a kúpanie na 

miestnych plážach. 
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PLÁN PLAVBY 

 

SOBOTA: NALODENIE (LEFKAS) 

NEDEĽA: LEFKAS –  KOTVENIE SKORPIOS – PAPANIKOLIS CAVE – SIVOTA 22 NM 

PONDELOK: SIVOTA – PORTO KATSIKY –  VATHÍ     38 NM  

UTOROK: VATHÍ –  ASTAKOS (ALEBO KOTVENIE V OKOLITÝCH ZÁTOKÁCH) 30 NM 

STREDA: ASTAKOS – KALAMOS        15 NM 

ŠTVRTOK:  KALAMOS – SPARTOCHORI      20 NM 

PIATOK: SPARTOCHORI – LEFKAS         12 NM 
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ELBA – KORZIKA  

Plavba za Napoleónom 
Prežite dovolenku aktívne. Zažite dobrodružnú plavbu na jachte so skúseným kapitánom. Mnoho 

nádherných ostrovov spolu s krištáľovo čistou vodou, opaľovanie na plachetnici a zároveň prehliadka 

nádhernej scenérie s mnohými ostrovmi a kúpanie na odľahlých plážach. S nami sa dostanete do 

miest, ktorých sa bežnému turistovi ani nesníva. Spoznajte ostrov menom Elba a rodisko slávneho 

Napoleóna.  

  

Ponúkame Vám kombináciu relaxu spojeného s opaľovaním,  kúpaním a zároveň spoznávaním 

prírodných krás, historických miest. To všetko Vás čaká na plavbe po Elbe a Korzike. Vydajte sa s nami 

na cestu za Napoleónom.  
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PROGRAM ZÁJAZDU 

SOBOTA: PUNTONE DI SCARLINO 

• Nalodenie 

• Krátky výlet s kúpaním a opaľovaním 

• Návrat do mariny 

 

NEDEĽA:  PUNTONE DI SCARLINO – PORTO AZZURRO (MARINA)  22 NM 

• Kúpanie a opaľovanie sa po ceste 

• Prehliadka dedinky PORTO AZZURRO 

Po ceste sa budete môcť kúpať, opaľovať a vychutnávať pohľad na impozantné skalnaté pobrežie 

ostrovov, okolo ktorých sa budeme plaviť. Cieľom dnešnej cesty bude malebná dedinka PORTO 

AZURO. Dominantou dedinky plnej kaviarní, reštaurácii a obchodov je stredoveká španielska pevnosť. 

Dedinka je umiestnená v azúrovej zátoke s nádhernou panorámou. Neopakovateľnú večernú 

atmosféru s miestnymi kulinárskymi špecialitami si budete môcť vychutnať počas kotvenia v tejto 

lokalite. 

 
                  Porto Azzurro 

 

PONDELOK: PORTO AZZURRO – MARINA DI CAMPO (MARINA) 16 NM 

• Kúpanie a opaľovanie  po ceste 

Vzhľadom na krátku etapu, tento deň bude vyplnený hlavne kúpaním a opaľovaním sa v niektorej 

z čarokrásnych zátok Elby. Večer zakotvíme v starej rybárskej dedinke MARINA DI CAMPO. Podvečer 

sa budete môcť vybrať k starej strážnej veži (PISAN TOWER), alebo sa poprechádzať po peknom 

nábreží a vychutnať si atmosféru tejto prímorskej dedinky. V diaľke oproti dedinke budete môcť 

vidieť členitý ostrov MONTECRISTO, ktorý je chránený miestnymi nariadeniami. 
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Marina di Campo 

 

UTOROK: MARINA DI CAMPO – BASTIA (KORZIKA - MARINA) 37 NM 

• Kúpanie a opaľovanie  po ceste 

• Prehliadka mesta BASTIA 

V tento deň Vás bude čakať relatívne dlhá cesta na ostrov KORZIKA, na  ktorom sa narodila významná 

postava svetových dejín, Napoleón Bonaparte. Korzičania tvrdia, že na tomto ostrove sa narodil aj 

známy cestovateľ  Christopher Columbus.  My navštívime malé pôvabné mestečko BASTIA. Toto 

mesto vibruje históriou. Určite Vás očarí svojimi stredovekými uličkami, domami a historickými 

kostolmi. Budete sa môcť poprechádzať po Napoleónovej ulici, pozrieť si kostol svätého Jána Baptistu 

(church of St Jean Babtiste), cirkev ste-Marie alebo Citadelu. Na mesto je nádherný pohľad z prístavu 

v ktorom budeme kotviť a z ktorého budete vidieť mesto ako na dlani.  

 
         Bastia 
 

STREDA: BASTIA – MARINA MARCIANA (MARINA)  38 NM   

• Kúpanie a opaľovanie  po ceste 

V tento deň nás čaká jedna z najdlhších etáp. Počas cesty  budete relaxovať, opaľovať a kúpať v 

teplom čistom mori. Cieľom našej cesty bude marina MARCIANA, ktorá je východiskovým bodom pre 
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výlet lanovkou na najvyšší vrchol Elby – Mont Capane . Večer si budete môcť vychutnať dobré jedlo 

v niektorej z miestnych reštaurácii. 

 
        Pohľad z Mont Capane 

 

ŠTVRTOK: MARINA MARCIANA – PORTOFERRAIO (MARINA) 9 NM 

• Výstup na najvyšší vrchol Elby – Mont Capane   

V tento deň, pred odchodom do ďalšej zastávky našej plavby si urobíme výlet na najvyšší vrchol Elby 

– Mont CAMPANE, vysoký 1019 metrov.  Je to nádherný výlet, ktorý Vám poskytne úchvatný pohľad 

na prírodné krásy Elby. Z tejto novej perspektívy získate predstavu o veľkosti a rozložení tohto 

čarokrásneho ostrova.  

• Opaľovanie a kúpanie počas plavby 

• Prehliadka mesta PORTOFERRAIO 

V tento deň nás čaká krátka etapa do ďalšej zastávky PORTOFERRAIO na našej ceste za Napoleónom.  

Toto mesto je najväčšie na ostrove. V tomto meste bol Napoleón držaný vo vyhnanstve takmer jeden 

rok (300 dní). V meste si budete môcť pozrieť historické pamiatky ako Forte Stella, Forte Falcone, 

Forte Inglese a Napoleónov dom. 
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PIATOK: PORTOFERRAIO – PUNTONE DI SCARLINO 21 NM 

• Opaľovanie a kúpanie počas plavby 

V posledný deň plavby budete už len relaxovať, opaľovať a kúpať sa,  obdivovať rozprávkovo krásny 

reliéf ostrova Elba. 
 

 
Portoferraio 
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PLÁN PLAVBY 

 

SOBOTA: PUNTONE DI SCARLINO 

• Nalodenie 

• Krátky výlet s kúpaním a opaľovaním 

• Návrat do mariny 

 

NEDEĽA:  PUNTONE DI SCARLINO – PORTO AZZURRO (MARINA)  22 NM 

• Kúpanie a opaľovanie sa po ceste 

• Prehliadka dedinky PORTO AZZURRO 

 

PONDELOK: PORTO AZZURRO – MARINA DI CAMPO (MARINA)  16 NM 

• Kúpanie a opaľovanie sa po ceste 

 

UTOROK: MARINA DI CAMPO – BASTIA (KORZIKA - MARINA)  37 NM 

• Kúpanie a opaľovanie sa po ceste 

• Prehliadka mesta BASTIA 

 

STREDA: BASTIA – MARINA MARCIANA (MARINA)    38 NM   

• Kúpanie a opaľovanie sa po ceste 

 

ŠTVRTOK: MARINA MARCIANA – PORTOFERRAIO (MARINA)  9 NM 

• Výstup na najvyšší vrchol Elby – Mont Capane   

• Opaľovanie a kúpanie počas plavby 

• Prehliadka mesta PORTOFERRAIO 

 

PIATOK: PORTOFERRAIO – PUNTONE DI SCARLINO   21 NM 

• Opaľovanie a kúpanie počas plavby 
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SARDÍNIA 

Plavba rajom 
Prežite dovolenku aktívne. Zažite dobrodružnú plavbu na jachte so skúseným kapitánom. Mnoho 

nádherných ostrovov spolu s krištáľovo čistou vodou, opaľovanie na plachetnici a zároveň prehliadka 

nádhernej scenérie s mnohými ostrovmi a kúpanie na odľahlých plážach. S nami sa dostanete do 

miest, ktorých sa bežnému turistovi ani nesníva. Spoznajte raj menom Sardínia.  

  

Ponúkame Vám kombináciu relaxu spojeného s opaľovaním,  kúpaním a zároveň spoznávaním 

prírodných krás, národných parkov a historických miest. To všetko Vás čaká na plavbe po Sardínii. 

Nemusíte cestovať do Karibiku, aby ste na vlastnej koži skúsili, aké je to plaviť sa rajom. 
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PROGRAM ZÁJAZDU 

 

SOBOTA: NALODENIE – KRÁTKY VÝLET – NÁVRAT DO MARINY PORTISCO 

• Nalodenie 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi 

 

NEDEĽA: MARINA PORTISCO – PUNTA LUNGA (MARINA) 20 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi a miestnych plážach 

Marina PORTISCO leží v srdci letoviska Costa Smeralda. V tento deň uvidíte nádhernú scenériu plnú 

jaskýň, pieskových pláží a krištáľovo čistého mora lemovanú olivovým, borovicovým a mandľovým 

porastom. V dedinke Punta Lunga si budete môcť vychutnať pokojnú atmosféru tohto miesta. 

 
Punta Lunga 

 

PONDELOK: PUNTA LUNGA – BONIFACIO (KORZIKA - MARINA) 18 NM  

• Kúpanie po ceste, opaľovanie na lodi  

• Prehliadka mesta BONIFACIO 

Tretí deň sa vydáme na ostrov Korzika, na ktorom sa narodila významná postava svetových dejín, 

Napoleón Bonaparte. Korzičania tvrdia, že na tomto ostrove sa narodil aj známy cestovateľ 

Christopher Columbus. Mesto, ktoré na Korzike navštívime sa nazýva Bonifacio. Toto mesto sa 

nachádza na strmých útesoch, ktoré z modrého mora čnejú vysoko do výšky. Nenechajte si ujsť tento 

úchvatný pohľad na túto úžasnú kombináciu prírodnej scenérie a ľudského umenia. V meste si 

môžete pozrieť kultúrne pamiatky ako napríklad Torra di Sant’ Amanza, Torra di Sponsaglia, Églis 

Saint-Dominique de Bonifacio, Églis Sainte-Marie-Majeure de Bonifacio. 
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Bonifacio 

 

UTOROK: BONIFACIO – LA MADDALENA (MARINA) 20 NM 

• Kúpanie po ceste a prehliadka národného Parku LA MADDALENA 
 

V tento deň nás čaká prehliadka súostrovia La Maddalena, ktoré je národným parkom Talianska. 

Zmes morských farieb, krištáľovo-čistá voda robí tento park svetoznámym. Skvostom a pýchou parku 

je ružová pláž Budelli chránená prísnymi nariadeniami. Ostrov Maddalena je známy svojimi 

nádhernými plážami ako Spalmatore a Bassa Trinita. Neďaleký ostrov Carpera je známy ako bydlisko 

talianskeho revolucionára Giuseppe Garibaldi. 

 

  
La Maddalena 

http://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Garibaldi


186 
 

STREDA: LA MADDALENA – GOLFO DI MARINELLA (MARINA)  19 NM 

• Opaľovanie  a kúpanie na plážach Costa Smeralda 

V tento deň budete obdivovať nádhernú scenériu pobrežia Sardínie s jej bielymi plážami 

a priezračným čistým morom. Táto plavba bude plná teplých lúčov slnka, morskej vody a relaxu. 

 
     Golfo di Marinella pláž Colonna           Golfo Aranci 

 

ŠTVRTOK: GOLFO DI MARINELLA – OLBIA (MARINA)  18 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie  na lodi 

• Prehliadka mesta OLBIA 

Oblasť kde leží mesto OLBIA bola obývaná už v 8. storočí pred Kristom. Samotné mesto Olbia bolo 

založené v 5. storočí pred Kristom. Toto starobylé mesto ponúka mnoho archeologických pamiatok, 

ktoré si môžete pozrieť. Medzi najznámejšie patria Cabu Abbas Riu Mulinu Nutaghe, Hrobky obrov 

(Tombs of Giants), Sväté studne (Sacred Wells), Menhirs, Domus de Janas, Dolmens, Holy Sources, 

Nuraghy, katedrála San Simplicio z 11. – 12. storočia, kostol svätého Pula Apoštola... Počas plavby sa 

budete mať možnosť okúpať na známych pieskových plážach Costa Smeralda.  

 
Olbia 
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PIATOK: OLBIA - MARINA PORTISCO 23 NM 

• Opaľovanie a  kúpanie sa na plážach Costa Smeralda 

V posledný deň plavby na ceste do domovského prístavu si budete môcť vychutnať lúče 

teplého talianskeho slnka, kochať sa pohľadom na čarokrásne pobrežie Sardínie 

a vychutnávať posledné pocity pobytu v tomto nádhernom kúte prírody. 
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PLÁN PLAVBY 

 

SOBOTA: NALODENIE  – KRÁTKY VÝLET – NÁVRAT DO MARINY PORTISCO 

• Nalodenie 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi 

 

NEDEĽA: MARINA PORTISCO – PUNTA LUNGA (MARINA)  20 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi a miestnych plážach 

 

PONDELOK: PUNTA LUNGA – BONIFACIO (KORZIKA - MARINA)  18 NM  

• Kúpanie po ceste, opaľovanie sa na lodi  

• Prehliadka mesta BONIFACIO 

 

UTOROK: BONIFACIO – LA MADDALENA (MARINA)  20 NM 

• Kúpanie po ceste a prehliadka národného Parku LA MADDALENA 
 

STREDA: LA MADDALENA – GOLFO DI MARINELLA (MARINA)   19 NM 

• Opaľovanie sa po ceste a kúpanie sa na plážach Costa Smeralda 

 

ŠTVRTOK: GOLGFO DI MARINELLA – OLBIA (MARINA)   18 NM 

• Kúpanie po ceste a opaľovanie sa na lodi 

• Prehliadka mesta OLBIA 

 

PIATOK: OLBIA - MARINA PORTISCO     23 NM 

• Opaľovanie sa po ceste a kúpanie sa na plážach Costa Smeralda 
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Príloha E Základné informácie o cene, povinnostiach skippera, hostesky a 
posádky 
 

Cena zahŕňa náklady uvedené v nasledujúcich bodoch 

1. Služby skippera 

2. Služby kuchára (o stravu sa bude starať hosteska - príprava dvoch poprípade aj viacerých 

ľahkých jedál na lodi) 

3. Služby hostesky, ktorá sa bude starať o poriadok v salóniku v rátane umývania riadu. To 

znamená, že na lodi nebudete musieť upratovať, umývať po sebe riad a ani variť. Budete si 

teda môcť vychutnať dovolenku naplno, bez akýchkoľvek povinností. 

4. Vstupy do národných parkov 

5. Poplatky v marinach a prístavoch do výšky 100 eur za jachtu a 170 eur za katamarán  (ak je 

výsledná cena vyššia, rozdiel doplatí posádka) 

6. Nafta v hodnote 200 eur. (cenu nafty nad túto hodnotu doplatí posádka) 

7. Záverečné upratovanie (Transit Log) 

8. Rekreačné poplatky 

9. Poistenie lode 

10. Posteľná bielizeň  

11. Ručníky (v prípade, že ich bude možné zabezpečiť) 

12. Prívesný motor na nafukovací čln 

13. Internet na lodi (v prípade ak bude táto služba na konkrétnej lodi dostupná) 

 

Cena nezahŕňa 

1. Prepravné náklady do miesta nalodenia 

2. Parkovacie poplatky pre auto 

3. Cenu jedla na lodi v rátane jedla pre skippera a hostesku (zabezpečujú klienti) 

4. Cenu jedla v reštauráciách (skipper a hosteska si hradia cenu jedla v reštauráciách sami) 

5. Rozdiel v cene nad 200 eur. Ak bude cena za naftu vyššia ako 200 eur cenu nad túto hodnotu 

doplatí posádka 

6.  Rozdiel v cene za marinu nad hodnotu 100 eur – jachta, 170 eur - katamarán. Ak bude cena 

za marinu vyššia ako uvedené ceny, cenu nad túto hodnotu doplatí posádka. 
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Podmienky plavby 

1. Povinnosťou skippera je posádku pokiaľ možno čo najbezpečnejšie prepraviť na jednotlivé 

miesta určenia 

2. Povinnosťou hostesky je posádke na lodi 2x v prípade potreby aj viac krát do dňa pripraviť 

ľahké jedlo. Hosteska okrem toho umýva riad a stará o základný poriadok na lodi mimo kajút. 

3. Povinnosťou posádky je postarať sa o dostatok potravín, z ktorých sa bude pripravovať jedlo 

pre celú posádku vrátane skippera a hostesky.  

4. Večer sa posádka bude stravovať v miestnych reštauráciách na vlastné náklady. 

5. V reštauráciách si skipper a hosteska jedno financujú sami 

6. Skipper má právo v prípade nepriaznivého počasia alebo v záujme zachovania bezpečnosti 

plavby zmeniť plán plavby. 

7. Skipper má právo v prípade nepriaznivého počasia miesto plánovaného kotvenia vyhľadať 

marinu 

8. V prípade plánovaného kotvenia v maríne, ak bude marina plná skipper vyhľadá inú marinu, 

alebo zakotví v nejakej zátoke alebo sa vyviaže na bóju, všetko s ohľadom na bezpečnosť 

plavby a tak aby príliš nenarušil plán plavby. 

9. Zmena navrhovanej trasy je možná, ak budú písomne súhlasiť všetci členovia posádky 

v rátane skippera. 

10. Vo všeobecnosti loď bude riadiť skipper spolu s hosteskou, vrátane obsluhy plachiet. Skipper 

má však  právo požiadať posádku o pomoc pri vyväzovaní lode v marine a tiež pri vyplávaní 

z mariny a tiež v prípadoch keď to uzná za vhodné. 

11. Posádka je povinná riadiť sa nariadeniami skippera týkajúcich sa bezpečnosti plavby 

a riadenia lode. V prípade hrubého porušovania týchto nariadení má skipper právo 

dotyčného vylúčiť z plavby, alebo plavbu v záujme zachovania bezpečnosti bez finančnej 

kompenzácie ukončiť. 
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Príloha F Beaufortova stupnica sily vetra a stupnica stavu mora 
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