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Úvod  
 

Předmětem naší práce je „Outdoor management training“ (dále jen OMT). Pokusíme 

se tuto metodu ukotvit v systému psychologických poznatků, poukázat na paralelu mezi 

vývojem outdoorových aktivit a vývojem vybraných psychologických konceptů vztahujících 

se ke zvolenému tématu. Tato práce, která vychází z teoretických hledisek je zaměřená na 

odbornou analýzu empiricky získaných poznatků. 

Ve svých důsledcích může sloužit i pro prohloubení vzdělávání a výcviku v oblasti 

psychologie práce.  

Zpracování tohoto tématu předcházeli nejprve rozhovory s předními odborníky na 

téma OMT a zážitkového vzdělávání.  

Jednou z nejvíce diskutovaných oblastí byla teoretická psychologická východiska 

zážitkového vzdělávání, se snahou co nejlépe odborně psychologicky popsat procesy 

zážitkového vzdělávání, přesněji psychologicky vysvětlit co se odehrává při zážitkové formě 

učení a  ujasnit terminologii užívaných výrazů v této oblasti. 
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OBECNÁ ČÁST 
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1. Teorie a praxe výcviku 
 

Psychologie práce a organizace je jednou z aplikačních oblastí psychologie. Jejím 

předmětem jsou tedy vztahy mezi psychikou a pracovní činností. Pracovní výcvik, pracovní 

výkonnost, analýza práce a pracovní zátěž patří do kapitoly pojednávající o práci a jejích 

podmínkách. Pracovní výcvik je pak potřebou reagující na nespokojenost se špatnou 

výkonností nových zaměstnanců, na chyby dlouholetých pracovníků či na nutnost adaptovat 

se na změny (Štikar aj., 2003). 

Organizace mohou poskytovat svým zaměstnancům výcvik, výchovu a rozvoj, resp. 

vzdělávání. Výcvik je běžně spojován s osvojováním dovedností. Dovednosti jsou specifické 

a zpravidla je lze snadno měřit. Výchova či vzdělávání jsou zpravidla realizovány ve 

vzdělávacích kurzech v rámci podniku či na  různých školách často i pro specifické skupiny. 

Cílem výcviku je zlepšit dovednosti i vědomosti a postoje. To je nezbytné, když se nové 

systémy, zařízení nebo koncepce zavádějí ve společnosti či podniku. Dobrý výcvik může být 

silným individuálním motivátorem a prostředkem urychlujícím změnu. Může být též oblastí, 

v níž se vytváří spojení mezi individuálními hodnotami a hodnotami podniku. Podobně jako 

jednotlivci může výcvik získávat i celé oddělení nebo provoz, útvar či divize. Náplň výcviku 

může být rozmanitá ( Štikar, Hoskovec, 2004).  

 

2. Problematika Outdoor management trainingu   
 

OMT je metoda, jinak řečeno nástroj. Je specifický, zvláštní svými technikami i 

prostředím. Obrazně řečeno pracuje s konkrétní skupinou na cizím území, tedy na území, 

které je pro skupinu účastníků nové.  

Jedná se o nástroj, který umí tématicky ztvárnit, zobrazit, dostat na povrch a ukázat 

oblasti, témata ze kterých lze získat přímou zkušenost s prožíváním lidí, tedy s tím jak lidé 

věci, situace i druhé vnímají, hodnotí, co chtějí a na základě toho pak vysvětlovat proč se 

chovají, tak jak se chovají. Jedná se tedy o možnost poznávat sebe i druhé v různých 

situacích, v různých činnostech. V zásadě se jedná o praktické provádění cvičení a hraní 

připravených programů. Přímo následují rozbory, zdůvodnění, polemika a korekce 

zkušenosti.  

 Lektor i účastník programu si navzájem popisují co se stalo a jak se to stalo.  

Erudovaný psycholog umí také vysvětlit proč se to stalo. Do popředí se totiž dostávají 
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sociálně psychologická témata. S tímto potenciálem, který OMT jako nástroj má, nemohl 

zůstat bez povšimnutí. Vzdělávání dospělých, hlavně v oblasti práce tak získalo další 

pedagogicko psychologickou techniku. Každý nástroj, metoda má však svůj potenciál i své 

limity. Záleží vždy na těch, kdo s ním pracují.   

Outdoor management trénink je způsob profesního vzdělávání dospělých formou 

pobytu v jiném prostředí (psychologicky na tzv. sociálním ostrově), převážně v přírodě. 

Jedná se o formu sociálně psychologického vzdělávání.  

 

 

3. Setkávání obor ů – OMT jako interdisciplinární tématika 
 
 Snad odpověď na otázku, který odborník by nám mohl podat uspokojující odpověď 

na to co je to OMT, nám pomůže přesněji vymezit, které obory jsou kompetentní se 

k tématice vyjádřit. Mohl by to být psycholog, pedagog, trenér, personalista nebo snad 

filosof? V každém případě by nejlépe mohl odpovědět dlouholetý lektor. I zde se potvrzuje 

provázání teorie a praxe. Praktik bude mít reálné a konkrétní zkušenosti. Zkušený psycholog 

bude schopen adekvátně pojmenovat situační a motivační proměnné, zobecnit poznatky a 

poukázat na jejich přenositelnost do dalších profesních situací. Zkušený pedagog a trenér 

dokáží dokonale vyladit, didakticky uspořádat požadovaná témata. Filosof dokáže poukázat 

na hlubší otázky týkající se východisek pohledu na člověka, epistemologii a další.   

 Manažeři, personalisté, vedoucí pracovníci se mají učit psychologicky působit na lidi. 

Tyto schopnosti mají získávat v praktických cvičení prostřednictvím vlastních zážitků 

z různých činností v „novém“ prostředí. Ne zřídka se jedná o různé formy sportů v přírodě.  

 Své tedy k tématice OMT dokáží říci obory:  

- pedagogika – oblast vzdělávání dospělých – andragogika 

- psychologie – sociálně psychologický výcvik, osobnostní rozvoj, interakční výcvik  

- ekonomika – obor lidských zdrojů – personalisté 

- sport – celá rodina sportů v přírodě  

- filosofie – konkrétní ústřední pohled na podstatu člověka, hlubší otázky poznání a 

další   
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4. Úkoly psychologie   
 

Oblasti života dospělého člověka dnešní společnosti lze rozdělit do tří základních 

oblastí, kterými jsou práce, rodina a volný čas. V těchto základních oblastech je ukotven, žije 

v nich, je v nich činný. U každého z nás jsou tyto oblasti v jiném poměru. Funkcí těchto tří 

oblastí je uspokojování potřeb, vizí, přání, snah - prožívání vlastního života. Práce je zdrojem 

obživy, může ale nemusí poskytovat prostor pro seberealizaci, rodinný život znamená 

primární ukotvení v sociálních vztazích a oblast volného času, zájmů je oblastí regenerační, 

oblastí aktivního odpočinku a čerpání nové energie.  

Psychologie v zásadě zkoumá tyto základní oblasti – prožívání, chování a tvorbu jako 

promítnutí se osobnosti do činnosti nebo výtvoru. Výše uvedené oblasti tedy práce, rodina a 

volný čas, jsou prožívány v tzv. rolích. Oblast práce nabízí role zaměstnance, podnikatele, 

akcionáře a mnoho dalších. Psychologie práce by měla tedy studovat to jak se dospělý 

jedinec v těchto rolích  prožívá, jak se v nich chová a co je v těchto rolích schopen vytvořit 

jako výsledek svého snažení. Nicméně má psychologie práce své limity ve výše zmíněných 

zbývajících dvou oblastech, kterými jsou rodina a volný čas. Je nutné si tedy uvědomit, že 

oblast psychologie práce nemůže jedince pro své záměry „znásilnit“ v neprospěch rodiny a 

volného času. Nedosáhne na dospělého člověka celostně i když si na to bohužel v dnešních 

tržních podmínkách činní silný nárok. Dospělý optimálně pracující člověk jako platný člen 

společnosti je osobnostně tedy duševně uspořádán, sjednocen právě ve třech zmíněných 

oblastech práci, rodině a volném čase. Toto uspořádání vnímáme jako etický imperativ. Je 

možné jej porušovat a pracovat na úkor rodinného života i volného času, ale za těchto 

podmínek se potom vytváří klientela pro další kolegy z oboru psychologie.  
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5. Kam zařadit OMT v systému aplikovaných obor ů 
psychologie  
 

Nakonečný (1998 str. 260) uvádí, že „základní psychologickou vědou je obecná 

psychologie, v níž, jak již název naznačuje, jde především o vytvoření základů psychologie 

určením jejího předmětu, vymezením psychologie jako vědy, jejích metodologických základů, 

teorie psychiky; zde jde o vymezení základních kategorií psychologických fenoménů a posléze 

o podání základních empirických poznatků o těchto fenoménech. Z obecné psychologie se 

pak odvíjí celý systém speciálních základních a aplikovaných psychologických věd.“  

Citovaný autor pak uvádí následující systém aplikovaných psychologických věd a 

rozděluje je do tří oblastí (Nakonečný, 1998, str. 262), tabulka č.1: 

  

Aplikace na problémy 
jedinců a malých skupin: 

Aplikace na obecné 
problémy společenské 
praxe: 

Aplikace na konkrétní obory 
společenské praxe:  

Klinická psychologie  
- psychodiagnostika 
- psychoterapie 

Psychohygiena  Psychologie práce 
- sociální psychologie práce 
- inženýrská psychologie  

Psychagogika Psychologie řízení  Pedagogická psychologie  

 Psychologie náboru Lékařská psychologie  

 Psychologie propagandy Forenzní  psychologie 

 Psychologie volného času  Psychologie vojenství  

  Psychologie sportu 

  Psychologie umění 

  Psychologie životního prostředí 

  Psychologie organizace 

  … 

 

Je asi věcí citu, kam OMT zařadit, neboť se jedná nesporně o aplikaci 

psychologických poznatků v konkrétním oboru lidské praxe, v oblasti psychologie práce, 

nicméně se jedná o trénink, výcvik, učení se psychologické poznatky takto aplikovat a proto 

bude záležitostí mezioborovou. Své k tématu bude mít také co říci pedagogická psychologie, 

konkrétně oblast vzdělávání dospělých, andragogika. 

Tabulka č.1:  Systém aplikovaných psychologických věd (podle Nakonečný, 1998), upraveno. 
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6. Vymezení pojm ů – orientace v problematice 
 

Kostka (2003, str. 7) řadí OMT do širšího pedagogického proudu označovaného jako 

učení se zážitkem, zkušenostní učení nebo zážitková pedagogika.  

K přesnější představě o outdoorových trénincích uvádíme schéma č.1 znázorňující 

kořeny outdoor management tréninku v Čechách (Svatoš, Lebeda, 2005, str.51): 
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Alexander a další) 
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firemní týmy 
 

Junák, Sokol, Pionýr, TOM, 
Hnutí Brontosaurus, ochránci 

přírody a další 
 

Letní dětské tábory 
 

Sportovní a branné školní kurzy 
 

Vysoké školy zaměřené na 
sport a výchovu 

 

Tramping 
 

Popularita individuálně 
provozovaných outdoorových 
sportů: skalní lezení, vodácká 
turistika apod.  

Odborářské rekreační a 
zábavné programy 

Schéma  č.1: Kořeny Outdoor management trainingu v Čechách (podle Lebeda, Svatoš 2005). 
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Hanuš, Chytilová (2009, str.11) uvádějí, „že zážitkově vzdělávací koncept v Česku se 

vyvíjel samostatně, specificky, ve zvláštní době a za zvláštních okolností. Tyto vlivy a síly 

ovšem způsobily, že vznikl velmi účinný a originální koncept, který můžeme právem 

považovat za originální český příspěvek do společného duchovního hnutí evropské výchovy.“  

Turčová (2005) uvádí, že „čeští experti dnes čelí mnoha terminologickým problémům, 

které jsou způsobeny především vstupováním mnoha anglických termínů do českého jazyka. 

Předchozí studie Neumana (1996, 1999, 2001) a Turčové (2001) diskutují problém 

„terminologické džungle“, která je charakterizována velkým množstvím prolínajících se 

termínů.“  

Slovo outdoor je možné přeložit jako venku, v přírodě, pod širým nebem, ve volné 

přírodě. Volněji řečeno mimo místo obvyklého působení a v jistém oddělení od vnějšího 

světa. Dle Hermochové (in Komárková,Slaměník,Výrost,2001) se osvědčuje realizovat 

výcvik skupiny na tzv. „kulturním ostrově“, kdy účastníci tráví dobu výcviku pohromadě, 

s omezeným stykem s okolním světem.   

Označení management může mít několik významů. V zásadě se jedná o vedení a 

řízení. Je nutné rozlišovat vedení a řízení organizace jako podniku a vedení a řízení lidí. 

V případě OMT se jedná o rozvoj schopnosti vést a řídit lidi spolu se všemi tématy, které to 

zahrnuje. Motivovat, delegovat, kontrolovat, podporovat, povzbuzovat, urovnávat spory a 

další.  

Slovo trénink  je z oblasti sportu a znamená nácvik, výcvik, systematicky a 

didakticky se věnovat získání nějaké nové dovednosti, v oblasti sportu většinou pohybové, 

v oblasti vedení lidí pak dovednosti sociálně psychologické.  

 OMT je charakteristický předem připravenými úkoly, hrami, cvičeními, ze kterých ve 

své povaze vystupují požadovaná  témata.  

Svatoš, Lebeda (2005) hovoří o pěti pilířích OMT:  

• zážitek „nereálně reálných“ situacích – aktivity nejsou reálným zobrazením pracovní 

činnosti, ale mají zcela reálnou podobu s reálnými důsledky  

• vykročení z komfortní zóny  

• sociální skupina bez formální struktury 

• příroda jako nové pozadí 

• skupinové rozbory 
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Ve většině zdrojů pojednávajících o zkušenostním učení, zážitkové pedagogice se 

dozvídáme, že jejím ústředním tématem, zájmem, jsou jevy vztahující se k prožívání, operace 

s pojmy prožitek, zážitek, zkušenost a další. Nenacházíme však téměř žádné odvolání na obor 

psychologie, kdy pojmy učení a prožívání tvoří základní témata obecné psychologie.   

Metoda OMT má tedy své kořeny v činnostech realizovaných v přírodě, kde se jedná o 

prostředí vymezené velmi široce, obecně o činnosti uskutečňované venku. V pedagogickém 

či profesně-vzdělávacím procesu se pak činnosti uskutečňované v  takovém prostředí opírají 

o velmi silně funkční, dosud nevysvětlený, efekt. Účastníci se za těchto podmínek dokáží 

vybraná témata velmi efektivně učit. Pedagogický směr zvaný zážitková pedagogika opírající 

se o zážitkové učení si však do současné doby nepodal ruku s psychologií, která dokáže 

k jednotlivým pojmům a konstruktům podat velmi korektní stanovisko. 

Problematikou prožívání se zabývá  Kirchner (2009) věnující se tématice prožívání 

vztahující se k edukačnímu využití aktivit v přírodě. Ve svém teoretickém východisku 

Kirchner cituje Bednáře (2003), který poukazuje na vnitřní vědomí času podle E.Husserla a 

analýzu temporality lidské existence (a samozřejmě bytí vůbec), kterou prezentoval M. 

Heidegger. Tématiku prožívání pak Kirchner (2009) situuje do oblasti sportu (psychologie 

zážitku dobrodružství) , tedy vlivu pohybových činností na rozvoj a vývoj osobnosti.  

Hanuš a Chytilová (2009) přinášejí pohled na modely zkušenostního učení jako na 

základní principy fungování procesu učení, jejichž cílem je strukturovat základní zkušenostní 

trénink a vzdělávací programy. Představují pak šest modelů zkušenostního učení. 

OMT je tedy postaven na „zážitkovém učení“ přičemž přesnější vymezení a ukotvení 

zatím schází. Uvádíme proto výběrově citované vymezení dvou stěžejních psychologických 

témat, kterými jsou „učení“ a „prožívání“. Jedná se o konstrukty, které považujeme pro 

přesnější vymezení pojmu „zážitkového učení“ a vysvětlování a pochopení dějů 

probíhajících při realizaci OMT,  za stěžejní.  
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7. Hlubší analýza psychologických konstrukt ů stěžejních 
pro výcvik a zážitkové vzd ělávání 
 

7.1.  Učení 
 

Změny v psychice jsou vyvolávány několika činiteli: zráním nervových struktur, 

stárnutím, chorobami, přechodnými psychofyzickými stavy (jako je např. únava) a 

zkušeností. Změny vyvolané zkušeností (prožíváním) se označují jako naučené, získané; 

pojem učení tak vyjadřuje vliv zkušenosti na změny psychiky, které mají adaptivní 

funkci, tzn.. jsou to takové změny, jimiž se jedinec přizpůsobuje změněným životním 

podmínkám, resp. změněné situaci. R.S. Woodworth a H.Schlosberg (1959) uvádějí: „ 

Učení zahrnuje mnohem více než úmyslné učení se nazpaměť a nácvik… Učení není jeden 

specifický druh aktivity. Je to změna, která se vyskytuje v organismu během mnoha druhů 

aktivity. Pozdější aktivita je odlišná v důsledku předchozí aktivity… učení se projeví vždy, 

když pozdější aktivita vykáže nějaký následný účinek předcházející aktivity… Učení vytváří 

relativně trvalé následné účinky.“ B. Berelson a B.A. Steiner (1964) vymezují učení jako 

„změny v chování, které rezultují z předešlého chování v podobných situacích (jako protiklad 

ke změnám spočívajícím ve fyziologických variacích, takových jako jsou růst, hlad, únava, 

alkohol a spánek)“. Jinou definici učení podávají R.N. Haber a A. H. Fried (1975): „Učení je 

relativně trvalá změna v chování, rezultující z efektů praxe.“ Obě poslední definice jsou 

behavioristicky omezené, neboť učení se nevztahuje jen na chování, ale na všechny 

psychické jevy. Znamená to, že se člověk učí i svým citům a snahám, svému vnímání a 

myšlení, což dokazuje jeho individuální vývoj. Místo pojmu praxe by bylo vhodnější 

použít pojmu činnost nebo zkušenost, jímž je učení v podstatě definováno a který vyjadřuje, 

to co bylo prožito a fixováno v paměti individua. Zkušenost není pasivní sklad, nýbrž aktivní 

činitel. Podle Habera a Frieda (1975) existují dva základní druhy učení: 1. učení, jak se 

události ve vnějším světě spojují jedna s druhou, 2. učení, jak chování ovlivňuje okolí. 

Mechanismus prvního z obou uvedených druhů učení se nazývá klasické a mechanismus 

druhého pak operantní podmiňování. Termín podmiňování vyjadřuje mechanismus učení, 

podmínky za nichž  učení jako proces probíhá. Ve smyslu výše uvedených dvou druhů 

podmiňování pak lze říci, že tu jde o asociace dvojího druhu:  v prvním případě učení se 

signálům – učení se reakcím na určité podněty jako na signály něčeho významného, 

v druhém případě jde o učení se důsledkům vlastního reagování - chování, učení se 

operantám - instrumentálním vzorcům chování (Nakonečný, 1998, str. 359-360). 
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Produktem učení jsou tedy apetence a averze (vzorce chování přibližování se, 

zmocňování se, konzumace a naopak vyhýbání se, vzdalování se, odporu), které se také 

označují jako zvyky, tj. naučené tendence reagovat na určitou situaci určitým způsobem 

(Nakonečný 2006, str.41). 

 

O změnu nežádoucích reakcí a vlastností usiluje psychoterapie, o vytváření 

žádoucích reakcí (způsobů chování, znalostí a dovedností) usiluje řízené učení, 

uplatňované zejména ve školách a výchovných zařízeních. Ačkoli zde mluvíme převážně 

o chování, učení se týká lidské psychiky jako celku; individuální zkušenosti mohou vést 

nejen ke změnám chování, ale i smýšlení, cítění a snah. Učení je užívání zkušenosti a 

v tomto smyslu je základní podmínkou adaptace proměnlivým životním podmínkám a jeho 

podkladem je individuální paměť, obrazně řečeno sklad zkušeností jedince či banka již 

zhodnocených a utříděných informací; zkušenosti jsou zde určitým způsobem, dosud ne zcela 

jednotně vykládaným, zakódovány a jejich ne vždy zcela vědomé užívání slouží životu 

v nejširším slova smyslu. U procesů učení, chápaného v širším slova smyslu, jak je tomu 

v této pasáži, je třeba zdůraznit, že probíhá spontánně, převážně bez účasti vědomí a 

bez znalosti souvislostí; neuvědomuje si např. že se učíme být v důsledku určitých 

opakujících se zážitků agresivní, nevíme proč jsme agresivní, nebo si to ne vždy správně 

vysvětlujeme (Nakonečný 2006, str.43).  

 

Vezmeme-li s jistým zjednodušením, že v učení jde o vytváření asociací S-R, tedy o 

to, jak reagovat v určité situaci nebo jak tuto situaci vytvořit, pak se v učení jako vytváření 

asociací uplatňuje souhra následujících činitelů (schéma č.2):  

 

 

 

 

 

 

Rozhodujícím činitelem učení je zpevnění (posílení), které K.U. Smith a W.M.Smith (1958) 

definují jako „efekty odměny a trestu v učení“, neboť zpevnění vystupuje ve dvou základních 

formách: jako odměna (kladné zpevnění) jako trest (záporné zpevnění). Později se začalo 

S - R 

činnost 

zpevnění motivace 

Schéma  č.2: Souhra uplatňujících se činitelů při učení (Nakonečný,1998) 
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rozlišovat mezi tresty a negativním zpevněním: trest spočívá v eliminaci reakce následující 

po nepříjemném podnětu; negativní zpevnění vede k aktivnímu averzivnímu učení. Trest 

vede k potlačení potrestané reakce, negativní zpevnění k vyhnutí se situaci, v níž je možno 

očekávat něco nepříjemného. Odměnou je v podstatě vše, co je příjemné, trestem vše, co 

je nepříjemné. Dosažené odměny a tresty motivují apetenční a averzivní  (apetence – chuť, 

touha; averze – nechuť, odpor – poznámka M.Š.) chování vůči objektům, s nimiž byly 

asociovány (ve vztahu, ve spojení hlavně místem a časem – poznámka M.Š.). Učení se 

uskutečňuje jen za podmínky zpevnění a je to v podstatě učení se apetencím (touhám) a učení 

se averzím (odporu k něčemu), což odpovídá funkci odměňování a trestání: apetence jsou 

funkcí odměn, averze funkcí trestů. Funkcí učení je tedy přizpůsobování se novým 

situacím. Situace do nichž jedinec vstupuje, se mění a vznikají také zcela nové situace; učení 

umožňuje přizpůsobovat se novotám a změnám tak, aby reakce jedince byly účelné. Obecně 

řečeno, jedinci se učí dosahovat odměn a vyhýbat se trestům, a to přímo z důsledku vlastních 

reakcí (vlastního chování) a také ze signálů těchto odměn a trestů (Nakonečný 1998, str. 359-

360). 

 

7.2.  Život je u čení 
 

Život přináší člověku větší či menší a více či méně časté změny. Pro chování 

v určitých životně významných situacích jsou živočichové vybaveni instinkty, pro adaptaci 

na nově vzniklé situace pak vrozenou predispozicí učit se, tj. účelně modifikovat své chování 

vůči novým situacím. V této souvislosti psychologický význam pojmu učení vyjadřuje tedy 

utváření nových vzorců chování a nových struktur psychiky vůbec jako odpověď na nově 

vzniklé situace. V psychologii je důležité rozlišení pojmu učení v užším a širším smyslu: 

v širším smyslu byl pojem učení již vymezen jako modifikace chování na základě zkušenosti; 

v užším smyslu pak pojem učení znamená vědomé, záměrné osvojování si vědomostí, 

dovedností (užívání vědomostí v praxi) a návyků, což se obvykle spojuje s výchovně-

vzdělávací (edukační) činností ve školách a školících střediscích, tj. s vyučováním a 

cvičením (tréninkem). V širokém slova smyslu se člověk učí v celém rozsahu své psychické 

činnosti, přičemž si obvykle neuvědomuje změny své psychiky, svého chování. Tak se např. 

v důsledku určitých zážitků (zkušeností) stává opatrnější, nebo naopak lehkomyslný, 

důvěřivý nebo nedůvěřivý, aniž by si to plně uvědomoval, a když si to uvědomí, není 
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obvykle s to najít příčiny takového stavu nebo změn, které v jeho chování nastaly 

(Nakonečný 2004, str. 100). 

 

7.3.  Učení se z důsledk ů vlastního chování  
 

Produktem učení se z důsledku vlastního chování (psychologicky označovaného jako 

operantní nebo také instrumentální podmiňování) jsou zvyky, tendence chovat se v určitých 

situacích určitým naučeným způsobem. Tak se vytváří systém vzorců instrumentálního 

chování, které jedince používá, kdykoli má proto příslušný motiv (důvod), tj. ocitne-li se 

v situaci, kdy je účelné se něčemu vyhnout, nebo když má tendenci k získání určité odměny. 

Učení se z důsledků vlastního chování vede tedy k vytváření aktivního chování; není pouze 

reaktivní, jako jsou reakce na signály, nýbrž je to aktivní chování, založené na používání 

osvědčených vzorců (operant, instrumentálních vzorců chování). Učení se z důsledků 

vlastního chování je typicky lidským způsobem chování; slouží k uspokojování všech 

potřeb, k dosahování všech vědomě stanovených cílů. Tak máme např. „vzorce chování“ pro 

styk s přáteli, pro navazování nových známostí, pro jedení, sex, jednání s lidmi vůbec, pro 

vyřizování záležitostí na úřadech, zkrátka pro všechny standardní situace do, nichž 

vstupujeme. Objeví-li se nová situace, používáme vzorec chování, který se osvědčil v situaci 

podobné, a další zkušenosti nám pak úspěch použití tohoto vzorce potvrdí, či nikoli. Tak se 

vytváří celý systém zvyků, relativně stálých způsobů chování, ale také interpretací situací a 

citových reakcí na ně. Tzv. korektivní zkušenost, tj. neúspěšnost některých dílčích zvyků, 

pak vede k jejich přepracování.  

Pojmy učení a zkušenost jsou v podstatě synonyma; učení ze zkušenosti vychází 

a novou zkušenost vytváří, a to ve formě očekávání toho, co nastane (učení se signálům), a 

ve formě úspěchů při používání vzorců chování (operant), fungujících jako prostředky 

dosahování něčeho a vyhýbání se něčemu (instrumentální učení). Je to však zkušenost 

podmíněná, a tedy i to, co produkuje, je relativní, proměnné; relativní způsoby chování pak 

relativizují i existenci psychických vlastností osobnosti, které jsou z chování vyvozovány 

(taková vlastnost vyjadřuje zobecněný způsob chování, jeho situační konzistenci). Určité 

zkušenosti jsou nicméně vůči změněným situacím rezistentní, mají-li např. funkci redukce 

úzkosti, jakou může mít např. náboženská víra, která může redukovat strach ze smrti, nebo 

mají-li ego-vztažný význam, kdy posilují sebevědomí a pozitivní sebecítění jedince 

(Nakonečný 2004, str. 104-106). 
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Již někteří kritičtí behavioristé chápali, že učení u člověka neprobíhá tak 

„mechanicky“ jako u zvířat již proto, že mezi podnět (situaci) a reakci vstupuje specificky 

lidské „zpracování“ tohoto podnětu (situace). Toto zpracování situace umožňují tzv. 

mediační procesy, které jsou reprezentovány především myšlením a které umožňují také 

oddálit reakci, vyhnout se situaci, anticipovat její určitý vývoj a reagovat až v určitém 

okamžiku tohoto vývoje apod. schematicky znázorněno (schéma č.3):  

 

  

 

 

 

 To, co zde bylo uvedeno o specifických znacích procesu učení u člověka, nevylučuje 

to, co bylo dosud uvedeno o učení se signálům a instrumentálním vzorcům chování, pouze 

dosavadní výklad rozšiřuje. Člověk není absolutně racionální bytost a charakteristickou 

formou jeho učení je podmiňování emocí, který vystupuje bez podstatné účasti mediačních 

procesů (tedy kognitivních funkcí) – základním mediačním činitelem je ovšem zkušenost, 

tj. v podstatě paměť, která se podstatně podílí na utváření psychických procesů všeho 

druhu (tzn. i ve vnímání atd.). Výsledkem podmiňování emocí jsou naučené emociogenní 

situace (situace vyvolávající emoce), které získaly význam očekávání zisku nebo ztráty 

určitých hodnot.  

 Model mediačních procesů podal německý psycholog P.R.Wellhöfer (1981), který 

uvedeme v poněkud upravené podobě (schéma č.4):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mediační procesy 
(myšlenkové zpracování situace) 

situace reakce 

S 

K 

R 

O psychofyzické vlastnosti individua, systém jeho zvyků, 
„kognitivní mapy“, systém motivů, paměť a další 

důsledky reakce 

stávající nebo předcházející situace 

reakce na situaci 

Schéma  č.3:  Specificky lidské zpracování situace vlivem mediačních procesů (Nakonečný,2004)  

Schéma  č.4: Model mediačních procesů ( in Nakonečný,2004 podle Wellhöffer 1981).  
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Tento model odpovídá paradigmatu psychologie. Navíc je zde symbol K 

(konsekvence), vyjadřující vlastně faktor zpětné vazby, neboť pozitivní důsledky reakce tuto 

reakci zpevňují, negativně ji utlumují, případně vedou k vyhýbavému chování (Nakonečný 

2004, str. 107-8) .  

 

 

7.3.  Observa ční učení 
   

Jednou z forem nápodoby je tzv. observační učení ( učení se na základě pozorování). 

Je to častý zdroj způsobů chování u dospělých, který vychází z neuvědomovaného 

pozorování a napodobování jejich sociálního okolí. Druzí lidé nám mohou být vzorem ve 

dvojím slova smyslu: 1. neúmyslně nám předvádějí, jak získat určité odměny, a 2. neúmyslně 

u nich pozorujeme, že jejich určité chování jim přivodilo potrestání. Tak nám vlastně 

poskytují klíč k tomu, jak dosáhnout odměn, po kterých sami toužíme, a jak se vyhnout 

trestům, kterých se obáváme. Uplatňuje se zde tzv. „zástupné zpevňování“, tj. účinky 

odměn a trestů, které nezakoušíme sami na sobě, ale které pozorujeme u druhých. Druzí 

lidé nám tak poskytují pozitivní a negativní vzory chování, které pak můžeme napodobovat. 

Obecně toužíme napodobovat osoby s vysokým společenským statusem a také osoby vysoce 

schopné a důvěryhodné. Avšak napodobovat můžeme nejen fyzické osoby, ale i literární, 

filmové a dokonce i historické hrdiny (Nakonečný 2004, str. 111-112).  

 

7.4.  Záměrné učení 
 

Dosud jsme převážně hovořili o procesu učení, který probíhá nezávisle na lidském chtění, 

i když jedna jeho forma, instrumentální učení, vede k vědomému užívání naučených vzorců 

chování, vede k aktivnímu, vůlí řízenému jednání. Před člověkem však často stojí přímo úkol 

osvojit si určité vědomosti, dovednosti a návyky, tedy úkol záměrného učení. Tak se lidé 

záměrně učí číst, psát, osvojovat si cizí jazyk, užívat metody určité práce, zapamatovat si 

smysl nějakých událostí, doslovně reprodukovat určité formulace, text básně atd. Toto učení 

se opírá o určitý postup, jako je např. opakování učiva ve škole nebo trénink určitého sportu 

apod. v této souvislosti existují různé způsoby záměrného učení, zejména:  
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• kognitivní učení: 1. verbální učení párové (slovíčka cizího jazyka, historická data), 

sériové (básně, definice) a volné podle smyslu (např. učení se dějepisu, kde nejde o 

doslovnou reprodukci, ale o postižení smyslu); 2. učení se pojmům a principům; 3. 

vizuálním strukturám; 

• senzo-motorické učení (učení se dovednostem a návykům pomocí cvičení např. hře 

na hudební nástroj, řízení automobilu, určitému druhu sportu – jde tu obvykle o 

kombinaci s kognitivním učením); 

• memorování (učení se něčemu nazpaměť, v podstatě verbální sériové učení).  

 

Záměrné učení se praktikuje v rámci sebevzdělávání a institucionálního vzdělávání 

ve školách, kurzech apod. Ve vzdělávacích institucích probíhá jako řízené učení, tj. učiteli, 

lektory a cvičiteli organizované učení (vytváření podmínek pro dosažení optimálních 

výsledků). Předpokladem úspěšnosti učení je autoregulace učení, jehož podstatou je 

autoorganizace procesu učení a ego-vztažná motivace učícího se subjektu, vycházející z jeho 

snahy dosáhnout určité úrovně vzdělanosti.  

 V pasáži, kde jsme se zmínili o mediačních procesech, intervenujících v reakci 

člověka na situaci, jsme naznačili, že průběh učení člověka je založen na kognitivních 

procesech. V tomto smyslu je jeho základem mentální model skutečnosti, tj. „ struktury 

poznatků, jež lidé vytvářejí za účelem pochopení a vysvětlení svých zkušeností“ (Sternberg 

2002).  Platí totiž, že „podstata učení je schopnost organismu reprezentovat aspekty světa a 

operovat těmito mentálními reprezentacemi“ (Atkinsonová aj.1995). Významný americký 

psycholog J.S. Bruner (1966) označil tato fakta jako instrumentální konceptualismus; rozumí 

tím jakousi analogii instrumentálního učení s tím, že tu na rozdíl od utváření behaviorálních 

instrumentálních vzorců jako spontánních důsledků vlastního chování jde o vědomé 

osvojování si kognitivních instrumentálních vzorců, které mohou být ovšem také používány 

v praxi, tj. behaviorální. V podstatě tu jde o získávání informací, jejich zpracovávání v relaci 

k daným úkolům a posléze realizaci získaných poznatků v praxi. V tomto pojetí je také 

zdůrazněn rozdíl mezi respondentním a záměrným učením, tj. mezi naučenou pasivní reakcí 

na to, co se subjektu přihodilo bez jeho přičinění, a aktivní snahou naučit se něco pro 

praktické použití, nebo pro dosažení poznání jako takového (Nakonečný 2004, str.113-4).  

 

Cílem záměrného učení se je vštípení a uchování určitých zkušeností a jejich 

vybavování pro plnění životních úkolů. Jde tu o učení v užším slova smyslu, přičemž 

produkty „učení se“ vyjadřuje známá pedagogická triáda, termíny vědomosti, dovednosti 
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a návyky. Vědomosti reprezentuje vědění (uspořádané informace, vytvářející vnitřní obraz 

světa se všemi jeho konkrétními i abstraktními danostmi); dovednosti vyjadřují způsobilost 

aplikovat tyto vědomosti v praxi (např. používání cizího jazyka, řešení problémů apod.); 

návyky, produkty senzomotorického učení, pak umožňují provádění praktických činností 

(pracovních, sportovních a dalších). V tomto smyslu je záměrné učení více či méně vnitřně a 

vnějšně organizované osvojování si vědomostí, dovedností a návyků (autoregulace učení se, 

samoučení a učení řízené učiteli, lektory a trenéry). Toto záměrné „učení se“ může 

vyjadřovat osobní zájmy a institucionalizované povinnosti (škola, kurzy, dílčí funkce 

masmédií). Udržování a vývoj kulturních hodnot i duševní vývoj jedinců jsou bez fenoménu 

učení nemyslitelné (věda, technika, řemesla, umění atd. souvisí s činností vzdělaných jedinců 

a život každého jedince je akcentován mírou jeho vzdělanosti, všeobecné i speciální), i když 

vzdělanost není podmínkou životní úspěšnosti ani spokojenosti. Z hlediska široce pojatého 

učení se člověk učí být tím, kým je, tj. učí se i svým postojům, způsobům jednání a cítění a 

učení v tomto smyslu produkuje nejen jedince vzdělaného, ale kultivovaného vůbec. Pojem 

učení, jak jsme již zdůraznili, „zahrnuje mnohem více něž úmyslné učení se nazpaměť a 

nácvik… není to jeden specifický druh aktivity… učení vytváří relativně trvalé 

následné účinky“ (R.S. Woodworth a H. Schlosberg, 1959, s. 556). Také záměrné učení se 

je systémový jev, v němž se funkčně propojují kognitivní procesy s emocemi a motivací a 

který vykazuje různé druhy vzájemně se propojujících aktivit, motorickými počínaje a 

duchovními konče. Jeho základnou je nicméně interakce kognitivních procesů a motivace, 

jejíž základnou jsou emocionální vztahy.  

Tradi čně jsou veškeré druhy učení – v užším i širším smyslu – spojovány 

s mechanismem podmiňování, protože je to způsobilost vyvinutých organismů měnit 

své aktivity v důsledku svých zkušeností a je to způsobilost vrozená, inherentní jejich 

psychofyzické výbavě. Avšak K. Holzkamp (1993) poukázal na to, že smysluplnější je 

z hlediska psychologie rozpracovávat koncepty učení z „hlediska učícího se subjektu“, 

což mimo jiné znamená přihlížet také k jeho prožívání, a nikoli jen k behaviorální 

aspektům učení. Pokusil se podrobně rozpracovat toto stanovisko, ale splnění tohoto úkolu je 

zatím v počátcích. Za výchozí hledisko je tu brána intencionalita subjektu, tzn. že je zde 

v centru pozornosti „subjekt se svými úmysly, plány a předsevzetími, s nimiž se vztahuje 

k vnějšímu světu i k sobě samému“. To jsou charakteristiky intencionality, jsou to „obsahové 

postoje a rozhodnutí se k jednání z hlediska mých životních zájmů“:  „Z pochopení lidského 

jednání jako realizace významů, tzv. společenských možností jednání, vyplývá, že 

charakterizování pozice subjektu jako „centra intencionality“ musí být ještě objasněno: 
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intencionální vztažnost ke světu není v žádném případě jen kognitivní nebo mentální 

akt, nýbrž zahrnuje aktivní transponování těchto možností jednání“ (Holzkamp, 1993, s. 21, 

23), což znamená aktivní přetváření životních podmínek a perspektiv. Také záměrné učení 

není v tomto smyslu na minulost vázaný mechanismus, nýbrž aktivní činnost, v níž se 

uplatňují životní perspektivy. Je to pozice antropocentrická, překonávající zoocentrismus 

behaviorismu. Hledání analogií s učením zvířat a s činností počítačů v problematice lidského 

učení znamená podle Holzkampa „mystifikování skutečně individuálního subjektu“ 

(Nakonečný 1998, str. 393-4).  

 

7.5.  Socializace a ego vztažné u čení  
 

 Základním způsobem socializace je sociální učení zprostředkované rodinou, školou, 

dalšími společenskými institucemi, dyadickými vztahy atd. Avšak rozhodujícím aspektem 

tohoto učení je ego-vztažné učení. Obecně vzato jde o ty druhy učení, které se vztahují 

k evalvaci a devalvaci ega. Jedinec má tendenci vytvářet situace, které mu umožňují 

evalvaci jeho ega (tedy kde může předvést jiným a ujistit sám sebe, že má kladnou 

sociální hudnotu) a které zabraňují devalvaci ega (kde se tedy může vyhnout pocitům 

snížení své hodnoty, které jsou vyvolány v něm samém a u osob v jeho okolí. V obou 

případech (evalvace i devalvace) jde o osoby, na nichž je sociálně závislý. Tedy mezi ego-

vztažné druhy učení patří (Holzkamp, 1993):  

1. „interní versus externí kontrola zpevnění“, 

2. „naučená bezmocnost“, 

3. „očekávání vlastní účinnosti“ 

Přesněji popsáno jde tedy o následující formy ego-vztažného učení, kde je proces učení  

kontrolován, resp. determinován vztahem k jáství („self“): 

• Očekávání „interní versus externí kontroly zpevnění“ (J.B.Rotter, 1972), vyjádřené 

konceptem „locus of kontrol“ (volně přeloženo středisko kontroly). Jedná se o 

přesvědčení subjektu, že je, nebo není schopen kontrolovat zpevnění, zejména 

v nestrukturované situaci, což v prvním případě zesiluje a v druhém zeslabuje 

potenciál chování (vede tedy k aktivaci, nebo dezaktivaci subjektu). Podle 

Holzkampa je to v podstatě zavedení hlediska jáství jako zdroje chování. 

• „Naučená bezmocnost“ (M.E.Seligman, 1975), koncept vycházející původně 

z výsledků experimentů se zvířaty (nejprve se psy, později i s dalšími) a ověřený 
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posléze i experimenty s lidmi. Pokusné zvíře, které se naučí, že nemůže kontrolovat 

averzivní podnět (vyhnutí se elektrickému šoku – u lidí to bylo vyhnutí se 

nepříjemnému hluku a později neřešitelné problémy), upadá do stavu deprese a 

demotivace. 

• „Očekávání sebe-účinnosti („expectations of self-efficacy) (A. Bandura, 1977); je to 

koncept rozšiřující Bandurovu teorii sociálního učení, opírající se původně o koncept 

imitačního učení či učení na základě modelu. Jde tu o postoj subjektu ke svým 

schopnostem zvládnout úkol, že totiž „dané chování povede k určitým výsledkům“, 

subjekt ví o svých faktických schopnostech a anticipuje zvládnutí nebo nezvládnutí 

daného úkolu, což také determinuje jeho chování, v negativním případě vede 

k demotivaci. 

 

Bandura (1977) sám srovnal tyto tři výše uvedené koncepty a shledal v prvních dvou 

určité nedostatky. Seligman (1975) sám definoval svůj koncept „naučené bezmocnosti“ jako: 

„Očekávání, že konsekvence je nezávislá na vlastní volní reakci, což a) snižuje motivaci chtít 

tuto konsekvenci kontrolovat, b) interferuje ve schopnosti naučit se, že vlastní reakce 

konsekvenci skutečně kontrolují“. Bandura pokládá koncept „locus of kontrol“ spíše za 

„kauzální smýšlení o kontingencích akce-výsledek“ než za projev „osobní účinnosti“. Také 

v konceptu „naučené bezmocnosti“ se nerozlišuje mezi „účinností“ a „očekáváním 

výsledku“: individuum může rezignovat na vyhnutí se averzivní události, jestliže nevěří v její 

zvládnutí nebo protože se domnívá, že jeho chování nebude úspěšné, jelikož to prostředí 

nedovoluje. Z hlediska vědomí subjektu a verbalizováno jde tedy o rozdíl mezi „na to 

nestačím“ a „vnější okolnosti to nedovolují“: Bandurův koncept se týká prvního případu, 

Rotterovy a Seligmanovy koncepty to dostatečně nerozlišují. Holzkamp k tomu 

poznamenává, že je třeba rozlišit beznadějnost a bezmocnost; první je důsledkem očekávání 

výsledků, druhé očekáváním sebe-účinnosti. Současně se zde uplatňují kauzální atribuce, tj. 

připisování výsledků (ať pozitivní nebo negativní) vnějším okolnostem (štěstí, smůla) nebo 

svým vlastním schopnostem či neschopnostem. Atribuce mohou korigovat vliv neúspěchu 

jako branné racionalizace jeho příčin, ale i snižovat intenzitu pocitu úspěchu (Nakonečný 

2000 str. 63-65). 
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7.6.  Cvičení 
 

Zvláštní formou záměrného učení se je cvičení jako metoda praktického osvojování si 

něčeho praktického, co umožňuje přetvářet vědomosti v dovednosti, tedy jejich praktické 

používání, ale co umožňuje i upevňování a prohlubování znalostí (např. cvičení v chemické 

laboratoři). Ale v psychologii se obvykle klade do vztahu k senzomotorickému učení, tj. 

k osvojování si určitých návyků, tj. způsobů takových činností, jako jsou např. obsluha 

frézovacího stroje, jízda na kole, hra na hudební nástroj. Podstatou cvičení v rámci 

senzomotorického učení je vytváření koordinovaných percepčně-pohybových struktur, které 

se uplatňují v daném oboru činnosti, např. v takovém druhu sportu, jako je fotbal: hráč se při 

tréninku učí ovládat míč, střelbu na branku, přihrávání, „kličky“ a další pohybové činnosti či 

úkony. Senzomotorické učení se však nikdy neomezuje na pouhý pohybový trénink, jeho 

subjekt si musí osvojit i určitou míru informací, poznatků, které se v daném oboru činnosti 

uplatňují jako funkční. Tak se subjekt, který se učí řízení automobilu, musí také učit 

pravidlům silničního provoze, dopravním značkám, poznávání skladby a činnosti motoru, 

údržbě automobilu a dalším věcem, hráč na hudební nástroj se učí také číst noty, osvojuje si 

určitý styl hry a určité pojetí hraných skladeb atd. také cvičení či trénink se neomezuje jen na 

pohybový dril, uplatňuje se v něm informování cvičence jeho cvičitelem o výsledcích jeho 

činnosti, které je důležitým zdrojem zpětné vazby, vedle vlastního pozorování svých 

výsledků. Role cvičitele (trenéra) je tu nezastupitelná, protože souvisí s upozorňováním na 

chyby, které by měly být odstraněny včas, dokud se nezafixují, s vysvětlováním správných a 

nesprávných úkonů, jejich praktickým předváděním atd. ( Nakonečný 1998, str. 397-398). 

 

7.7.  Transfer v u čení 
  

Důležitým aspektem problematiky učení je tzv. transfer v učení, který zahrnuje 

kognitivní i senzomotorickou oblast učení. Znamená přenos výsledků jednoho druhu učení na 

jiný druh, a to v tom smyslu – abstrahujeme-li od tzv. nulového transferu, kdy k žádnému 

ovlivnění jednoho druhu učení jiným druhem nedochází – že je buď pozitivní (učení se A 

usnadňuje učení se B), nebo negativní (učení se A znesnadňuje učení se C). Již 

E.L.Thorndike (1903) uvedl, že pozitivní transfer spočívá v tom, že se z jedné úlohy na 

druhou přenášejí „identické prvky“, lépe řečeno něco společného. Teprve později byla tato 

formulace zpřesněna, neboť tu jde o podobnost a nepodobnost podnětů i reakcí. 
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K pozitivnímu transferu dochází, když např. hráč nohejbalu těží z toho, co se naučil při hraní 

fotbalu; k negativnímu transferu může dojít, když se hráč tenisu učí hrát stolní tenis, protože 

je tu rozdíl v síle úderů, a nulový transfer se objevuje třeba v případě, kdy se hráč na housle 

učí jezdit na koni. B.Berelson a G.A.Steiner (1964, str.161) podali následující přehled 

problematiky transferu (tabulka č.2):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K pozitivnímu transferu dochází tedy tehdy, když reakce i podněty v obou úlohách jsou 

podobné. K negativnímu transferu dochází, když podněty v obou úlohách zůstávají stejné, ale 

reakce jsou odlišné, zejména když podněty jsou identické a reakce antagonistické. Transfer 

se netýká jen celých kategorií činností, nýbrž také jejich prvků a dílčích operací či asociací: 

tak např. negativně interferuje znalost anglického slova „also“, které znamená „také“, 

s německým „also“, které znamená „tedy“. Nakonečný (1998, str. 399). 

malý pozitivní efekt 

Podněty 

Reakce  

podobné 

podobné nepodobné 

nepodobné 

vysoký pozitivní efekt  
(s určitou výjimkou) 
 

negativní efekt 
 

bez efektu 

Tabulka č.2: Problematika transferu dle B.Berelson a G.A.Steiner 1964 (in Nakonečný 1998) 
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7. 8. Prožívání  
 
 Pojem prožívání má tradici zejména v německé psychologii, kde se nezřídka 

uplatňoval vliv poněkud esejisticky exaltované „filosofie života“: prožívání, rezonující v 

„temnotě duše“ jako smysl života, srovnává W.Dilthey (1910) s hudbou Eolovy harfy a za 

centrum „duševní struktury“ pokládá „svazek pudů a citů“. Na intrapsychickou dimenzi jako 

na základ psychologie poukazuje také pojetí intencionality u F.Brentana (1924, sv. I., s. 

115): „Každý psychický fenomén je charakterizován tím, co scholastikové středověku 

nazývali intencionální (také mentální) inexistence předmětu a co bychom my, ačkoli ne se 

zcela nedvojznačnými výrazy, nazvali vztah k objektu, zaměření na objekt (přičemž se tím 

nemá rozumět realita) nebo imanentní předmětnost. Každá obsahuje něco jako objekt v sobě, 

ačkoli ne každá stejným způsobem. V představě je něco představováno, v úsudku něco 

uznáváno nebo odmítáno, v lásce milováno, v nenávisti nenáviděno, v touze něco žádáno… 

Žádný fyzický fenomén nevykazuje něco podobného. A tím můžeme definovat psychické 

fenomény, když řekneme že to jsou takové fenomény, které v sobě intencionálně obsahují 

předmět.“  Intencionalita jako podstatný znak psychiky tu znamená její vnitřní zaměřenost, 

která vyjadřuje jednotu subjektivního obrazu objektu a snahy, kterou vyvolává, jednotu 

obsahu a aktu, resp. tendence. Východiskem toho je „vnit řní vnímání“, které je zdrojem 

psychických fenoménů a bez něhož nikdy nepoznáme, co je to radost, naděje, strach, úmysl 

atd. (Brentano). Jinými slovy psychické je vnitřně pojatá skutečnost: to je fenomenologicky 

pojatý zážitek a vědomí je „reálně fenomenologická jednota zážitků“ (E.Husserl, 1913,s. 

346). V prožívání je tedy dána podstata psychického a podstatou psychologie je studium 

prožívání. Základním nástrojem tohoto studia je introspekce a ta byla a je mnohými 

psychology zpochybňována jako nevědecká.  

 Výrazným představitelem „psychologie prožívání“ byl hamburský psycholog, 

představitel tzv. personalismu W. Stern (1935, 1950, s 90): „Psychologie je věda o prožívání 

v podmínkách jeho projevů, v jeho druzích, způsobech fungování a zákonitostech, v jeho 

významu pro totalitu personálního bytí a života. „Prožívání je život v rozporu a napětí“ 

(Stern, 1950, s. 103), tj. plyne z konfrontace člověka s vnějším světem i se sebou samým, 

pokud učiní své tělo nebo obsah své mysli svým objektem, pokud se sám sobě stane 

objektem. „V prožívání se zrcadlí prožívající člověk, pokud je bojovník; pokud vnitřní 

protiklady, útlumy a nejistoty narušují samozřejmý spád života. A prožívaný svět se zrcadlí, 

pokud je proti-stojící, pokud se staví vůči individuu a jeho životnímu běhu jako něco jiného, 
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cizího, problematického“ (Stern, 1950, s.105). Jde tu však spíše o zvýraznění prožívání, 

neboť člověk prožívá i bez vnitřního napětí, když klidně pozoruje věci kolem sebe, ale i 

v tom je přítomna nějak motivovaná subjektivní relace. To je vztah, který K. Lewin (1969, s. 

40) označuje jako zážitek a psychologickou existenci: v zážitku je fyzikální a sociální 

prostředí transformováno do prostředí psychologického, získává povahu 

fenomenálního pole, tj. subjektivní skutečnosti. Tím, že prožívání stojí na straně boje o 

život, slouží také jako stráž a ochrana, jako profylaxe a terapie, píše dále Stern. „Psychické se 

nazývá všechno to, co je v osobě prožíváním nebo v podstatném vztahu k prožívání“ (Stern, 

1950, s.108). Je však nutno rozlišit dispozice k prožívání a aktuálně probíhající prožívání. 

Aktuální prožívání vytváří kontinuitní plynoucí dění, ale může získat i tvar („Gestalt“) a 

ohraničit se, diferencovat se vůči ostatním tvarům prožívání tak, že v prožívání dominuje 

určitý obsah či kvalita, např. myšlení či snaha. Obsah aktuálního prožívání, to co v sobě 

prožívající osoba nachází, se nazývá psychický fenomén (jev vědomí) a to je psychické 

ve svém nejčistším, ale i nejužším smyslu. Psychické fenomény tvoří základní materiál 

psychologie, který musí být analyzován, popsán a utříděn. „Všechny další úkoly 

psychologického výzkumu vycházejí z roviny fenoménů. Neboť nyní se jedná o skutkové 

podstaty, které samy už nejsou obsahy prožívání avšak jsou ve vztahu k prožívání, a proto se 

v širším smyslu mohou nazývat „psychické“ (Stern, 1950, s. 109). V tomto výroku je 

naznačeno, že subjektivní smysl jednání je nutno hledat v prožívání subjektu: čin 

vychází z prožitku a směřuje k němu – to je problém motivujícího vlivu uspokojení; 

„není zážitku, v němž by nebyly sjednoceny stav a funkce“. Osoba je smysluplná jednota, 

je souvislostí personálně-historického, a tak má i pohotovost zaměření, schopnosti čili 

dispozice, což je vyjadřováno pojmy paměť, fantazie, inteligence, temperament, sugestibilita 

atd. dispozice jsou především projevy „osobní entelechie“ a dále jsou to i možnosti 

v určitých mezích, a teleologicky nahlíženo, jsou to prostředky a způsoby zaměřování 

osobního fungování. V každé dispozici je současně potence a tendence. Pojem 

psychického je na dispozice použitelný jen v širším smyslu. Dispozice se samy vědomě 

neprojevují, např. inteligence jako dispozice není myšlením, nýbrž předpokladem myšlení. 

Protože dispozice nejsou jednoznačně psychickými fenomény, je lépe hovořit o 

psychofyzických dispozicích.  

 „Schopnost prožívání proměňuje člověka z pouhé animální vitální osoby 

v humánní, introcipující osobnost, proměňuje svět člověka z pouhé oblasti života 

v systém předmětů, které se nabízejí introcepci“ (Stern, 1950, s. 117). Proto prožívání, 

píše dále Stern, reprezentuje, zvýrazňuje, činí zřejmým ono postavení člověka mezi vitalitou 
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a hodnotou. Stern založil svou psychologii prožívání na filosofickém personalismu, který 

proti sobě ostře staví osobu a věc, a tedy i duchovědné a přírodovědecké pojetí psychiky, a 

směřuje k jejímu teleologickému pojetí. Pro Sterna je charakteristické, že připouští 

objektivizaci prožívání v tělesné činnosti, ale nehovoří podrobněji o vztazích prožívání a 

jednání, zajímá ho téměř výhradně jen prožívání, což je ovšem opačná forma redukcionismu, 

který se objevuje v behaviorismu.    

 H. Rohracher (1963, s. 7) definuje ještě psychologii jako „vědu o vědomém 

prožívání“, ztotožňuje prožívání s vědomými procesy a stavy: „všechno, co prožíváme, je 

vědomý proces nebo stav, a tím i něco psychického“. Takovému pojetí odporuje 

S.L.Rubinštejn (1964, s.77): „Redukce psychiky na vědomí stírá rozdíl mezi psychickým 

zážitkem a věděním“, vědomí „je ve skutečnosti jednotou prožívání a vědění“ , a „proto 

tradiční pojem prožívání jako jevu vědomí jehož v široké míře používá introspektivní 

psychologie vědomí, je v podstatě poznávacím, intelektuálním výtvorem“, tzn. že pojem 

prožívání má širší význam než pojem vědomí; „prožívání je plnokrevným psychickým 

faktem v celé plnosti své mnohostranné existence, která zahrnuje všechny stránky a která 

vyjadřuje v určité transformaci plnost individuálního bytí poznávajícího subjektu, a ne jen 

poznávající obsah odráženého objektu“. Tato námitka vychází ovšem ze specificky pojatého 

významu pojmu vědomí, což je spíše věcí jazykového citu. Lze ztotožnit prožívání a 

vědomí v užším smyslu (vše, co člověk prožívá, si také v jistém stupni uvědomuje a se 

ztrátou vědomí zaniká i prožívání), nelze je však ztotožnit s vědomím v širším smyslu, 

ne v každém zážitku si uvědomujeme jeho „proč“, ať už aktuálně, nebo v sebereflexi  

(Nakonečný 1998, str.27-9). 

 

V psychologii zaměřené na studium prožívání byl diskutován vztah prožívání a 

vědomí a bylo zanedbáváno studium vztahu prožívání a chování. Prožívání je v podstatě 

totéž co vědomí v užším smyslu. Proti tomuto ztotožnění vystoupil z významných 

psychologů jen L. Klages (1929). Můžeme tedy přijmout názor, že psychologická 

fenomenologie je tvořena jevy prožívání a chování.  

Vymezení pojmu prožívání je obtížné, byly a jsou o to činěny různé neúspěšné 

pokusy; pojem vyjadřuje souhrn procesů, jejichž příklady jsou cítění, vnímání, představy. 

Prožívání je někdy kladeno vedle poznávání, když je ztotožňováno především s cítěním; to je 

ale dosti umělé oddělování. Prožívání je souhrnný název pro všechny vnitřní, subjektivní 

psychické procesy, které tvoří celek z něhož mohou být jednotlivé modality prožívání jen 
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vyabstrahovány, mohou však tvořit zážitkovou dominantu (když subjekt přemýšlí, dominuje 

poznávání, předmětný obsah, když zuří, převládá v jeho mysli afekt).   

E. Straus (1956) rozlišuje patické a gnostické prožívání, což koresponduje 

s rozlišením vědomí stavu a předmětného vědomí. Patické prožívání tvoří city, gnostické 

procesy poznávání, jejich syntézou se vytvářejí snahy s více či méně jasným vědomím cíle 

(chtění, přání, touha). L.J.Pongratz (1967, s. 258 n.) rozlišuje jako znaky prožívání časovost, 

historičnost a bezprostřednost.  

 Prožívání probíhá v čase, má počátek, průběh a konec. Současně se fyzikální čas 

v proudu prožívání mění v psychologický čas, který s ním není totožný, je to zážitek 

trvání a zážitek okamžiku, který trvá zlomek vteřiny. V prožívání vystupuje nejen obraz 

toho, co se právě v subjektu a jeho okolí děje, ale vztah k minulosti (vzpomínky) a 

k budoucnosti (snění, očekávání). Podle W. Diltheye je prožívání rezonancí života a 

v prožívání všudypřítomná vzpomínka umožňuje pojímat život jako významové souvislosti a 

jako kontinuitní proces. Předmětnost prožívání má různé stupně výraznosti, zesilování 

vědomí prožitku stupňuje jeho intelektualitu a prožívání samo se jeho subjektu může stát 

předmětem (sebereflexe, kterou ovšem může vyvolávat i chování). Jednotu života a prožívání 

ilustruje Dilthey příměrem „hudby větru“ a „hudby harfy“. Podle Ph. Lersche (1962, s.33) „s 

prožíváním vstupuje život do nové dimenze: duševní je k bdělosti prožívání dospěvší 

život. V bezesné hlubině spánku klesáme z bdělosti prožívání zpět do neprožívaného života“. 

To poukazuje na to, že „ do života je vloženo cosi, co je známo jen ze zkušenosti prožívání – 

jmenovitě duše“; také podle Lersche je prožívání „dimenzí života“ (Lersch, 1962, s. 618) a 

„prožívající duše je nejvyšší potencí života“. Zní to opět spíše literárně, ale prožívání je 

skutečně zvláštní fenomén, nelze spolehlivě zodpovědět otázku, proč v procesu evoluce 

vystoupilo, jaký mělo biologický smysl, proč se, patrně z vegetativních procesů, vynořily 

nejprve jakési temné pocity a později se vytvořila schopnost mít dojmy a myšlenky a 

dokonce vůli; nezřídka zápasící s pudy. Ph. Lersch (1962, s. 28 n.) vypracoval tzv. funkční 

okruh prožívání: duševní je dáno teprve tam, kde je život „ vnitřně osvětlován“, není totožné 

s životem vůbec, neboť není vše živé oduševněno. Toto „osvětlení zevnitř“ je prožívání a 

povstává z komunikace živé bytosti s jejím životním prostředím jako všímání, spatření a 

zpozorování – z toho se vyvíjí poznání. Komunikace živé bytosti s vnějším světem má 

formy prožívání a praxe – obojí spolu souvisí, z prostředí se vyděluje to, co je životně 

důležité, a ostatní je potlačováno, z okolí se stává životní prostředí, jeho fyzické 

charakteristiky jsou transformovány do komplexu zážitků, stávají se „fenomenálním polem“. 

Potřeby organismu, vyjadřující podmínky jeho bytí, způsobují, že se určité části okolí, 
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určité objekty a jevy vydělují jako významné, zatímco jiné zůstávají indiferentní. 

„Potřeby se ohlašují v dialogu se světem ve formě popudu. Každé potřebě odpovídá popud a 

každý popud obsahuje téma potřebování“ (Lersch, 1962, s. 30). Popudy a jejich 

zpředmětnění, snahy, tak vytvářejí v dialogu se světem konstitutivní člen a skrze svou 

tematiku „splétají oduševnělou živou bytost se světem“. Ze spatřování světa vychází vznik 

dojmů a na jejich základě pak živá bytost jedná. Pud, spatřování a dojmy tak vytvářejí 

funkční okruh prožívání; to je elementární schéma duševního života. Prožívání souvisí 

fylogeneticky s dokonalejší orientací v životním prostředí.  

 H. Rohracher (1963, s. 62.n) za nejjednodušší zážitky pokládá pudy, které vyjadřují 

potřeby, tj. stavy organismu, jež mají být uspokojeny, aby bylo zachováno zdraví a život. 

Pudy aktivují vnímání, které vystupuje ve službě pudů, tak, že hledá možnosti jejich 

uspokojení; aktivují se další druhy poznávání, jako je fantazie a myšlení a u dospělého 

člověka vystupují jako vědomé chtění. Pudy a chtění (vůle) vytvářejí cíl, vnímání, myšlení, 

zapamatování a další funkce zajišťují jeho dosažení: první označuje Rohracher jako                 

„psychické síly“, druhé jako „psychické funkce“; pudy a chtění jsou prožívány jako city. S.L. 

Rubinštejn (1964, s. 13) zdůrazňuje subjektivní stránku prožívání: „Prožívání člověka je 

subjektivní stránkou jeho reálného života, subjektivním aspektem životní dráhy 

osobnosti.“ 

 Podrobněji se prožíváním zabýval W.James (1890, 1920), který však užíval pojmu 

vědomí. Vědomí, resp. prožívání tvoří kontinuitní plynutí, proud, z něhož verbalizace 

jednotlivých zážitků nebo jejich akcentace citem nebo pozorností apod. činí relativně 

diskrétní děje. 

 V pozdějším třídění zážitků se prosadila platónská trojice: rozum (poznávání), 

mysl (city), a žádostivost (chtění). V novějších tříděních vystupují následující zážitkové 

složky či modality obsahu prožívání:  

- poznávání : vnímání, představy, myšlení 

- cítění  

- chtění (prožívání procesů motivace) 

V prožívání se vlastně konstituuje orientace individua v jeho životním prostředí, která je 

předpokladem adaptace. Je to příjem a zpracovávání informací (poznávání), jejich hodnocení 

(cítění) a eventuelně puzení k určité účelné behaviorální reakci (chtění, motivace). Vytváří se 

komplex funkčně propojených adaptivních reakcí, v němž prožívání tvoří jednotu 

s fyziologickými ději v organismu na jedné a s chováním na druhé straně. V prožívání se 

utváří významy stimulů a situací, které jsou vnitřní pohnutkou k jednání. V tomto 
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smyslu je prožívání primární a základní psychický fenomén (Nakonečný 1998, str. 31-

3).  

 

Prožívání se uskutečňuje mezi dvěma póly, oduševnělou bytostí a horizontem 

prostředí. Předmětem prožívání je vnější svět i stav vlastního těla a vlastní mysli 

(sebereflexe). Ve vzpomínkách se člověk vrací k tomu, co prožil, ve snění si představuje, 

co prožije. Jinými slovy lidský život je primárně prožíván (Nakonečný, 1998).   

 

 

7.9.  Vědomé prožívání 
 
 Obecně lze procesy prožívání charakterizovat jako v čase a vnitřně (tj. v mysli) 

probíhající procesy, jako subjektivní vnit řní fenomény, jejichž kvality (tzv.qualia) jsou 

zcela specifické, slovy ne vždy plně sdělitelné. 

 Prožívání má dimenzi vědomí, stavu, který může být vymezen jen svým 

protikladem, jímž je bezvědomí. Základním znakem vědomí je intencionalita, tj. vědomí 

určitého předmětu (např. vjem stromu, zaměřenost myšlení na řešení určitého problému, cit 

vztahující se k někomu, snaha zaměřená na dosažení něčeho).  V tomto smyslu má však 

různé stupně zřetelnosti či jasnosti (cítění může být také někdy spíše jen určitým stavem 

mysli, bez určitějšího předmětu, jde-li např. o úzkost, obavu z něčeho neznámého). Vedle 

každodenního bdělého vědomí může mít tento stav mysli také formy zvláštní, jako jsou stavy 

vyvolané hypnózou, užitím drog, mystickými zkušenostmi atd. Zvláštní formu vědomí 

představují také sny. Stranou ponecháváme psychopatologické vědomí.  

 Výraz vědomé prožívání znamená, že zážitky jsou akcentovány jako „mé zážitky“, 

že jsou obvykle vnitřně verbalizovány (spojovány se slovy vnitřní řeči), a tím jsou, byť jen 

obrysově, slovy sdělitelné (Nakonečný 2004, str. 11-12). 
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7.10.  Fenomenologická psychologie 
 

Při vysvětlování pojmu prožívání považujeme za zásadní zmínit směr 

fenomenologické psychologie. Vysvětlování procesů „zážitkového učení“ se nemůže obejít 

bez analýzy konstruktu prožívání, který byl hlavním předmětem právě fenomenologické 

psychologie. Překládáme proto opět výběrově citované pasáže této tématiky. 

 

 Obecně se soudí, že fenomenologická psychologie vznikla jako reakce na naturalizaci 

psychologie na konci XIX. stol, tedy jako reakce na snahu učinit z psychologie přírodní 

vědu, resp. přiblížit jí vědecké povaze přírodních věd. Reprezentantů této reakce je několik, 

nejvýraznější z nich byl filosof W.Dilthey (1833-1911), autor pověstné teze, že přírodní 

jevy vysvětlujeme, kdežto duševní děje chápeme; v zásadě šlo o zdůraznění rozdílu mezi 

přírodovědeckým vysvětlováním pomocí konceptu kauzality a „duchovědným“ chápáním 

„smysluplných souvislostí“ duševního života člověka. V podstatě šlo o rozdíl mezi metodami 

přírodních věd a psychologie, zejména rozdíl mezi přírodovědným kauzalismem a 

psychologickým teleologismem, mezi přírodní kauzalitou a psychickou motivací. 

 K danému tématu patří i význam pojmu fenomenologie, který není zcela 

jednoznačný: termín fenomenologie je odvozen z řeckého slova, které znamená jev.   

 Jeden z nejvýznamnějších představitelů současné fenomenologické psychologie – 

C.F.Graumann – v předmluvě k významné monografii M. Herzoga (1992) uvádí 

problematiku fenomenologické psychologie úvahami o vztahu psychologie a filosofie. Oba 

obory mají společné to, že byť z různého zájmu, studují „strukturu zkušenosti“: „ logos 

psyche“ nás spíše přivádí k „různosti modalit zkušenosti, v níž vnímáme, poznáváme, 

posuzujeme, cítíme, chceme a jednáme ve vztahu k světu a k sobě“. Avšak, pokračuje 

Graumann, „logos psychického je komplementem druhého logosu fenoménů“, který 

poukazuje „na svět jako na to, co se nám ukazuje tak, jak se to ukazuje“. „Prazájmem 

filosofie“ je základní vztah člověka ke světu a k sobě samému a centrálním problémem 

psychologie byla a je intencionalita vztahu osoby k jejímu prostředí, která charakterizuje, jak 

se vědomí, prožívání, chování, jednání stávalo předmětem psychologie. Pro 

fenomenologickou psychologii, pokračuje dále Graumann, je centrálním tématem 

„smysluplně zakoušená nebo interpretovaná intencionální reakce osoba-prostředí a otázka, 

zda je veškeré vědomí intencionální, zda jsou takové všechny city, se vynořuje nejen 

v celých dějinách fenomenologického hnutí, na němž má fenomenologická psychologie 

podstatný podíl“. Jestliže je psychologie empirickou vědou, jestliže empirické nejsou jen její 
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metody, ale i jejím předmětem je zkušenost, pak to vyžaduje – speciálně od humanistické 

psychologie – „zkoumání skutečnosti, jak je člověkem zakoušena v nejrůznějších modalitách 

prožívání a chování“. Dále Graumann říká: vzniká-li v současném kognitivismu nebezpečí, 

že bude ustavena „reprezentace skutečnosti nad skutečnost“, může fenomenologická 

orientace důrazem na „skutečnou skutečnost“ pomoci toto nebezpečí překonat.  

 Ve fenomenologické psychologii jde o prosazení vědecky adekvátního předmětu 

psychologie, jímž je prožívání či zkušenost a o – na to navazující – vědecky adekvátní 

metodologii, která vychází z centrálního konceptu, jímž je fenomén. Současně je zde 

vyjádřen další spor, historicky navazující na výše zmíněný spor o „vysvětlování“ v termínech 

kauzality nebo „rozumění“ v termínech psychologicky pojaté motivace. Jde o problém 

psychické reprezentace skutečnosti: v současném kognitivismu je tato „skutečnost“ tj. 

v podstatě vnější svět, problémem mentálního modelu a jeho utváření v procesu odběru a 

zpracovávání informací; ve fenomenologické psychologii – a odtud má své pojmenování – je 

to dvojice termínů, fenomén a intencionalita, které vyjadřují, že tato „skutečnost“je určitým 

způsobem imanentní lidské mysli, či jak zdůrazňoval Husserl, vědomí. Nejde tedy o proces 

mentálního modelování vnějšího světa (životního prostředí), nýbrž o prožívání světa a sebe 

v něm, o fenomenologickou analýzu tohoto prožívání, která směřuje k odhalování jeho 

podstaty, tj. jeho lidského smyslu. V tomto smyslu pak psychologicky adekvátní nejsou 

kauzalistické modely interakce jedince s jeho životním prostředím, nýbrž lidská 

intencionalita, v jejímž obsahu se strukturuje psychický vztah člověka k okolnímu světu a 

k sobě samému a v obsahu tohoto vztahu pak „svět člověka a pro člověka“. Přesněji vzato 

nejde tu o relaci osoba-životní prostředí, ale o fenomén, v němž je tato relace jako 

existenciální smysluplnost již obsažena. M.Herzog (1992) podal široké pojetí 

fenomenologické psychologie, které zahrnuje psychologické názory F.Brentana, W.Diltheye, 

E. Husserla až k Binswangerovi a současným psychologickým fenomenologům. Ze jednoho 

z nejvýznamnějších předchůdců vlastní fenomenologické psychologie pokládá W.Jamese, 

který za předmět psychologie prohlásil zkušenost a který zdůraznil, že základním 

psychologickým fenoménem je „proud vědomí“. 

 Podle Herzoga se fenomenologická psychologie stala eklektickým souhrnným 

pojmem pro všechny možné psychologické teorie, které se tím nebo oním způsobem 

odvolávají na „subjekt“. Teorie jako behavioristická nebo kognitivistická, v nichž je subjekt 

eliminován, pak z této pozice lehce označují fenomenologickou psychologii jako „nevědecky 

subjektivistickou“ či „filosofující“ psychologii   (Hoskovec, Nakonečný, Sedláková 2003, str. 

43-47). 
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7.10.1. Intencionalita 
 
 Podle Herzoga dějiny fenomenologické psychologie v užším smyslu začínají 

„aktovou psychologií“ F. Brentana na konci XIX. stol. Brentanův příspěvek k historickému 

obratu psychologie od počitků k aktům spočívá, kromě jiného, především v zavedení pojmu 

intencionality, který vyjadřuje základní charakteristiku lidské psychiky. Podle Brentana 

používali tento pojem již scholastikové středověku (latin. „intentionale“, nebo „mentale“). 

Intencionalita vyjadřuje „mentální inexistenci objektu“, fakt, že obsahu mysli je imanentní 

předmětnost, zaměření na objekt: v představě je něco představováno, v souzení něco 

uznáváno nebo odmítáno, v lásce milováno atd., píše Brentano a zdůrazňuje, že žádný 

fyzický fenomén nevykazuje nic podobného. Vnější svět je tak jaksi vtahován do vědomí 

subjektu, do obsahů jeho prožívání. Současně jsou psychické jevy intencionálními akty, 

nikoli asociacemi nějakých mentálních elementů.  

 Tento obrat k vnitřnímu psychickému dění, kterým je současně překonávána 

dichotomie vnitřního a vnějšího, prohloubilo pojetí „proudu myšlení“ („stream of thought“) 

W.Jamese (1905). Podle Herzoga (1992) James sice nepodal žádné precizní rozpracování 

Brentanova pojmu intencionality, to učinil kriticky až Husserl, ale vytvořil „kritickou adopci 

pojmu intencionality“ a zavedl termín „intendování“ (intending), resp. nahradil pojem 

intencionality pojmem „konceptování“ („concepting“). S těmito termíny souvisí další, které 

mají s nimi zhruba stejný význam, zejména termíny, „vnit řní vnímání“, sebereflexe a další, 

které znamenají, „bezprostřední zakoušení sebe sama“, tj. subjekt prožívá situaci, v níž se 

nachází, jako jakousi psychickou imanenci, přičemž intencionální akt dává této situaci 

určitou zážitkovou strukturu, v níž je obsažen její lidský smysl. Jinak řečeno, 

intencionalita konstituuje subjektivní zkušenost jedince, tj. jeho svět jako jeho vnitřní 

smysluplný obraz. Dalším krokem, který James učinil pro překonání mechanistického 

atomismu v psychologii, byl jeho koncept jáství („Self“), zahrnující zážitek všeho, co subjekt 

označil jako „své“, a tedy všeho toho, co „vzbuzuje city“, co „ v proudu vědomí produkuje 

vzrušení“. Rozhodující pro další vývoj k fenomenologické psychologii však bylo 

Brentanovo rozlišení aktu a obsahu v intencionalitě psychického: obsahy jsou 

uvědomovány, akty nikoli; např. ve chtění si subjekt uvědomuje, co chce, (předmět svého 

chtění), ale nikoli jeho akt a právě tento akt, jak poznáme později, má pro fenomenologickou 

psychologii zásadní význam, neboť tyto akty na pozadí psychických obsahů tvoří 

„psychologovu realitu“, tedy ony smysluplné vztahy, které má psycholog identifikovat a 

pochopit. „Proud vědomí“ chápe James jako kontinuum osobní zkušenosti či prožívání, jako 
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„tranzitivní stavy“ subjektu, jejichž funkcí jsou „koncepty“; v osobní zkušenosti jsou tedy 

zahrnuta stálá pojetí situací. Přesně formuluje toto Jamesovo pojetí konceptů Herzog 

(1992, s.156): „Koncepty jsou mnohem více způsoby, v nichž prožívání získává svou 

konzistentní formu jako zkušenost, koncepty mají podíl na „commonworld“ (běžném světě), 

jsou intersubjektivně spolukonstituovány“ (Hoskovec, Nakonečný, Sedláková 2003, str. 48-

50). 

 

 Dosud jsme se zabývali obecnější charakteristikou fenomenologické psychologie a 

podmínkami jejího vzniku, avšak co je jejím předmětem a posláním zde bylo jen naznačeno. 

Je jím „fenomén jako duševní zážitek“. Předmětem Husserlovy fenomenologické 

psychologie jsou úvahy o ontologické funkci zážitků a s tím související úvahy  o tom, jak od 

těchto zážitků, konstituujících skutečnost, dospět k objevení jejich podstat, ke „zření 

podstaty“ zážitku. Neboť vlastním smyslem takto pojaté ontologie, založené na postulátu, 

že skutečnost je nějak obsažena ve struktuře zážitku (vědomí), je identifikace jeho podstaty, 

vykazující, čím je svět pro subjekt. To souvisí s onou populární Husserlovou tezí, „ k v ěcem 

samým“; avšak každá „věc“ je ve vědomí dána dvojím způsobem: ve formě „hyletických 

dat“ (tj. smyslová forma, např. vnímaný strom) a ve formě „intencionálních zážitkových 

momentů“ (tj.ve formě významu pro člověka); jinak řečeno jde o dvě formy: o intencionální 

smyslovou formu předmětu a o jeho intencionální podstatu. Redukcí první formy lze dospět 

k identifikaci formy druhé, tj. k nazření podstaty věci, tj. jejího významu pro člověka 

(Hoskovec, Nakonečný, Sedláková 2003, str. 51). 

 

 Obecně řečeno je tedy předmětem fenomenologické psychologie prožívání, 

v němž je ve formě intencionálních aktů skryt význam jeho obsahů pro člověka 

(Hoskovec, Nakonečný, Sedláková 2003, str. 52). 

  

K psychickým podstatám (k podstatám vědomí) se mělo dospět zvláštní metodou, 

fenomenologickou či eidetickou redukcí, která měla několik stupňů (termín „eidos“ v plurálu 

„eidé“ vyjadřoval tyto podstaty). Téma „fenomenality duševního“ se stalo klíčem 

k rozpracování jeho filosofických názorů na skutečnost vůbec. Ústřední pojem Husserlovy 

filosofie je, jak je patrno z dosud uvedeného, pojem fenoménu; odtud i název jeho 

filosofického systému, založeného na intuitivním „zření podstat“. Fenomenologická 

psychologie jako „univerzální věda o duchovním“ je v podstatě totožná s fenomenologií 

vůbec (Husserl, 1968, s.1). K této formulaci Husserl dospěl na základě již zmíněného 
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postulátu o korelaci bytí a vědomí, přesněji řečeno vědomí „fenomenologicky očištěného“. 

Fenomén se vykazuje jako zážitek (fenomén = zážitek) a ten má dvě noetické roviny: 

chápající akt („noesis“) a zobrazující předmět („noema“). Svět je univerzální noema; vše, co 

je v zážitku, vytváří „noematický korelát“ (Husserl, 1922, s 217, 3 sv.). Ve 

fenomenologickém přístupu „svět, věci ztrácejí své an sich, stávají se univerzálním 

noematem subjektu. Reálné bytí jako intencionální, subjektem pojatá skutečnost musí být 

v epoché jako ustálená doxa dána do závorky, nepostihuje smysl předmětu jako noema. 

Strukturální souvislost mezi noesis a noema tvoří transcendentální zkušenost a svět je 

pochopitelný jen jako pletivo korelací noetického a noematického (Herzog, 1992, s.139). 

Fenomenologickou metodou redukce, směřující k objevování podstaty věcí (eidos), se 

dospívá k „čistému vědomí“, které je strukturování logicky a vykazuje tak význam věcí 

(Husserl chápal logiku jako objektivní oblast významů; její výpovědi vykazují „obecně 

ideální“, tj. podstatné), Hoskovec, Nakonečný, Sedláková (2003, str. 53). 

 

 Psychologie a všechny duchovědy však spočívají na duchovních souvislostech 

daných ve vnitřní zkušenosti. Vnitřní zkušenost nepřipouští žádné rozlučování celků nebo 

určování elementů, zná jen „vnitřně propojené stavy v jednotu univerzální souvislosti; tato 

souvislost sama je dána ve vnitřním názoru. Ať z této souvislosti něco vyzdvihujeme, nebo 

potlačujeme, je to vždy zážitek. Život prostě není, nýbrž je žit, prožíván, jde vždy o nové 

pulzy života, které nejsou vnější, nýbrž jsou v něm samém dány jako jeho moment“ 

(Hoskovec, Nakonečný, Sedláková 2003, str. 57). 

 

 Předmět Husserlovy fenomenologie je vyznačen trojicí navzájem spojených pojmů, 

které vcelku vyjadřují totéž: vědomí, prožívání, fenomén. Ve fenomenologickém duchu 

charakterizuje Heidegger fenomén jako „to, co se ukazuje jako ukazující“, jako něco co je 

samo sebou, co není něčím zastoupeno, nebo nějak rekonstruováno. Fenomén je tím, čím je 

jen v intencionalitě zážitku, tedy ve vědomí. Fenomenologie pak znamená studium fenoménů 

v tomto fenomenologické slova smyslu, tedy toho, co se „zjevuje ve vědomí“ jako danost 

dané věci samé (Loytard). Od této danosti však fenomenologie směřuje k transcedenci 

„zřením podstaty“ předmětu, které je založeno na redukci (epoché) empirických prvků ve 

struktuře nahlíženého objektu; tím se dospívá k transcendentálnímu čistému vědomí, které je 

korelativní s podstatou věci antropocentricky pojatou (Hoskovec, Nakonečný, Sedláková 

2003, str. 59). 
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Poněkud zjednodušeně řečeno, v Husserlově fenomenologické psychologii se zkoumá 

to, co je dáno za empiricky určeným vědomím či prožíváním a co je označováno jako jeho 

podstata (eidos). Podle Graumana se fenomenologická orientace v psychologii opírá zejména 

o dílo E. Husserl a M. Merleau-Pontyho a jde tu především o metodu, o fenomenologickou 

strukturální analýzu, uplatňovanou v rámci koncepce intencionality vědomí, resp. fenoménu. 

Analytickou jednotkou je intencionální relace osoba-prostředí, která je vposledku vždy 

situační analýzou, neboť osoba = situovaná osoba. V tomto smyslu je fenomenologická 

situační analýza značně odlišná od běžně používaného postupu, založeného na modelu 

interakce jedince a jeho prostředí. Graumann cituje J.Nuttina (1973), který o tom říká: „ 

Chování je smysluplná odpověď na situaci, která má z její strany pro subjekt smysl. 

Tato smysluplná situace je konstrukcí subjektu“. V Husserlově pojetí však konstrukcí 

subjektu není a smysl reakce není v rovině empirické, nýbrž transcendentální; jednota situace 

a objektu je označována jako fenomén. Husserl to vyjádřil již ve svých „Logických 

zkoumáních“: „Jevy samy se nejeví, jsou prožívány; prožitek tedy není jevící se věc, 

nýbrž reálný celek v proudu vědomí empirického já; vědomí proto může být označeno 

jako „reáln ě fenomenologická jednota zážitků, jako reálná fenomenologická stálost 

(„Bestatnd“) empirického já“. Podstatou zážitku a jeho nejpodstatnější psychologickou 

charakteristikou je jeho intencionalita, vztažnost k předmětu. Avšak ne všechny zážitky 

jsou intencionální, a nemají proto ani fenomenologický smysl, jako např. počitky nebo jejich 

komplexy. „Intencionální vztah, čistě deskriptivně chápaný jako vnitřní zvláštnost určitých 

zážitků, chápeme jako podstatné určení psychických fenoménů neboli aktů“ (Husserl, 1922, 

str. 368 n., 350).  

 Přirozený svět je korelátem vědomí: pochod lidské zkušenosti nutí náš rozum, aby 

šel za „názorně dané věci“ a podléhal „fyzikální pravdě“, ale jsou myslitelné i jiné možnosti, 

píše Husserl, např. že fyzikální svět má svou pravdu o které nic nevíme. Z hlediska 

fenomenologie, resp. eidetického pojetí, jsou věci věcmi zkušenosti a „skutečný svět je 

korelátem naší faktické zkušenosti“ (Husserl, 1950, s. 110 n. in Hoskovec, Nakonečný, 

Sedláková 2003, str. 59-60). 

 

 Z toho, co bylo dosud o Husserlově fenomenologické psychologii uvedeno, je patrno, 

že tu jde především o vysoce teoretické úvahy, jejichž obsahem je velmi svérázně pojatá 

problematika lidské psychiky a její povahy. Jde tu spíše o ontologii psychického než o 

psychologii jako prakticky použitelnou vědu. Základem těchto úvah jsou již uvedené 

postuláty, z nichž  postulát psychologického transcendentalismu je ovšem velmi sporný. 
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Nejde tu o návod, jak identifikovat podstatu individuálních činů, nýbrž jak dospět k podstatě 

psychického vůbec. A protože zde nejde o zobecnění poznatků empirické psychologie, nejde 

tu ani o psychologickou teorii, ale o filosofii lidského psychického života, který je pojat jako 

život vůbec: pravda života je transcendentálně psychologická, ve fenomenologicky 

pojaté lidské duši se vykazují podstaty tohoto života, ať už v oblasti lidského chování, či 

v jakékoli jiné oblasti poznávání, neboť každá z nich má svou fenomenologii jako 

„p řísnou vědu“.  Nicméně tato vysoce abstraktní doktrína inspirovala velmi konkrétní, 

prakticky zaměřené postupy, totiž psychoterapeutická hnutí, ovlivněná nosným konceptem 

smysluplných souvislostí duševního života člověka, vykazujících se v jeho zkušenostech a 

aktuálních zážitcích. Tím podnítila, v jednotlivostech sporný, ale obecně žádoucí návrat 

k psychologicky pěstované psychologii, distancující se od naturalisticky založených modelů 

lidské psychiky. V tomto smyslu nastínila spíše jen směr a inspiraci. Husserlovu 

fenomenologickou psychologii lze souhlasně s jejím autorem chápat především jako 

„propedeutiku“ (úvod) jeho transcendentální fenomenologie a sekundárně jako inspirativní 

zdroj nově pojaté psychologie jako vědy o „vnitřní zkušenosti“, nebo o prožívání, která však 

tematizuje především teoretické problémy psychologie, ale není zcela neužitečná ani pro její, 

zejména klinickou, praxi (Hoskovec, Nakonečný, Sedláková 2003, str. 61-62). 

 

 Vraťme se však ještě k Husserlově transcendentální fenomenologii, která tvoří s jeho 

fenomenologickou psychologií organickou jednotu. Vy svých „Logických zkoumáních“ 

(Husserl, 1922, s 350, 2/2 sv.) formuloval svou klíčovou tezi takto: „Jevy se nejeví, jsou 

prožívány“  („Die Erscheinungen selbst erscheinen nicht, sie werden erlebt“). M. Herzog 

(1992,. 220) to interpretuje takto: „Fenomenální je duševní samo, duševní je prožívání.“  

Podle Husserla (1968,s.47) pak: „Psychický život je vědomé prožívání“.  Na příkladu 

zdůrazňuje rozdíl mezi empiricky prožívanou a fenomenologickou reflexí zlosti: „Psychické 

není zakoušení jako jevícího se, je zážitkem a v reflexi nahlíženým zážitkem“ (Husserl 

1971, s. 35 n. in Hoskovec, Nakonečný, Sedláková 2003, str. 65). 

 

 Husserlova filosofie jeho fenomenologické psychologie je postavena především na 

přísném odlišení přírodních a psychických jevů, je extrémně antropocentrická a 

racionalistická (ignorování psychoanalytického nevědomí). Vychází ze sporných premis 

(postulátů) a je v podstatě zvláštní formou psychologismu, ačkoli proti němu Husserl 

vystupoval. Nicméně, inspirovala návrat k pěstování psychologické psychologie, i když 



 45 

popřela, dnes většinou uznávanou, přírodně-společenskou povahu lidské psychiky 

(Hoskovec, Nakonečný, Sedláková 2003, str. 66). 

 

 Některé kritické poznámky vůči fenomenologické psychologii, zvláště vůči její 

klasické podobě u Husserla, zde byly již naznačeny. Lze mít řadu dalších výhrad od 

estétského pěstování speciálního jazyka (všechna ta „oslovování“, „otevírání se“ atd.), až po 

sporné postuláty a pojmy s mlhavými významy, artefakty vydávající se za fakta, pěstování 

čirého abstraktivismu bez ilustrativních příkladů, které takový přístup nutně vyžaduje, a 

další. Jsou zde ovšem i klady, rovněž již zmíněné, zejména obrana psychologie proti 

deformujícímu vlivu přírodovědného scientismu, zdůraznění, že jejím vlastním předmětem je 

prožívání a další. Přes všechny kritické výhrady si však fenomenologická psychologie, 

zvláště ve své amerikanizované formě existenciální psychologie razí cestu světem 

psychologie (Hoskovec, Nakonečný, Sedláková 2003, str. 77-78).  
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8. Psychologie výcviku a psychologie práce 
 

Výcvik lze obecně chápat jako učení se podávat nějaký výkon, či se prostřednictvím 

nácviku, procvičování, praktického provádění, předmětné činnosti, snažit o jeho zlepšení. 

V oblasti psychologie práce výsledek určité pracovní činnosti člověka, dosažený v daném 

čase a za daných podmínek, bývá označován jako výkon pracovníka (Štikar aj. 2003). 

Pojem výcvik a výkon zaslouží poněkud hlubší rozbor. V oblasti sportu je velmi mnoho 

pojmů, které novější způsoby práce s lidskými zdroji užívají. Jedná se například o termíny 

výkon, trénink, výkonnost, koučování a mnoho dalších. Protože naše práce pojednává o 

„jedné formě“ tréninku (outdoor management tréninku), pokusíme se pro lepší pochopení, 

uvést do vztahu některé základní pojmy z oblasti sportovního tréninku s oblastí psychologie 

práce.  

Fyzikálně se výkon definuje jako množství vykonané práce za určitou dobu (jsme si 

vědomi velmi redukcionistické, pozitivistické, fyzikální definice výkonu pro oblast 

humanitních věd). Sportovní výkon je charakterizován jako aktuální projev 

specializovaných schopností sportovce (výsledek adaptace – tréninku) v uvědomělé činnosti 

zaměřené na řešení pohybových úkolů, který je vymezen pravidly daného sportovního 

odvětví, resp. disciplíny (Dovalil, 1992). Nabízíme poněkud upravené sportovní vymezení 

pojmu výkon pro oblast psychologie práce, tedy vymezení pojmu pracovní výkon, v tomto 

znění: pracovní výkon je charakterizován jako aktuální projev specializovaných schopností 

pracovníka (výsledek dosažený vzděláním a praxí) v uvědomělé činnosti zaměřené na řešení 

specifických úkolů a problémů, které jsou vymezeny charakterem té, které pracovní profese 

(náplní práce). V oblasti sportu je pak další pojem - výkonnost definována jako schopnost 

podávat opakovaně určitý výkon v dané činnosti na poměrně stabilní úrovni. Štikar aj. (2003) 

uvádí, že „pracovní výkonnost lze chápat i jako připravenost pracovníků podávat určité 

výkony.“ Citovaný autor dále uvádí, že se výkon pracovníků v průběhu času mění a že se 

také mění jejich výkonnost, a to v závislosti na množství a namáhavosti řešených úkolů, 

v průběhu vykonávané pracovní činnosti, v průběhu směny, pracovního týdne, v závislosti na 

ročním období apod. Rozlišujme proto také v oblasti psychologie práce pojem výkon a 

výkonnost.  

O sportovním výkonu se dále uvádí, že se jedná o průběh a výsledek činnosti, že je 

měřitelný a že může mít několik podob. Relativně maximální sportovní výkon je nejlepší 

dosažený výkon konkrétního sportovce – jedná se o jeho vlastní osobní rekord. Absolutně 

maximální sportovní výkon je světový rekord v dané sportovní disciplíně v určité době. Pro 
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pojem výkonu v oblasti psychologie práce je toto rozlišení zásadní, neboť je podkladem pro 

vytváření norem, diagnostiku pracovního výkonu a přímo slouží k určení potenciálu. Je 

otázkou jestli je vůbec v oblasti hodnocení pracovního výkonu možné vymezit absolutně 

maximální výkon, neboť v této oblasti se hodnocení odehrává na základě norem, kdy 

podklady pro jejich určování jsou přímo závislé na situačně proměnlivých podmínkách 

(ekonomické účelnosti). Současně se pak také normy stávají tvrdými daty pro hodnocení, 

přesněji řečeno odměňování pracovníků. Stávají se tedy motivátory.  

Teorie sportovního výkonu pak ještě rozlišuje tzv. individuální sportovní výkon 

závislý pouze na schopnostech jednotlivce a kolektivní sportovní výkon, který je také závislý 

na schopnostech jednotlivce, ale také na sociálních vztazích ve skupině.  

Za zmínku ještě stojí rozlišování pojmů zdatnost a výkonnost. Zdatnost je 

definována jako souhrn předpokladů organismu optimálně reagovat na různé podněty 

z prostředí. Úroveň reakce organismu určuje jeho zdatnost. Funkční zdatnost je taková, 

která plní určitou funkci, jiná je u úředníka, jiná u vrcholového sportovce – oba mají pro svou 

činnost určitou funkční zdatnost. V oblasti sportu se hovoří o tzv. tělesné zdatnosti jako o 

souhrnu předpokladů pro optimální reakce organismu při pohybové aktivitě a na podněty 

z prostředí. Základem tělesné zdatnosti je dobrá úroveň hlavních funkčních systémů 

organismu (zejména dýchacího a oběhového). Tělesná zdatnost patří k nejobecnějším 

předpokladům úspěšného sportovního tréninku (Dovalil, 1992 ).  

V oblasti psychologie práce bude „zdatnost“ vymezena jako ty nejzákladnější 

předpoklady pro výkon určité profese (bezpodmínečnou základní složkou bude zdravotní 

stav). „Funkční zdatnost“ bude pak závislá na charakteru konkrétní pracovní profese. 

Obecně, psychologicky se u „zdatnosti“ bude jednat o určitý stupeň dosaženého mentálního 

(duševního) vývoje. Základní duševní vývoj je v psychologii určován testy inteligence, 

měrnou jednotkou je hodnota IQ. Je důležité však zmínit, že se jedná o nejobecnější 

(duševní) předpoklad pro vykonávání jakékoli činnosti. Testy inteligence nám tedy prozradí, 

jestli je jedinec „duševně zdatný“, ale o jeho „funkční zdatnosti“ (ať už duševní či 

motorické), předpokladu pro specifické činnosti nám již nepodají požadované informace. 

Tedy pokud budeme „duševní zdatnost“ chápat jako nejobecnější předpoklad činnosti (učení, 

práce a hry) je  pochopitelné, že za účelem zjišťování nejzákladnějších předpokladů jí 

můžeme měřit vždy. Měření, výsledky a interpretace IQ však budou také toho nejobecnějšího 

charakteru. Jiný charakter bude mít „funkční zdatnost“ pro předmětné (praktické) činnosti 

jiný pro intelektuální. Funkční zdatnost pro pracovní výkon bude vycházet převážně 

z charakteru pracovních podmínek.  
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Rozlišujme tedy také pojem zdatnost, funkční zdatnost a výkonnost v oblasti 

psychologie práce. Rozlišujme tedy, zda-li má pracovník nejobecnější předpoklady pro 

výkon svého povolání - je „zdatný“ (duševně či motoricky), či zda-li již dosahuje určité 

„funkční zdatnosti“ (duševní či motorické), ve které je schopen podávat opakovaně 

uspokojivý výkon, tedy že má určitou výkonnost.  

Pokud hovoříme o pracovním výcviku jako zlepšování se v pracovní výkonnosti, je 

důležité ještě rozlišení úrovně předmětné/praktické činnosti (motorické) a úrovně 

intelektuální (mentální) činnosti. První úroveň vychází z povahy takových pracovních 

činností, kterými jsou například řemesla nebo průmyslové profese. Zde se velmi dobře určují 

kritéria hodnocení, jak kvantitativní tak kvalitativní, tedy i výkonu. Příkladem druhé úrovně 

pracovní intelektuální činnosti mohou být povolání učitele, manažera, umělce a další, kde je 

velmi obtížné vůbec kritéria kvality výkonu stanovit. Naprosto odlišné nároky v obou výše 

uvedených úrovních budou na oblast sociability, sociální inteligence, sociálně 

psychologických znalostí. Snažíme se zde vymezit tyto dvě úrovně proto, že jsou zcela 

zásadní rozdíly mezi výcvikem – tréninkem v řízení, či obsluze nějakého stroje, nebo 

zařízení a výcvikem – tréninkem vedení skupiny pracovníků. Pro první úroveň bychom pak 

používali spíše pojmu výcvik, trénink, který je zaměřen na získávání specifických 

dovedností. Pro druhou úroveň bychom používali spíše pojmu vzdělávání, které je více 

soustředěno na obecné principy. V tabulce č.3 předkládáme vymezení pojmu výcvik a 

vzdělávání. 

 

úroveň 

 

její projevy 

 

výsledek 

 

 rozdíl mezi výcvikem 

 a vzděláváním 

pracovního 

výcviku 

 

jak vyrobit výrobek 

jak obsluhovat PC 

… 

 

dovednost 

 

zkušenost s tím 

jak „to“ udělat 

pracovního 

vzdělávání 

 

jak se rozhodovat 

jak si organizovat práci 

jak vést pracovní tým 

… 

 

vědomost 

 

v obou 

případech 

jde o získání 

zkušenosti 

 

zkušenost s tím, 

jak „se“ zachovat 

 
Tabulka č.3: Vymezení pojmů výcvik a vzdělávání 
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8.1.  Psychologicky definovaný výkon – motiv výkonu  
  

Nakonečný (1996) uvádí, že tzv. motiv výkonu či výkonová motivace je téma, jemuž 

byla věnována mimořádná pozornost. Systematický výzkum začal D.C.McClelland se svými 

spolupracovníky, s nimiž podal i základní monografii, shrnující dosažené poznatky (1953). 

Výkonová motivace je chápána jako očekávání určitých afektivních změn ve vztahu 

k dosažení či nedosažení cíle; konkrétně jde o motivační vliv naděje na úspěch a strachu 

z neúspěchu, závislý na zkušenostech jdoucích až k výchově v rodině, na kauzálních 

atribucích a dalších činitelích. Všichni lidé touží po úspěchu, ale liší se silou motivu 

výkonu, která je dána poměrem touhy po úspěchu ke strachu z neúspěchu, takže čím je 

tento strach větší, tím je motiv výkonu slabší. To pak vede k vytváření dvou typů lidí 

s ohledem na jejich výkony: typ orientovaný na dosahování úspěchu a typ orientovaný na 

vyhýbání se neúspěchu. Tyto typy se objevují už u školáků a projevují se v pracovních a 

jiných činnostech rozdílným vztahem k úkolům, aspiracím a dalšími znaky. 

 Výkon, jeho kvalita, je determinován jednak úrovní motivace a úrovní příslušných 

schopností takže platí:  

   výkon = schopnosti x motivace 

Vztah k situaci výkonu byl chápán jako „konfrontace s měřítky kvality“, v níž se 

kromě jiného uplatňují „anticipací ustavené afekty“ (rozhodující motivační komponenty), 

které H. Heckhausen označil jako „naděje na úspěch“  a „strach z neúspěchu“ . Poměr 

těchto dvou afektů určuje sílu výkonové motivace. Úspěšný výkon pak vyvolá hrdost, 

neúspěšný stud. Výkon pak buď vede, nebo nevede k dosažení cíle, a je tedy buď úspěšný, 

nebo neúspěšný. Citovaný autor dále uvádí, že podstata motivu výkonu je emocionální 

(zážitek úspěchu), ale jeho síla je zeslabována jinou emocí, strachem z neúspěchu, která tím, 

že zeslabuje potřebu či motiv výkonu, v podstatě dezaktivuje, ale odpovídá i za nižší výkon. 

Empiricky bylo potvrzeno, že žáci se silným motivem k výkonu mají lepší prospěch než žáci 

stejně inteligentní, ale se slabým motivem k výkonu. Totéž platí i pro jiné kategorie činnosti. 

Základní poznatky z výzkumu motivace jsou již výše uvedené typy lidí, které by bylo možno 

také označit jako osoby se silným motivem výkonu (orientované na dosažení úspěchu), a 

osoby se slabým motivem výkonu (orientované na vyhnutí se neúspěchu). Nyní platí:  

• lidé se silnou potřebou výkonu preferují úkoly střední obtížnosti; 

• lidé se slabou potřebou výkonu preferují buď velmi lehké úkoly, nebo velmi 

těžké úkoly. 
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Vysvětlení tohoto základního poznatku je nasnadě: osoby se slabým motivem výkonu se 

obávají strachu z neúspěchu, a volí proto lehké úkoly – a těžké zase proto, že neúspěch 

v těžkém úkolu není prožíván tak výrazně; lidé se silným motivem výkonu volí úkoly střední 

obtížnosti, aby neriskovali neúspěch , odmítají velmi těžké úkoly z téhož důvodu a lehké 

úkoly odmítají proto, že jejich splnění nepřináší tak výrazný pocit úspěchu. Avšak uplatňují 

se tu i další činitelé, např. atribuce: osoby se silným motivem výkonu volí úkoly o střední 

obtížnosti proto, že je informují o jejich vlastních schopnostech; neúspěch u těžkých úkolu je 

atribuován (připisován) obtížnosti těchto úkolů. Jen u úkolů o střední obtížnost může být 

úspěch a neúspěch atribuován (připisován) schopnostem a úsilí. Dále citovaný autor uvádí, že 

slabý motiv výkonu je v podstatě dezaktivující, je spojen s nízkými aspiracemi, ale 

nevylučuje fantazijní prožívání úspěchu a touho po něm. Bývá obvykle důsledkem 

opakujících se neúspěchů. Strach z neúspěchu je silnou bariérou činnosti, protože je spojen 

s očekáváním dalšího neúspěchu, a tedy s další devalvací ega. Zkušenosti s úspěchem vedou 

zřejmě ke vzniku sebevědomí a ctižádostivosti, což souvisí s vyšší úrovní aspirace.  

8.2.  Jednání a jeho uskute čnění 
 
 Ve vztahu k výkonu a výkonnosti se nyní pokusíme popsat obecné principy, 

podmínky za kterých dochází k jednání člověka, tedy k popsání toho, které podmínky přímo 

ovlivňují to za jakých podmínek se jednání, konkrétní akt, uskutečňuje. Nakonečný (1998) 

píše, že určitou potřebou motivovaný subjekt nemusí ještě nutně jednat, aby dosáhl 

uspokojení dané potřeby, když to okolnosti nedovolují, resp. když není naděje na úspěch. 

Motivace (proces zpuštěný konkrétním důvodem - motivem) se realizuje v jednání 

směřujícímu k uspokojení, které však může být spolehlivě očekáváno jen za určitých 

podmínek. Vyjadřuje to následující symbolická formule, jejíž základy vytvořil J.W.Atkinson 

(1964) a která je zde citovaným autorem doplněna:  

B = f (M, P, H, D), 

Přičemž:  B  = chování (jednání) 

 M = motivace (stručněji důvod, potřeba) 

 P  = subjektivní pravděpodobnost dosažení cíle,  

 H  = hodnota cíle 

 D  = očekávané důsledky jednání.  

To znamená, že uskutečnění konkrétního aktu má tyto podmínky (upraveno): výchozí 

motivační stav (M), subjektivní odhad pravděpodobnosti dosažení cíle (P), hodnota cíle (H) a 
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subjektem očekávané možné důsledky (D). Uskutečnění konkrétního aktu se nerealizuje, 

když se subjekt domnívá, že cíle nedosáhne, když cíl má jen malou hodnotu a když za 

jednání hrozí nepříjemné důsledky. Tyto vztahy však nejsou zcela rigidní a vliv jednotlivých 

činitelů závisí na úrovni každého z činitelů (jinak řečeno síla jednotlivých činitelů se může 

vzájemně kompenzovat - vlastní poznámka). Silná motivace může také deformovat 

subjektivní odhad pravděpodobnosti dosažení cíle ( když jedinec velmi  něco  chce, ovlivňuje 

to sílu jeho úsudku – vlastní poznámka). Silným činitelem mohou být ovšem i očekávané 

důsledky, což neznamená nutně jen vnější trest za jednání, ale také vnitřní morální zábrany. 

Citovaný autor pak uzavírá, že souvislosti uvedeného komplexu podmínek, za nichž se 

motivace realizuje v příslušném jednání (uskutečnění se konkrétního aktu), byly jen 

naznačeny. 

 Výše uvedená symbolická formule, s uvedením jednotlivých podmínek, hraje 

klíčovou roli v analýze a zpětném rozboru chování lidí. V oblasti psychologie práce, 

konkrétně ve vedení a řízení lidí může hrát klíčovou roli. Zpětný rozbor klíčového 

konkrétního aktu, konkrétních osob, podřízených, kolegů i nadřízených může odhalit 

smysluplné souvislosti a umožnit tak hlubší pochopení situace a orientaci. Podmínky 

zmíněné ve výše uvedené formuli nabízí několik smysluplných okruhů ke zodpovězení 

otázek proč se daný jedinec zachoval tak jak se zachoval. 

V uvedené symbolické formuli byl zmíněn koncept očekávání, který ve vztahu 

k výkonové motivaci a pracovní motivaci hraje také nezastupitelnou roli. Nakonečný (1998, 

str. 459 n.) uvádí, že splněná očekávání výsledků vedou k prožívání úspěchu, nejsou-li 

očekávání splněna, k prožívání neúspěchu. Zkušenosti tohoto druhu vytvářejí úroveň aspirace 

(touhy, přání), která ovlivňuje další činnost subjektu silou jeho výkonová motivace, jež je 

určována poměrem potřeby úspěchu ke strachu z neúspěchu, čím je tento strach větší, tím je 

výkonové motivace slabší. Nakonečný (1998, str. 459-60) shrnuje, že motivaci výkonu tedy 

podstatně ovlivňuje zážitek úspěchu či neúspěchu, utvářející úroveň aspirace, spojená 

s očekáváním určitých výsledků. Wagnerová (2008, str. 22-3) uvádí, že jedinci orientovaní 

na úspěch více přeceňují své schopnosti, přeceňují pravděpodobnost svého úspěchu. Mají též 

schopnost věřit ve vzdálený cíl své činnosti a pracovat i bez ohledu na okamžitý zisk. 

Nakonečný (1998 str. 459 ) dále uvádí,  že zážitky úspěchu či neúspěchu při realizaci 

nějakého výkonu, ať mentálního či motorického, obvykle však pracovního, nepůsobí 

mechanicky. V utváření motivace se totiž uplatňuje další činitel, a sice atribuce, tj. 

subjektivní přisuzování úspěchu a neúspěchu určitým činitelům. Výsledky výkonu jsou 
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přisuzovány vnitřním nebo vnějším činitelům, relativně konstantním nebo variabilním. 

B.Weiner (1972) to vyjadřuje následující tabulkou (tabulka č.4):  

 
 Stabilita v čase    Místo kontroly 
 
      Vnitřní   vnější 
 
   
 Relativně konstantní            schopnosti                 obtížnost úkolu  
 
 Variabilní             úsilí           štěstí/smůla  

  

 

 Podle teorie výkonové motivace se lidé dělí na motivované úspěchem a na 

motivované vyhnutí se neúspěchu (strachem z neúspěchu); prvně uvedení vysvětlují své 

úspěchy vnitřními faktory, především svými schopnostmi, motivovaní neúspěchem vysvětlují 

svůj úspěch externími činiteli, zejména štěstím nebo lehkostí úkolu, a nejsou svým úspěchem 

povzbuzováni. Ukazuje se, že motivace činnosti se utváří pod vlivem zkušenosti, 

emocionálních a kognitivních činitelů (atribucí), očekávání a dalších činitelů.  Nakonečný 

(2000) podle W. Herknera (1991) dále uvádí, že je vhodné zařadit pojmy očekávání a 

hodnoty do rámce teorie atribuce: „Jen při atribuci stabilních faktorů (schopností, obtížnosti 

úkolu atd.) vede zkušenost s četnými úspěchy (pozitivními konsekvencemi) k vysoké 

hodnotě očekávání a nižší procento zpevnění k odpovídajícímu nižšímu očekávání. Při 

atribuci variabilních faktorů (úsilí, náhoda) jsou očekávání mnohem méně ovlivňována 

objektivními danostmi.“ Interní atribuce pak zintenzivňují emoční zážitky úspěchu a 

neúspěchu. Atribuce jsou tedy důležitým činitelem učení a přehled jejich druhů je následující 

(tabulka č.5):  

 

 Atribuce:    interní    externí 

Stabilní    schopnosti   obtížnost úkolu  

Variabilní    úsilí   štěstí/smůla 

 

Tento přehled je vcelku totožný s předcházejícím, nicméně Werner do tabulky 

zahrnuje kategorie stability v čase a místo kontroly a Herkner znázorňuje lépe vliv atribuce.  

Tabulka č.4: Atribuce úspěchu a neúspěchu (Weiner 1972 in Nakonečný 1998) 

Tabulka č.5: Atribuce úspěchu a neúspěchu (Herkner 1991 in Nakonečný 2000) 
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Je nutné ještě uvést do vztahu výkon (schopnosti x motivace) a úspěšnost. Proto, aby 

konkrétní jedinec, vedený pracovník, byl úspěšný, musí být splněny následující tři základní 

podmínky: 1. musí svou práci dokonale umět; 2. musí chtít – být motivován; 3. musí dostat 

příležitost. První dvě jsou záležitostí osobních předpokladů, tedy plně pod kontrolou 

pracovníka, třetí je záležitostí sociálních vztahů, lépe řečeno sociální závislosti,  na 

pravomoci  toho kdo rozhoduje o nominaci, o delegování. 

Psychologická témata, kterými jsou výkonová motivace, motivace jednání, teorie 

atribuce a úroveň aspirace považujeme za klíčová k pochopení a zdůvodňování konkrétních 

aktů konkrétních osob. Jejich pochopení neumožní přísně kauzální vysvětlování jednání lidí, 

ale jejich znalost je nezastupitelná pro efektivní vedení lidí. Proto jsme přesvědčeni, že právě 

tato témata patří ke stěžejním pro střední a vrcholový management, jehož hlavní náplní práce 

je ovlivňování druhých lidí.   

 

8.3.  Teorie výcviku v oblasti psychologie práce 
 
 Štikar a Hoskovec (2004) k tématu „teorie a praxe výcviku“ přinášejí přehled 

poznatků, které byly získány zejména v posledních deseti letech. Pozornost věnují obecným a 

integrujícím teoriím výcviku, analýze potřeb výcviku, výcvikové motivaci a jiným 

individuálním charakteristikám. Dále sledují novější trendy ve výcviku, styly učení a výcvik, 

požadavky na výcvik a hodnocení výcviku. Využívají zejména nejnovější přehled Salas, 

Canon-Bowers (2001), založený na anglosaské literatuře. 

 Pokud se týká teorií, ty jsou obvykle obecné a integrující, zahrnující mnohé 

proměnné, které plánovaný a realizovaný výcvik mohou ovlivnit. Vychází se z teorie 

organizace a zkoumá se, nakolik je ten který výcvik účelný a efektivní pro určitou organizaci. 

Uvažuje se jak horizontální tak vertikální transfer.  

 

8.4.  Principy pro navrhování efektivních výcvikový ch program ů 
 

Základní principy pro navrhování efektivních výcvikových programů jsou známy více jak 

čtyřicet let. Poznatky k výcviku senzomotorických dovedností uvádějí například Hoskovec a 

Štikar (1977). Štikar, Rymeš, Riegel a Hoskovec (2003, str.71-72) uvádějí, že ke stanovené 

potřebě výcviku je třeba užít tří komponent:  
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• organizační analýzu (organizační cíle, zdroje a prostředí, cíle, kvantita, kvalita, 

včasnost, image) 

• úkolovou analýzu (činnosti, úkoly, podúkoly, operace, úkony a jejich elementy) 

• analýzu pracovníků - odpovědět na otázku: Kdo má být cvičen? - zda ten, kdo 

dosahuje horších výkonů, ten, kdo vykonává činnosti poprvé atd. 

 

Při srovnávání alternativ výcviku nebo skupiny kontrolní a skupiny bez výcviku lze, dle 

citovaných autorů, použít:  

• kritérium reakce – měření dojmu cvičených, zda byl výcvik užitečný, zda se hodně 

naučili, zda byl pro ně program zajímavý; lze použít dotazníku bezprostředně po 

výcviku či po určité delší době; pozitivní hodnocení se nemění ani po delší době (po 

několika měsících) 

• kritérium učení – změření toho, co se účastníci výcviku naučili 

• kriterium chování či jednání – transfer z výcviku na skutečnou práci 

• kriterium výsledku – zisky v termínech organizace. 

Citovaní autoři pak pro hodnocení efektivity výcviku zmiňují tyto druhy validity: 

• validitu výcviku (zda dotyčný pracovník stačí na kritéria stanovená pro výcvik) 

• transferovou validitu (zda pracovník dosáhl úspěchu, když se vrátil zpět do práce, 

případně zda si dokáže odpovědět na otázku: K čemu mi to bylo?) 

• intraorganizační validita – odpovídá na otázku, zda je výcvikový program stejně 

efektivní u různých skupin v jedné organizaci 

• interorganizační validita – odpovídá na otázku, zda je výcvikový program stejně 

efektivní v různých organizacích, z nichž pouze jedna ho vyvinula 

Z hlediska validity výcvikových programů citovaní autoři dále navrhují jako potřebnou 

hodnotit: 

• kontaminaci (elementy programu, které nesouvisí s výkonem práce),  

• nedostatečnost (podstatné aspekty práce nejsou obsaženy ve výcvikovém programu) 

 

Z výše uvedených kritérií a charakteristik vyplývá, že jsou výhodnější spíše pro námi výše 

navrhovanou oblast „výcviku“ (senzomotorických, motorických dovedností – řemesel, 

obsluhy strojů a zařízení, tedy k získávání dovedností – zkušeností s tím jak „to“ udělat). Pro 

oblast sociálně psychologického výcviku (pracovního vzdělávání, získávání vědomostí a 
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zkušeností s tím jak „se zachovat“) jsou některá doporučovaná kritéria sporná, hůře 

uskutečnitelná (operacionalizovatelná).   

Štikar a Hoskovec (2004) pak citují další autory, kteří  nově uvedli přehled řady 

charakteristik efektivního výcviku  (Noe a Colquit, 2002):  

 

a) cvičící by měli chápat cíle, zaměření a účel výcvikového programu, 

b) výcvikový obsah musí být smysluplný a v jasném vztahu k pracovní činnosti (příklady, 

cvičení mají být založeny na informacích obsažených v práci), 

c) cvičící mají využívat různé technické prostředky (diagramy, modely), aby si tak mohli 

lépe připomenout obsah své činnosti,  

d) cvičící mají mít možnost cvičit v relativně bezpečném prostředí, 

e) cvičící mají obdržet zpětnou vazbu od trenérů, vedoucích výcviku, 

f) cvičící mají mít možnost pozorovat výkony ostatních a mají být s nimi v interakci, 

g) výcvikový program má být efektivně připraven a koordinován 

 

Tyto charakteristiky efektivního výcviku jsou již plně aplikovatelné i na oblast sociálně 

psychologického vzdělávání vedoucích pracovníků. 

Salas, Cannon – Bowers (2001) podle Kostky (2003) o plánování pracovního výcviku 

uvádí, že jako první by měla být provedena analýza výcvikových potřeb, jejímž výstupem je 

specifikace předmětu výcvikového programu – tedy to, jaké znalosti, schopnosti, dovednosti 

či volní chování by měly být ovlivněny a jaké by měly (nebo neměly) být po ukončení 

výcviku. Jako první krok pro plánování výcviku uvádí stanovení potřeb (needs assessment). 

Při stanovení výcvikových potřeb pak citovaný autor uvádí tři okruhy, kterým se analýza 

výcvikových potřeb má věnovat: 

1. organizační analýza  (organizational analysis) 

2. analýza práce a úkolů (job/task analysis) 

3. personální analýza (person – analysis) 

     Jako vhodné metody pro stanovování výcvikových potřeb dále uvádí: 

• metodu klíčových (kritických) událostí (critical incident technique) 

• metodu cognitive task analysis (CTA) 

 
 

Štikar a  Hoskovec (2004) uvádějí možné oblasti výcviku včetně technické podpory. Není 

pochyb o tom, že technické prostředky, například počítače, výcvik zkvalitňují. Na základní 
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výcvik ve třídě mohou navázat videoprogramy, videokonference, a i internetové či intranetové 

kurzy. Specificky se však musí určit, jaká míra interakce je potřebná mezi cvičícími a 

instruktory. Například musí instruktoři vidět cvičící, aby je mohli opravovat? Je zapotřebí, 

aby, cvičící viděl instruktora? Jakým způsobem se mají zadávat otázky? Velikost přínosu 

výcviku pomocí počítačů (CBT) není ještě dostatečně prozkoumána, zejména u distančního 

přístupu.  

 

Výcvik pomocí simulace pokračuje a je uznávanou metodou. Simulátory se liší co do 

nákladů, věrnosti a funkčnosti. Mnohá simulační zařízení (včetně simulátorů s virtuálním 

prostředím) jsou schopná detailně napodobit terén, poruchy techniky, pohyby, vibrace i 

vizuální vodítka a situace. Jiné jsou jednodušší a méně nákladné, ale přesto užitečné pro 

získávání znalostí, dovedností a postojů. Převažuje trend používat jednoduché simulátory pro 

osvojování komplexních dovedností (Hoskovec a Štikar, 1992, Štikar, 1998). 

  

8.5.Hodnocení výcviku 
 

Štikar a Hoskovec (2004) ve svém článku o hodnocení výcviku přináší následující 

shrnující informace.  

Kirkpatrick (1976, 1994) doporučil hodnotit výcvik v určitém sledu:  

• reakce cvičícího (do jaké míry má výcvik v oblibě) 

• učení (jaké principy, fakta nebo dovednosti je třeba se naučit),  

• chování  

• výsledky (jaké jsou zjistitelné výsledky výcviku) 

Kirkpatrickovy čtyři stupně byly charakterizovány jako hierarchické, tj. ukazující, že 

vyšší úrovně se nemají hodnotit dříve než jsou zjištěny výsledky na nižších stupních. Kraiger 

(2002) a jiní upozornili na určitá omezení Kirkpatrickova přístupu spočívající v určitém 

zjednodušení a nerespektování novějšího vývoje kognitivní psychologie.  

Kraiger (2002) zdůraznil tři účely hodnocení výcviku:  

• rozhodování (rozhodnout a realizovat určitý kurz) 

• zpětná vazba (identifikovat přednosti i slabiny cvičících) 

• marketing (využít výsledky hodnocení k prodeji jiným organizacím nebo 

dalším žákům). 
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Morgan a Casper (2001) v rámci subjektivních měr hodnocení výcviku zdůrazňují 

šest faktorů:  

• spokojenost s instruktorem 

• spokojenost s výcvikem a administrativní procesem 

• spokojenost s testováním a hodnocením 

• spokojenost s užitečností výcviku 

• spokojenost s pomůckami 

• spokojenost se strukturou kurzu 

 

Kraiger (2003) ve své práci o perspektivách a rozvoji výcviku konstatuje, že v mnoha 

ohledech praxe hodnocení efektivity výcviku je podobná jako před čtyřiceti lety. V této 

souvislosti bychom připomněli (Štikar, Hoskovec) velmi podnětné míry efektivity, jak je 

publikoval Hammerton (1967). Pokrok v oblasti hodnocení efektivity výcviku spočívá ve 

větší koncepčnosti a kritičnosti.  

Hermochová (2006, str.36-7) uvádí, že zjišťování efektivity spojené s hodnocením a 

vyhodnocováním výcviku, jak z hlediska jednotlivce, tak z hlediska instituce, která je 

zadavatelem výcviku, je velmi důležitou otázkou. Jedná se o velmi diskutovaný problém: 

zjišťují se většinou subjektivní výpovědi účastníků, registruje se chování „výcvikových 

jedinců“ na pracovišti, testují se znalosti, které měli pracovníci při výcviku získat. Citovaná 

autorka dále pokračuje tím, že v literatuře, která pojednává o výcvicích v oblastech, kde lze 

výkon kvantifikovat, např. ekonomicky, úsporou času, vítězstvím (např. ve sportu), se uvádí 

využití právě těchto „tvrdých dat“ k hodnocení efektivity výcviku. Předložený text (citované 

autorky) ovšem směřuje více do takových týmů, kde si lze měřitelné hodnoty představit jen 

obtížně – např. do školních sboroven, týmů lékařů, skautských oddílu, občanských sdružení 

apod. Objektivní hodnocení zejména dlouhodobých či trvalých změn chování 

vyvolaných získáním nových dovedností či naopak tím, že jedince některých vzorců 

přestane užívat, je stále otevřený problém. Nejzajímavější by nepochybně bylo, kdyby 

bylo možné zjišťovat změny chování jedince z výpovědí těch, kdo jsou s ním v kontaktu. Jde 

ovšem o velmi obtížně kvantifikovatelné výpovědi, takže tohoto postupu je užíváno 

výjimečně.  

K efektům výcviku Hermochová (2006, str.36-7) dále uvádí, že reakce těch, kdo jsou 

s účastníkem výcviku v bezprostředním kontaktu, jsou nicméně velmi důležité – vzhledem ke 

zkušenosti, že „chování je reciproční“, dochází v praxi ke dvěma naprosto protichůdným 
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situacím; jednak se stává, že ten, kdo ve výcviku získal nové vhodnější způsoby chování, 

může ovlivnit své bezprostřední okolí pozitivně. Na druhé straně daleko častěji se 

dozvídáme, že ti, kdo se výcviku nezúčastnili, „zatlačí“ toho, kdo výcvikem prošel a získal 

nové vzorce chování, zpět do původních způsobů. V této oblasti jde o velmi křehké, 

zranitelné procesy, jejichž vědecké objektivní sledování a hodnocení, ač žádoucí a 

žádané, zatím čeká na nalezení nových způsobů zachycení a měření. Nicméně již byly 

formulovány podmínky, které zajišťují efektivitu výcviku. Nejčastěji (dle Hermochové) jsou 

citovány následující:  

1. Účastníci musí být motivováni.  

2. Musí být co nejpřesněji stanoveny cíle a normy, které budou dosažitelné a které lze 

využít pro posouzení pokroku. 

3. Je nutno využívat zpětnou vazbu. 

4. Účastníci musí být přesvědčeni o užitečnosti vzdělávání.  

5. Výcvik je založen na aktivitě účastníků.  

6. Důležitá je volba vhodných metod. 

7. Metody by se měly obměňovat a být rozmanité. 

8. Je třeba poskytnout přiměřený čas k naučení nových znalostí a osvojení nových 

dovedností. 

9. V průběhu přípravy by mělo docházet k posilování vědomí správnosti (či 

nevhodnosti) určitého chování. 

 

Výše uvedené názory jednotlivých autorů na hodnocení vzdělávacích akcí, výcviků a 

kurzů jsou velmi inspirativní a zejména v posledně zmiňovaném je zohledněna 

psychologická dimenze, fenomenální přístup s upozorněním na zákonitosti sociální 

konformity.    

9. Sociáln ě psychologické vzd ělávání  
 

Sociálně psychologické vzdělávání má svá specifika. Jde o získávání znalostí a především 

zkušeností s tím, jak se má ten, kdo je vzděláván, zachovat v interakci s druhými lidmi. Je 

možné rozlišovat sociálně psychologické vzdělávání jednotlivce, v oblasti psychologie práce 

např. konkrétního vedoucího pracovníka – manažera, a sociálně psychologické vzdělávání 

skupiny, v našem případě pracovní skupiny, moderně řečeno pracovního týmu se všemi 

(sociálně psychologickými) synergistickými aspekty.  



 59 

Hermochová a Vaněková (in Komárková, Slaměník, Výrost, 2000 str. 12) k vývoji 

sociálně psychologického výcviku (v naší práci upřednostňujeme termín sociálně 

psychologické vzdělávání) uvádí: „složitost životní situace člověka vede k tomu, že spontánně 

získávané zkušenosti a sociální dovednosti nestačí k úspěšnému vyrovnávání se s rychle se 

měnícím prostředím. Jako reakce na tuto situaci vznikaly na celém světě pokusy vytvořit 

podmínky pro získávání nových zážitků a způsobů chování. Všechny tyto pokusy jsou spojeny 

se sociální psychologií – sociální dovednosti lze získávat a cvičit jen v rámci skupiny – 

skupinovým výcvikem. Vesměs šlo o programy zaměřené na rozvoj jedince, na odhalení 

kapacit, které neměl kde rozvinout. Jednalo se o tzv. T-skupiny ( zkratku „T-Gruppe“ najdeme 

v německy psané literatuře, v angličtině „t-group“ – training group, nebo také senzitive-

training group). T-skupiny vznikly v podstatě jako laboratorní výcviková metoda, jako 

propojení výzkumu s aplikací. Byly jednou z forem, jak názorně ukázat, a tím i naučit tomu, co 

probíhá ve skupině. Podnětem k jejich vzniku byla práce K.Lewina, který v roce 1946 

zorganizoval výcvikový seminář pro místní funkcionáře. Seminář probíhal formou diskuzí a 

hraní rolí v malých skupinách. Probíhající interakce byly zároveň výzkumně sledovány. Při 

večerních sezeních lektorského a výzkumného týmu, kdy byly probírány i údaje o interakcích 

ve skupinách, byli náhodou přítomni i členové skupin, kteří na informace velmi živě reagovali. 

Tak byl v podstatě odhalen náhodou vliv zpětné vazby na chování a došlo k propojení několika 

– do té doby oddělených – výzkumných a aplikačních směrů; sledování skupiny v úkolové 

situaci, skupinové dynamiky a změn chování individua, u kterého v této situaci dochází 

k regulovanému sociálnímu učení. Došlo k integraci obsahu a úkolu skupiny s postupem 

analýzy chování členů skupiny, ke kterému v rámci aktivity skupiny docházelo. Byl vysloven 

postulát sledovat nikoli minulé chování jedince, na které byla upínána pozornost pod vlivem 

Freudovy psychoanalýzy, ale chování, které aktuálně prezentuje; tento postulát je zkráceně 

nazýván „zde a nyní“. Tím byla založena tradice skupinových výcviků.“  

 
Štikar a  Hoskovec (2004) uvádějí, že v sociálním učení lze použít různých druhů 

simulace. Tréninkové přístupy mohou zahrnout hraní role při výcviku asertivity a podobně. 

Teoretické přístupy k výcviku skupin zahrnují například: 

• výcvik v koordinaci týmů 

• výcvik ve vedení týmů 

• sebekorekce týmů 

• výcvik distančních skupin 
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Tyto přístupy byly testovány a ověřeny s pozitivním výsledkem. Výzkumy a realizace 

výcviku malých skupin (posádek) probíhaly zejména v letectví. Velmi žádané jsou výcviky 

týmové koordinace (TCT) a výcvik řízení posádek (CRM).  

 Podobně jako u individuálního výcviku je třeba u výcviku skupin rozlišit několik fází: 

• první fáze spočívá ve stanovení inventáře dovedností, které jsou potřebné 

k vykonávání práce a k naplnění kompetencí co do znalostí, dovedností a postojů, jež 

jsou potřebné pro plnění určitých úloh členů týmu k naplnění jejich součinnosti 

• ve druhé fázi je třeba vytvořit obsah výcviku, který zahrnuje jak dovednosti 

jednotlivce ve vztahu k plnění pracovního úkolu, tak jeho dovednosti, které jsou 

potřebné pro jeho účinnou komunikaci, interakci a koordinaci  

• ve třetí fázi je třeba navrhnout cvičení a výcvikové situace vycházející z obsahu 

výcviku; důležitá pro úspěch je možnost provádět praktická cvičení pod vedením 

• čtvrtá fáze je určena pro měření a hodnocení efektivity výcviku týmu s výhledem na 

eventuální návrhy dalšího výcviku. 

 

V zájmu organizací, které musejí vyslat své zaměstnance do jiných zemí je, aby rozvinuly 

interkulturní výcvik . Jde o vytváření programů k přípravě osob určité kultury pro rozvíjení 

interakce s osobami z jiných kultur. Metoda kulturní asimilace se ukázala jako jedna 

z nejvalidnějších. Cvičící vybírají z kritických událostí, které se soustřeďují na kulturní 

diference z několika alternativních jednání, a dostanou zpětnou vazbu. Metoda obecné 

kulturní asimilace obsahuje více než sto kritických událostí založených na generálním modelu 

kompetencí, uplatňujících se ve vztahu k nejrůznějším kulturám. Ukazuje se, že tyto 

výcvikové postupy jsou efektivní.  

Výzkum se soustředil též na vývoj metod a postupů pro hodnocení výcviku a transferu 

dovedností. Kirkpatrickova typologie (1976,1994) patří mezi užívané způsoby pro hodnocení 

výcviku. Má však svá omezení.  
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9.1. Sociáln ě psychologický výcvik (SPV) – psychosociální aspekt y 
OMT 
 

Při podrobnějším prozkoumání nabídek vzdělávacích společností v oblasti lidských 

zdrojů jsou jejich hlavními službami, cíli větší či menší intervence formou informování 

(školení o psychosociálních fenoménech) nebo přímého výcviku (nácviku konkrétních 

technik, např. prezentace, asertivního jednání, vedení porady apod.), nezmiňujeme zde oblast 

psychodiagnostiky (respektive – psychometrie) jejíž, efektivitu v oblasti psychologie práce 

považujeme za spornou.  

Pokud bychom chtěli přesně označit oblast psychologie, která se velmi seriózně a 

empiricky takovými tématy a potenciálem zabývá, musíme nutně uvést, že se jedná o témata 

sociální psychologie, konkrétně o oblast aplikované sociální psychologie, přímo o témata 

spadající do oblastí sociálně psychologického výcviku. Pokusíme se zde stručně uvést hlavní 

témata SPV, jeho formy, možnosti a omezení. Ke vzniku a vývoji sociálně psychologických 

výcviků jsme se vyjádřili v kapitole sociálně psychologické vzdělávání.  

 

9.1.1. Pravidla a cíle sociáln ě psychologického výcviku 
 

Gillernová a Štětovská (in Komárková, Slaměník, Výrost, 2001 str. 23) uvádí, že 

základní pravidla a podmínky pro plánování i vlastní realizaci SPV vycházejí z výcvikových 

cílů, které jsou vždy propojeny s rozvíjením konkrétně specifikovaných sociálních 

dovedností. Sociální dovednosti jsou učením získané předpoklady pro adekvátní sociální 

interakce a komunikaci. Sociální dovednosti, sociální inteligence, emoční inteligence, 

interpersonální inteligence aj. jsou pojmy, které vyjadřují část schopností a dovedností 

jedince pro psychologicky přiměřené poznávání a ovládání sebe sama a jednání s ostatními 

lidmi, vyjadřují sociální obratnost v interpersonálních vztazích. Důležité sociální dovednosti 

se vztahují k procesům sebepoznávání a poznávání druhých, komunikace, zvládání konfliktů 

a náročných životních situací. Obvykle se v sociálních dovednostech rozlišují prvky 

vztahující se k sobě samému (např. sebepoznávání a sebereflexe, rozpoznávání a přiměřené 

projevování emocí, autenticita) a prvky týkající se mezilidských vztahů (empatie, akceptace 

druhých, otevřené vyjadřování za sebe sama, naslouchání, pochopení stanoviska druhého 

člověka, tolerování odlišných pohledů, poznávání druhých, mezilidská komunikace, zvládání 

konfliktů atd.). 
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Citované autorky dále uvádí, že sociálně psychologický výcvik je založený zejména 

na osobní prožitkové zkušenosti, ale zároveň vychází a je propojený s relevantními 

teoretickými poznatky a příslušnými vědomostmi. Jeho účinnost souvisí s procesy 

interiorizace a exteriorizace. Efektivita výcviku  se tedy neměří tím, že účastník umí popsat 

např. neverbální prvky komunikace, ale podstatné je, že s nimi dovede „pracovat“, dovede 

posuzovat a ovlivňovat jejich působení v interakci.  

Úspěšná realizace a efektivita sociálněpsychologcikého výcviku souvisí s celou řadou 

proměnných, které se vztahují k práci trenéra, k výběru technik, cvičení či her, 

k charakteristice výcvikové skupiny i dynamice skupinových dějů, které souvisejí 

s materiálním zajištěním kurzu, jeho organizací i časovým harmonogramem atd. Pro 

úspěšnost výcviku je důležité, aby byl dobře obsahově a metodicky připravený i zvládnutý. 

Ale nestojí „jen“ na dobře zvolených, připravených a provedených technikách a cvičeních. 

Zkušení trenéři vědí, že techniky (hry) samy o sobě nezajistí efektivitu a úspěšnost 

výcvikového programu. Ochota účastníků rozvíjet dovednosti ve výcvicích je spjatá 

s osobním nasazením trenérů, s jejich ochotou „jít s kůží na trh“, s odvahou být určitým 

modelem vzorem při realizaci překládaných aktivit, s jejich připraveností reflektovat 

specifické charakteristiky dané výcvikové skupiny. Vše tvoří jemnou pavučinu, křehké 

předivo vztahů a souvislostí. Kterákoli nitka se může stát rizikovou nebo ukázat se jako 

velmi tenkou. 

 

9.1.2. Délka programu a velikost skupiny SPV 
 
 Gillernová a Štětovská (in Komárková, Slaměník, Výrost, 2001 str. 24) uvádí že, 

délka výcviku je jednou z prvních otázek, kterou je třeba si ujasnit a konkretizovat. Je 

zřejmé, že jinak bude koncipován a realizován výcvik v trvání 10 hodin, jinak 

s navrhovanými 200 výcvikovými hodinami. Vždy je však možné zvážit několik variant.  

 Výcviky v délce 8-12 hodin lze považovat za „ochutnávku“ způsobu rozvíjení 

dovedností, resp. profesní kompetence. Probíhají většinou jednorázově nebo ve dvou kratších 

setkáních, která mají motivovat k obdobné práci na sobě samých, k ukázce její užitečnosti i 

účinnosti. Zkušenosti citovaných autorek říkají, že teprve u výcviků, které trvají od 30 

hodin výše, lze uvažovat o rozvoji příslušných dovedností. Samozřejmě, že také záleží např. 

na motivaci členů výcvikové skupiny, připravenosti trenérů, rozložení výcvikových setkávání 

v čase i patřičných podmínkách. Při optimální disponovanosti některých členů výcviku může 
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efekt nastat i při kratším výcvikovém bloku. Souvislost lze hledat v účinnosti metody učení 

prožitkem.  

Gillernová a Štětovská (in Komárková, Slaměník, Výrost, 2001 str. 24) uvádí, že 

důležitou roli hraje počet členů ve výcvikové skupině. Pro rozvíjení sociálních dovedností 

je optimální skupina, která má okolo 15 členů. Menší počet může přinést intenzivnější práci 

pro jedince, ale např. tří až pětičlenné skupiny už jsou na samotné hranici, kdy můžeme ještě 

hovořit o sociálně psychologickém výcviku. Větší skupiny (okolo 20 členů) předpokládají 

střídání práce celé skupiny a podskupin (různě ustanovených pracovních týmů). Nutná je 

samozřejmě účast a spolupráce několika lektorů. 

 

9.1.3. Možnosti a omezení SPV, interak čních výcvik ů 
  

Štětovská (in Komárková, Slaměník, Výrost, 2001 str. 205) podrobně představuje 

možnosti a omezení sociálně psychologického výcviku, omezíme se na jejich výčet. 

SPV může:  

• Rozvíjet obecné komunikační a jiné sociálně psychologické dispozice. 

• Zvýšit (rozvinout) a tréninkem kultivovat schopnost reflexe sebe sama i druhých lidí. 

• Upozornit jedince na jeho silné stránky a rezervy v jednání s lidmi. 

• Pomoci zmapovat osobní komunikační či percepční styl. 

• Kultivovat vyjadřování i přijímání emocí. 

• Rozvinout citlivost k neverbální komunikaci. 

• Rozvinout specifické sociálně psychologické dovednosti (např. profesní). 

• Snížit u daného jedince rozpor mezi vnitřním laděním osobnosti a navenek 

vysílanými informacemi. 

• Potenciálně přispět k porozumění a dorozumění mezi různými kulturami.  

• Obohatit prožívání o různorodost reality.  

 

Oblíbené omyly – co sociálně psychologický výcvik zpravidla nemůže:  

• Změnit jedince zásadně a od základu. 

• Vytvořit „ideální“ osobu či osobnost. 

• Zaručit život bez konfliktů.  

• Naučit jednat bez emocí. 

• Zaručit úspěšnost v jednání a komunikaci s kýmkoli a kdykoli. 
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• Změnit jedince pasivně ( bez jeho aktivního přístupu). 

• Zajistit, aby byl člověk přijímán a oblíben všemi ostatními lidmi.  

• Zaručit, že existují univerzální techniky, s jejichž pomocí zvládneme vše.  

 

Hermochová (2006, str. 40) o možnostech a omezení interaktivních výcvikových postupů 

uvádí, že využívání interakčních metod je skutečně mocným nástrojem intervence do života 

skupiny. To, zda intervence splní očekávané cíle, ovšem závisí na mnoha okolnostech, které 

je třeba zmínit. Mezi vážné kritiky t ěchto postupů patřil od samého počátku jejich 

využívání Argyris (1967). Jeho hlavní výhradou byla okolnost, že sociální učení, které je 

navozeno, záměrně iniciováno, nevede ke skutečnému učení, ale je do určité míry 

manipulací. Byl zastáncem takových postupů v práci se skupinou, které probíhaly 

v původních tréninkových skupinách, kde se především těžilo z procesů, které v nich nastaly 

zcela spontánně, což ovšem bylo, jak již bylo uvedeno, časově velmi náročné.  

Za přednosti využívaných strukturovaných interakčních metod se (dle Hermochové 2006) 

považuje to, že:  

• vzbuzují zájem o psychosociální fenomény,  

• vedou ke sblížení mezi příliš aktivními a pasivními účastníky,  

• usnadňují přijetí nových norem komunikace a jednání, 

• vedou k získání náhledu na vlastní postavení ve skupině,  

• motivují k otevřené komunikaci, experimentování s vlastním chováním 

• prohlubují pohled na obklopující svět, 

• umožňují korekci vžitých neadekvátních postupů k lidem i k prostředí,  

• mohou vyvolat trvalý zájem o vlastní osobnostní růst,  

• podporují vznik skupinové soudržnosti,  

• urychlují proces sociálního učení,  

• umožňují experimentování s vlastním chováním,  

• usnadňují přijetí autority vedoucího,  

• podněcují členy skupiny k vlastní iniciativě při ovlivňování skupiny,  

• umožňují demonstrovat procesy, o kterých se přednáší,  

• umožňují zasahovat do poruch, ke kterým ve skupinách dochází 
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Využití interakčních postupů má svá omezení, limity, zde jsou příklady: 

• náhodné využívání her bez vyhodnocení,  

• nesprávně zvolené postupy vzhledem k situaci v týmu,  

• nezabývání se vztahem mezi událostmi, ke kterým došlo v herní situaci, s reálnými 

situacemi 

• vynechání fáze vyhodnocení,  

• situace, kdy vedoucí není do rámce hry zahrnut,  

• manipulace skupinou pomocí her ze strany vedoucího,  

• vytváření atmosféry „pseudospontaneity“ 

• nucení účastníků hrát , i když sami nechtějí.   

 

9.1.4. Náplň program ů SPV 
 

Komárková, Slaměník, Výrost, (2001) ve své publikaci pojednávající o sociálně 

psychologickém výcviku a rozlišují dvě základní oblasti. Výcvik sociálních dovedností a 

výcvik profesních dovedností. Ve stručnosti se omezíme na jejich výčet s určitým 

rozšířením.  

 

9.2. Výcvik sociálních dovedností 
Do oblasti výcviku sociálních dovedností jsou zahrnuta témata: 

• sociální percepce (sebereflexe a poznávání druhých) 

• sociální komunikace  

• sociální interakce ve skupině  

• konflikty a jejich zvládání 

• asertivní jednání 

• zvládání zátěžových situací ve skupině 

 

Nakonečný (2000) nabízí tato témata:  

• sociální interakce (různé teorie sociální interakce – např. symbolický 

interakcionismus) 



 66 

• socializace (produkty socializace – kognitivní schémata, motivy a postoje a 

instrumentální vzorce chování; sociální vliv – sociální závislost – formální a 

neformální sociální moc) 

• sociální kognice (vnímání druhých a sebe sama; empatie, laické chyby v sociální 

percepci osob, činitele ovlivňující sociální percepci osob, obraz toho druhého, 

paradigma atribuce akce, vnímání sociálních situací, porozumění sociálnímu světu, 

skupinové myšlení, zpracovávání sociální informace a další),  

• sociální motivace (sociálně vztažné potřeby, reaktance, prosociální chování, tendence 

k dosažení sebepoznání a vyhnutí se sebeodsouzení, morálně vztažné systémy, vnitřní 

dynamika morálního jednání, morální konflikty, koncept spravedlnosti – férovost, 

koncept kognitivní disonance, potřeba moci, motiv poslušnosti, potřeba družnosti – 

přilnutí – afiliace, motiv agresivity, sex, ego-vztažná sociální motivace, obrana 

sebekoncepce, mechanismy udržování kongruence a další), 

• postoje (vztah postojů a jednání, vnitřní skladba postoje, přehled charakteristických 

postojů, taxonomie hodnot, utváření postojů, odolnost postojů vůči změně, změny 

postojů – racionální a emocionální argumentace, předsudky a další), 

• komunikace (systém, formy a struktura komunikace, situační kontext, rozsah 

komunikace, komunikační styly, nonverbální komunikace a další), 

• dyadická interakce (kontingence v interpersonálních interakcích, sociální závislost, 

reciprocita a další) 

• malé skupiny (struktura malé skupiny, pozice, status, vůdcovství, struktura 

komunikace ve skupině, skupinová dynamika, teorie sociální skupiny a další) 

 

Tento výčet témat uzavřeme rozvedením tří z nich, které považujeme za velmi podnětné. 

Jedná se o témata ego-vztažné sociální motivace, téma kontingence a téma skupinové 

dynamiky.  

 

9.2.1. Ego-vztažná sociální motivace 
  

Nakonečný (2000, str.126) uvádí, že jsou to motivace vztahující se k udržování, 

zvyšování a obraně hodnoty ega, tedy k jeho evalvaci a devalvaci. Žije-li člověk v relativně 

uspokojivých podmínkách , tzn. že má dostatek jídla, oblečení, střechu nad hlavou, 

spolehlivé zaměstnání a je zdráv, vystupují v jeho chování ego-vztažné motivace zvláště do 
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popředí. Konkrétně to znamená, že výrazně touží po obdivu, úctě a uznání svých schopností 

a současně je citlivější na vše, co jeho sociální hodnotu ohrožuje, jako jsou různé neúspěchy 

a selhání. Ego-vztažné motivace jsou v podstatě vždy sociální, protože evalvace a devalvace 

ega se subjekt může dočkat jen od jiných lidí a jen s ohledem na své nejbližší okolí tyto 

devalvace a evalvace také prožívá – sdílené úspěchy jsou dvojnásobné úspěchy a neúspěchy, 

o kterých druzí vědí, jsou dvojnásobné neúspěchy. Sláva na jedné a ubohost, směšnost, 

zatracenost na druhé straně jsou póly, mezi nimiž se pohybuje lidské sebecítění a sebepojetí. 

Toto sebepojetí či sebekoncepce nebo obraz sebe sama dynamizuje lidské sociální chování, 

neboť reprezentuje také konkrétní hodnoty, které si člověk přisuzuje.  

Nakonečný (2000, str.191-2) uvádí, že na sociální význam ego-vztažných motivací a 

tendenci ke kongruenci sebepojetí a chování sociálního okolí mají rozhodující vliv evalvační 

a devalvační způsoby chování, které partneři interakce vůči sobě uplatňují. V následující 

tabulce č.6 uvádíme některé nejobvyklejší: 

 

Evalvační způsoby chování: 

 

Devalvační způsoby chování 

- projevovat sympatii a lásku 

- projevovat úctu a obdiv 

- poskytovat pomoc 

- vycházet vstříc 

- vyslovovat uznání a chválit 

- prokazovat ohleduplnost 

- být k druhému pozorný 

- věnovat druhému čas 

- povzbuzovat druhého 

- projevovat souhlas 

- projevovat přátelství 

- starat se o blaho druhého  

- umožňovat druhému něco 

- odpouštět, promíjet  

- urážet druhého  

- vysmívat se druhému 

- podceňovat druhého 

- činit druhému potíže 

- přehlížet druhého 

- pomlouvat a ostouzet 

- projevovat nedůvěru 

- projevovat odpor 

- vyslovovat nesouhlas 

- odmítat snahy druhého 

- omezovat druhého  

- zlehčovat úkoly druhého 

- obviňovat druhého  

- být arogantní vůči druhému 

 

 
Tabulka č.6:  Evalvační a devalvační způsoby chování (Nakonečný, 2000) 
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Nakonečný (1998, str.104) uvádí, že podle D. Kreche a R.S.Crutchfielda (1958) jsou cíle 

lidského chování dány kombinací těchto motivů: přežití, jistota, uspokojení a stimulace: 

„Člověk touží po tom, aby zůstal naživu, aby věděl, že má jistotu, aby prožíval příjemné 

a zakoušel nové situace.“ 

 

9.2.2. Kontingence v interpersonálních interakcích  
 

Tuto koncepci vypracovali E.E.Jones a H.B.Gerard (1967), kteří rozšiřovali teorie 

Thibauta a Kelleyho o závislosti. Termín kontingence vyjadřuje v podstatě korelaci mezi 

chováním a podněty. V sociální psychologii je chápán jako souvislost mezi chováním osoby 

A a jeho důsledku pro osobu B. V tomto smyslu se rozlišují druhy kontingence, které Jones a 

Gerard vyjadřují následujícím obrázkem (obrázek č.1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A,B = osoby, a = pseudokontingence, b = asymetrická kontingence, c = reaktivní 

kontingence, d = vzájemná kontingence, →  = přijetí vlivu,                    = nepřijetí vlivu 
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Obrázek č.1. Druhy sociálních interakcí z hlediska kontingence (in Nakonečný, 2000) 
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a) Pseudokontinence nevyjadřuje ještě skutečnou sociální interakci, neboť tu sociální 

podněty nehrají roli rozhodující, chování je určováno předem daným vzorcem, 

standardem či rituálem (jako je např. interakce mezi smutečními hosty, jejichž reakce 

jsou vysoce formalizovány). 

b) Asymetrická kontingence: osoba A jedná primárně podle vlastního plánu, osoba B 

reaguje na stimulaci ze strany A; příkladem je autoritární chování, např. otce 

v patriarchálně založené rodině, na nějž všichni členové rodiny reagují, zatímco on se 

chová podle svého plánu.  

c) Reaktivní kontingence je případ kdy, osoby A a B na sebe reagují, ale chování každé 

z nich je řízeno vlastním interním plánem, jako je tomu např. v situaci která vyvolává 

paniku; spontánní reakce tu zastupuje promyšlené jednání, každý tak říkajíc jedná jen 

za sebe, bez dostatečného ohledu na druhého, s nímž je ve stejné situaci. 

d) Vzájemná kontingence představuje teprve skutečnou interakci, neboť individuální 

program chování se přizpůsobuje chování druhého člověka: příkladem je dialog, ale 

může to být ovšem i polemika, spor; interakce zde znamená vzájemné podněcování, 

ať už ve smyslu kooperace, či konfliktnosti.  

 

9.2.3. Skupinová dynamika („groups dynamics“)  
 

Nakonečný (2009, str. 420) uvádí, že se jedná o oblíbený termín americké sociální 

psychologie, který D. Cartwright a A.Zander (1960), autoři rozsáhlé monografie o skupinové 

dynamice, definují jako „pole šetření věnované postupujícímu poznávání povahy skupin, 

zákonům jejich vývoje, a jejich interpelacím s individui, ostatními skupinami širšími 

institucemi“, přičemž jednou z rozlišujících charakteristik tohoto pojetí je „zájem o 

dynamiku a vzájemnou závislost mezi fenomény“. Téma skupinové dynamiky navazuje na 

téma struktury malých skupin, vyjadřuje vlastně, jak fungují relace mezi elementy této 

struktury, která sama může být označena jako dynamická. Za podstatné funkce skupiny 

považují Cartwright a Zander dosahování skupinových cílů (tedy výkonu skupiny) a 

udržování skupiny. W.H. Staehle (1980) uvádí přehled konkretizace těchto funkcí (tabulka 

č.7):  
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udržování skupiny 

(group maintenance funcitons) 

výkony skupiny 

(goal achievement functions) 

- podporování dobrých mezilidských vztahů 

- řešení konfliktů 

- podporování 

- ochrana před minoritami 

- podpora samostatnosti a kooperativního 

chování 

- návod k jednání 

- operativní plánování 

- strukturování úkolů 

- pozornost vůči dosahování cílů 

 

 Uvedená problematika se týká především, ale nikoli jenom, formálních skupin 

pracovního, resp. zájmového typu, tzv. „na výkon orientovaných skupin“. V první skupině 

úkolů nebo funkcí (udržování skupiny) jako nejzávažnější vystupuje především problém 

vytváření a udržování vysoké úrovně soudržnosti (koheze), který je předpokladem žádoucí 

úrovně skupinové výkonnosti. Problémem, který obě tyto funkce (úkoly) spojuje, je problém 

vedení skupiny, resp. vůdcovského chování, neboť celá tato problematika je tematizována 

v rovině behavioristického přístupu.  

 Nakonečný (2000, str. 421) pokračuje; základním předpokladem pro analýzu uvedené 

problematiky s přihlédnutím k systémové povaze života skupin je identifikace faktorů 

ovlivňujících chování a výkon skupiny. Schéma na následující straně podává přehled těchto 

faktorů a jejich relací ( W.H.Staehle, 1980, podle D.Hellriegela a J.W.Slocuma, 1973):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.7:  Přehled funkcí skupiny  (in Nakonečný,2009 ) 
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 Za dobře fungující skupinu, tj. vnitřně relativně bezkonfliktní, společensky 

integrovanou a výkonnou, lze považovat skupinu s homogenní vnitřní skladnou, plnou 

formou komunikace, s přiměřenými normami a přiměřeným počtem členů, jasně vytčenými 

cíli a dobře vedenou. Přiměřenými normami rozumíme normy odpovídající cílům činnosti, 

nezasahující do osobních svobod. Stejně tak přiměřený počet členů je dán povahou 

skupinové činnosti a jejích cílů. Bližší vysvětlení vyžadují rozhodovací procesy 

(rozhodování ve skupině). Problém úzce souvisí se způsobem vedení a komunikace, ale lze 

říci, že optimální podmínkou rozhodování je participace členů skupiny, s výjimkou skupin, 

jako jsou třeba vojenské jednotky, vyžadujících autoritativní vedení. Široká participace je 

žádoucí zejména při řešení nestrukturovaných nebo málo strukturovaných úkolů, neboť to 

vyžaduje tak říkajíc „dát hlavy dohromady“. V ideálním případě by mělo rozhodnutí lídra, 

skupina 
chování 
výkon 

skladba 
skupiny 

normy 

cíle 
velikost 
skupiny 

struktura 
komunikace 

vnější 
prostředí 

rozhodování 

vedení 

Schéma č. 5: Přehled faktorů ovlivňujících chování  (in 
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např. o způsobu řešení nějakého problému, vyjadřovat přesvědčení skupiny: je-li např. člen 

skupiny pokárán, měl by mít pocit, že je kárán celou skupinou. Rozhodování se ovšem týkají 

množství objektů, od posouzení účinnosti a výběru určitých fyzických prostředků až po 

rozhodnutí zasahující do života členů skupiny, a nebývají zdaleka vždy racionální. 

Nebezpečná jsou afektogenní, impulzivní rozhodnutí, protože neberou zřetel k možným 

důsledkům. Avšak i racionální rozhodnutí vycházejí z určitého individuálního modelu reality, 

který nebývá totožný s modelem jiného individua, a nesou v sobě určitá rizika. Problémem 

jsou zejména riskantní rozhodnutí s koncentrací nebo dělením odpovědnosti, která umožňuje 

opět vysoce soudržná skupina, jsou-li nezbytná (ve vysoce kohezivní skupině je menší obava 

z rizika, protože odpovědnost nesou všichni). Avšak i po diskusi o předmětu rozhodování ve 

skupině může rozhodnutí učinit autorita, psychologicky důležitá je účast v diskusi. Při 

takovém rozhodování je nutné, aby všichni členové skupiny disponovali relevantními 

informacemi, což se nestává vždy. Rozhodovací proces musí být transparentní a musí být 

identifikovány možné alternativy (M.Sander, 1979). Po realizovaných rozhodnutích vzniká 

disonance mezi přijatou a zamítnutou alternativou, zpochybňující učiněná rozhodnutí, která 

musí být redukována.  

 Důležitým činitelem výkonu skupiny je relativně vysoká úroveň skupinové 

soudržnosti (kohezivity), která je také ukazatelem stability a atraktivity skupiny: menší 

homogenní, úspěšné a interpersonálně aktivní skupiny vykazují vyšší úroveň soudržnosti než 

skupiny s opačnými znaky. Jedná se zde zřejmě rovněž o kruhový vztah mezi kohezivitou a 

uvedenými skupinovými znaky. U pracovních skupin je podmínkou výkonu vysoká úroveň 

kohezivity v korelaci s identifikací s cíli organizace.  
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9.3. Výcvik profesních dovedností 
 

Komárková, Slaměník, Výrost, (2001) se ve své publikaci zmiňují o několika 

profesích (psychoterapeut, pedagog, sociální pracovník, včetně lidí pracujících v ekonomické 

sféře a dalších) a adekvátním sociálně psychologickém výcviku.   

Vyjmenujeme zde, dle citovaných autorů, nejčastější témata interakcí lidí 

v ekonomické sféře. Bude se jednat o sociální dovednosti manažerů a dovednosti 

obchodníků.  

Sociálně psychologický výcvik, výcvik profesních dovedností manažerů se nejčastěji 

týká těchto témat: technika nácviku přijímacího pohovoru, technika modelování pracovní 

porady, technika nácviku hodnotícího pohovoru, technika nácviku prosazení změny, nácvik 

rozhovoru při propouštění a zvládání konfliktů na pracovišti. 

Sociálně psychologický výcvik, výcvik profesních dovedností pro prodejce  se 

nejčastěji týká těchto témat: základní pravidla vyjednávání s obchodním partnerem, pravidla 

budování vztahu k zákazníkům, fáze prodeje, nácvik prodejního rozhovoru.  

Pro srovnání Jarošová (1996, str. 43-4) podle Guirdrhama (1990, str.7) uvádí přehled 

následujících aktivit, při kterých může být vysoká úroveň interpersonálních dovedností 

využita v pracovním procesu: informativní rozhovory, výběrové rozhovory, poskytování 

zpětné vazby o pracovním výkonu , vytýkání nedostatků v práci, propouštění zaměstnanců, 

koučování a instruktáž, získávání souhlasu pro určitý postup, získávání zdrojů, vyjednávání, 

mediace v konfliktních situacích, prodejní rozhovory, reprezentování oddělení či organizace, 

prezentace námětů pro další směr podnikání, vytváření kontaktů s klienty a zákazníky, 

vyřizování stížností a požadavků zákazníků, jednání s distributory,  zajišťování dobrých 

služeb od dodavatelů, příp. konzultantů, skupinové řešení problémů, vnitroorganizační 

skupinová práce, práce v různých odborných výborech a komisích a vedení pracovních 

porad. 
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10. Outdoor management training 
 

10.1. Třídění program ů 
 
 Svatoš, Lebeda (2005) nabízejí určité terminologické utřídění, rozlišení akcí. 

V závislosti na podílu zábavy a vzdělávání (rozvoje) lze rozlišit následující typy programů 

, členění rozlišuje podle cílů (upraveno): 

• akce na podporu týmového ducha (teamspirit events) – hlavním smyslem teamspirit 

programů bývá nabídnout účastníkům příjemný, zajímavý a zábavný společný zážitek 

• budování a rozvoj pracovních týmů (teambulding) – teambulding je vyhrazen 

programům zaměřeným na cílené, promyšlené a strukturované budování a rozvíjení 

pracovních týmů a jejich tvůrčího a výkonového potenciálu 

• trénink manažerských dovedností (management training) – úkolem je rozvíjet 

manažerské dovednosti jako například znalost a aplikace vhodných postupů řešení 

nerutinních úkolů, prezentování úkolu pracovní skupině, koordinaci týmu v průběhu 

řešení úkolu, stanovování priorit, řízení času, delegování úkolů a řešení konfliktů 

• kurzy týmové práce (teamwork training) – jedná se o kurzy věnované principům a 

technikám týmové práce 

• rozvoj předpokladů k vůdcovství (Leadership training) – zabývají se tématikou 

vůdcovství 

• hodnotící programy (outdoor assessment center) 

• speciální programy  

Citovaní autoři pak rozlišují následující formy outdoorových akcí: 

• hromadné outdoorové programy (převládá charakter společenské akce, než 

vzdělávání) 

• vícedenní kurzy s pobytem ve středisku (mají již jasně formulované cíle a  

dramaturgii) 

• expediční programy (dva až tři dny v terénu ve stanech, pod přístřešky či přímo 

po širým nebem, vaření na vařičích, večerní oheň, orientace v mapě a určování 

trasy přesunu, překonávání skalních stě, úseky na kolech, kánoích či na raftu 

apod.) 
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• doplňkový outdoor (např. půldenní outdoor v rámci dvou až třídenního školení: tři 

přístupy 1.odreagování, zábava a zážitky nejsou nijak zpracovány; 

2.teambuilding; 3. praktikum pro dokreslení témat školení) 

• samostatně realizované programy v lanových centrech  

• Q-hry – jedná se o málo strukturované inscenační hry 

• Incentivní turistika (jedná se o formu odměn a motivace pracovníků)   

 

Hermochová (2006, str. 35)  ve své knize nazvané „Teambuilding“ uvádí, že těžiště 

výcviků bývá orientováno na rozvoj jedince a jeho jednotlivých dovedností: sebepoznání a 

autoregulace, sebeprezentace, tvůrčí myšlení, komunikační dovednosti, vyjednávání, 

konflikty a jejich řešení, asertivita, zvládání stresu, vedení porad, časový management, 

manažerské dovednosti atd. Výcvikové programy mohou být zaměřeny na několik různých 

cílů: 1. na zvyšování znalostí;  2. na ovlivňování postojů;  3. na získávání dovedností. 

Odborné programy outdoor lze rozdělit také na základě: úrovně a množství odborné 

práce (A) a intenzity a intervence do struktury osobnosti (B) viz. graf č.1:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Graf č.1:  Míra intervence do struktury osobnosti  outdoorových programů 
(zdroj:http://www.projectoutdoor.cz/cz/odborne_programy/) 
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10.2. Třídění aktivit 
  

Svatoš, Lebeda (2005) poskytují následující třídění aktivit: 

• icebreakers – prolamování ledů, trvají přibližně do 5 do 20 minut, zařazeny jsou na 

začátek akce 

• dynamics (Problem Solving, Activities, Team Building Activities, Initiative Games) – 

jedná se o složitější úkoly, které nemají dopředu jasný vzorec řešení; trvání 15 – 60 

minut 

• terénní týmové strategické hry (různý charakter, náročnost, forma i délka) téměř vždy 

jsou spojeny s pohybem účastníků, ; trvání od jedné hodiny až po několik hodin 

• lanové překážky (Rope Courses) mají dvě základní podoby: nízké a vysoké 

• outdoorové sporty (skalní lezení a slaňování, orientační běh, speleologie a rafting) 

• konstrukční skupinové úkoly 

• komunikační programy (Communication Games) 

• programy zaměřené na podporu důvěry (Trust Building Activities, Spotting 

Activities) 

• kreativní programy (uměleckými činnostmi inspirované aktivity – nejčastěji natáčení 

videoklipu, příprava divadelního představení atd.) 

• společenské programy (legendární Kasino Las Vegas) 

 

OMT jako metoda rozvoje pracovníků má podle většiny autorů prameny a kořeny 

v oblasti pobytu v přírodě, turistice a v teorii her. V pedagogice se vyčlenil obor zážitkové 

pedagogiky, který vztah mezi herní činností, pobytem v přírodě a rozvojem osobnosti 

systematicky rozvíjí. Pokusíme se představit některé systémy třídění her za účelem 

osobnostního rozvoje. I když je metoda OMT určená pro oblast a říši dospělých, vždy bude 

hra psychologickým apelem na konstrukt nazývaný „dítě v nás“ (míněno je tím v každém 

dospělém). 

V oblasti využívání her pro osobností rozvoj existuje velmi mnoho přístupů jak členit 

jednotlivé aktivity, každý z autorů k tomuto tématu přistupuje odlišně. Můžeme hovořit o 

fenoménu hry, fenoménu her a jejich využívání.  

Hra jako taková je činnost a v činnosti se člověk jednak utváří a jednak projevuje. Proto 

je možné každou hru využít k individuálnímu a sociálnímu rozvoji toho, kdo si hraje. Hra 

tedy může vystupovat i jako diagnostická metoda i jako metoda osobnostně rozvojová. Jen 
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pro  zajímavost, pokud v jakékoli hře zavedeme orientaci na výkon, začneme-li ji pravidelně 

organizovat, spontánně se nám začne proměňovat ve sportovní disciplínu. 

Pokud hru uchopíme jako specifickou formu vzdělávání pro člověka, je potom na místě 

rozlišovat tři oblasti: motorickou, mentální a sociální. Spontánní hra je samo-motivující se. 

Instruovaná, vedená hra se pak stává pedagogickým nástrojem. Volba hry je pak závislá na 

sledovaném pedagogickém nebo vzdělávacím cíli.   

Hanuš a  Chytilová (2009) se při dělení her podle výchovných cílů opírají o více 

faktorovou teorii inteligence Gardnera (1999 česky) a dělí je na hry rozvíjející: jazykovou 

inteligenci, hudební inteligenci, matematicko-logickou inteligenci, prostorovou inteligenci, 

pohybovou inteligenci, intrapersonální inteligenci (vyznat se sám v sobě), interpersonální 

inteligenci, vztah k přírodě.  

Citovaní autoři dále podle formy hry a zapojení jedince či skupiny ve hře rozeznávají 

následující formy her: iniciativní, simulační, inscenační, dramatická, psychodrama, 

sociodrama, cvičení, test, závod – utkání – turnaj – soutěž, dílna – ateliér, miniškola, výstava 

– vernisáž, představení, přednáška, beseda – diskuse, putování – výprava. 

Ve všech těchto formách se může objevit aranžmá outdoor management tréninku. Při 

srovnání s kapitolou třídění programů OMT zde vystupuje v určitých bodech značná 

podobnost. 

Velkou, jedinečnou a velmi rozsáhlou encyklopedii her sestavil Miloš Zapletal (1985-

1988), který zvolil pro své čtyři díly kritérium členění podle prostředí, kde se jím citované 

hry mohou hrát. Rozdělil je na hry v přírodě, v klubovně, na hřišti a v tělocvičně a hry ve 

městě. Například hry v přírodě jsou pak členěny do čtyř kapitol (hry na louce, v lese, ve 

zvláštním prostředí a dlouhodobé hry).   

Velmi inspirativní je také kniha Ferdinanda Mazala (2000) ve které se nachází na 82 

pohybových her pro děti i dospělé do 66ti let. Je zde velká inspirace pro oblast „prolomení 

ledů“ a „probuzení účastníků“ OMT.  

Dalším významným autorem zabývajícím se turistikou a sporty v přírodě je Jan 

Neuman (2002), který vydal knihu „Dobrodružné hry a cvičení v přírodě“, která může 

posloužit jako podklad pro sestavování náplně OMT. 

Jedinečnou knihu využitelnou pro interakční cvičení a výcvik s názvem „Hry pro 

dospělé“ napsala Soňa Hermochová (2004). 

Je nutné připomenout, že každá „hra“ lépe řečeno metoda používaná pro osobnostní 

rozvoj jedince nebo používaná pro rozvoj skupiny je nástrojem jehož účinnost je přímo 

úměrně závislá na tom kdo, s ní zachází.  
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10.3. Principy OMT 
  

K základním charakteristickým znakům a zákonitostem OMT patří následující principy: 
 

• princip změny prostředí 

• princip činnosti (praxe)  

• princip odborného rozboru činnosti  

• princip transferu (popřípadě zobecnění) 

 
Jinými slovy obecně je zde vyvolávána potřeba přizpůsobit se změněnému prostředí 

(teritoriu), adaptovat se na něj, přispět vlastní činností ke vzdělávacímu procesu, dozvědět se 

jak je možné tuto vlastní činnost interpretovat ostatními (jak odborníky tak i 

spolupracovníky) a konečně identifikovat situace v běžném pracovním životě, které jsou 

zadané činnosti vcelku podobné – odpovídají jí,  a zobecnit tak konkrétní poznání. 

 

10.4. Kritéria kvalitního OMT 
 
 Pro vymezení kvalitních kritérií OMT se nacházíme poněkud ve slepé uličce. Pro 

vhodné určení těchto kritérií totiž potřebujeme znát výchozí triádu KDO, KOMU, CO.  

Jinak bude efektivitu OMT hodnotit personalista, jinak ekonom, jinak psycholog, jinak lektor 

jinak ten, kdo je zodpovědný za nabídku OMT jako služby pro klienta, tedy jeho prodej na 

trhu.atd.  

 Personalista bude spokojen s tím, že plánovaným vzdělávacím programem prošel 

předem stanovený počet pracovníků. Ekonom bude hodnotit akci podle tvrdých dat, 

finančních kritérií. Psycholog bude vyžadovat určitou nutnou dobu k pochopení a osvojení 

zadaných témat. Lektor bude mít nároky např. na různé materiální zajištění akce atd. 

Většinou se dostáváme do situace, kdy z důvodu realizace OMT v reálném čase, musí 

všechny vyjmenované strany slevit ze svých požadavků. Kompromisem potom může být 

např. členění outdoorových akcí v kapitole třídění programů, které pak získává spíše podobu 

marketingového balíčku než  specifikace potřeb. U všech typů sociálně-psychologických 

služeb totiž hrozí jedno zásadní nebezpečí. Zákazník se většinou nedokáže v problematice 

orientovat, tedy neví co může chtít, neví co může potřebovat a je tak závislý na poskytovateli 

služby a na jeho vysvětlení. Většina sociálně psychologických služeb a produktů v oblasti 

psychologie práce se díky svému charakteru prodává velmi dobře (psychologická 

fenomenálnost bývá hlavním důvodem zakoupení si takových služeb), nicméně mají své 
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zákonitosti a omezení. Sociálně psychologická tématika se rodí v reálném, aktuálně 

probíhajícím čase ze vzájemné interakce zúčastněných stran a je neopakovatelná. Účast  

psychologa  je nepostradatelným prvkem ovlivňující zprostředkování vhledu do 

připravených, učebních a vzdělávacích situací.  

Pro určení kritérií kvalitního OMT je možné hovořit o několika oblastech. Oblasti 

organizační, oblasti obsahové a oblasti interakční a samozřejmě o oblasti přínosu. Oblast 

organizační zahrnuje veškeré nutné úkony pro realizaci v čase, místě včetně poskytování 

informací všem zúčastněným osobám. Oblast obsahová se týká vydefinování potřeb, jejich 

pojmenování, zjištění aktuálního stavu, zvolení adekvátních metod rozvoje apod. Oblast 

interakční zahrnuje komunikaci, delegování, nominaci na vzdělávací program, vytváření 

představ o programu, práci s očekáváním, motivování, celkově vytvoření adekvátní 

atmosféry pro společnou práci. Oblast přínosu je pak většinou z důvodu psychologické 

fenomenálnosti vyjadřována subjektivními hodnoceními účastníků, jejich vyjádřením o 

prospěšnosti a využitelnosti zpětně v jejich profesi a někdy to bývá přímá konfrontace 

s předešlými kroky. 

Svatoš a Lebeda (2005) uvádějí, že outdoor management training, při kterém lze 

prezentovat a rozvíjet řadu manažerských dovedností, má jasně definované vzdělávací cíle. 

Hovoří o optimální velikosti skupiny podle zvoleného tématu od osmi do šestnácti osob. 

Přičemž délka kurzu by neměla být kratší než čtyři dny. Ze zkušenosti pak uvádí, že pro 

solidní outdoorové tréninky s hlubšími rozvojovými a vzdělávacími cíli se nejvíce osvědčila 

práce se skupinami dvanácti až šestnácti účastníků, rozhodně nedoporučují kolektivy výrazně 

přes dvacet osob. Velká skupina ubírá na aktivitě účastníků i na jejich otevřenosti, navíc tým 

přestává komunikovat jako jeden celek a zákonitě se začíná štěpit na menší frakce. Ve 

skupinách pod deset členů je naopak omezené další dělení na menší týmy (vhodné pro 

srovnání různých přístupů k řešení úkolů nebo při soutěžích, méně pestrá je i skupinová 

dynamika). Z hlediska délky kurzu mají nejlepší zkušenosti s programy začínajícími první 

den odpoledne ( v patnáct až šestnáct hodin) a končícími čtvrtý den odpoledne (obvykle 

v patnáct až šestnáct hodin). Požadavku na následující den volna odpovídá zahájení kurzu ve 

středu a jeho ukončení v sobotu. O den kratší variantu považují za nejkratší možný rozměr 

seriózního outdoorového tréninku. 
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11. Úvod empirické části 
 

 Outdoor management training patří k velmi populárním formám profesního 

vzdělávání. Patří mezi metody, které jsou atraktivní, opírající se o „zážitkové učení“ a  

interakční formy práce s klienty na různá sociálně psychologická témata. Přes velmi 

významný počet společností, které takové vzdělávání na trhu nabízejí a stejně tak významný 

počet společností, které takové programy kupují nejsou dosud známá obecná kritéria 

zajištující kvalitní a efektivní OMT. Mezi poskytovateli a klienty je mnoho proměnných, 

které z každé vzdělávací akce tohoto typu dělají jedinečný „sociálně psychologický 

experiment“. Snad nejlépe je zpracována forma nabídky, nicméně mnoho dílčích 

didaktických kroků nutných k profesionálnímu edukačnímu procesu zůstává z mnoha důvodů 

nenaplněno.  

Glogar (2008) uvádí, že: „skutečnost, že na trhu panuje pojmová nejednotnost a 

celková neorganizovanost v oblasti zážitkového vzdělávání si již dávno uvědomily i samotné 

zainteresované subjekty, tedy poskytovatelé těchto služeb. Vzájemná dohoda mezi zástupci 

všech nejdůležitějších vzdělávacích outdoorových firem nejen v ČR, ale i na Slovensku vedly 

po sérii několika setkání a diskuzí nad dalším vývojem outdoorového vzdělávání k tomu, že 

dne 5. září 2006 začalo oficiálně fungovat Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání 

(PSZV).“  

 

Velmi živou  a diskutovanou pak zůstává také otázka užitečnosti, efektivnosti pro 

profesní život ve smyslu transferu, stejně tak jako otázka překračování komfortní zóny a 

využití tohoto „překročení se“ v profesním životě.  

 

Je nutné podotknout, že tématika vlivu přírodního prostředí na psychiku člověka je 

zatím neprobádanou oblastí, naznačující, že v přirozeném prostředí, v přírodě je možné se jak 

nekonečně inspirovat, tak také regenerovat. Není náhodou, že tato vzdělávací metoda se 

špatně odlišuje od regeneračních, relaxačních  nebo společenských akcí.  

 

Janča (2007) se zabývá rozvojem kompetencí formou OMT a v závěru své práce 

uvádí, že podle jeho studie: „absolvování kurzu OMT vedlo ke zvýšení kompetencí 

účastníků; zvýšení kompetencí účastníků napomohlo k lepšímu pracovnímu výkonu a že kurz 

byl realizován efektivně“. 
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Velmi konkrétní otázky si ve své práci „Outdoor management training“ položil 

Kostka (2003). Uvádí, že na z 21 závěrečných hodnocení kurzů shledal jako nejčastěji 

deklarované cíle rozvíjení týmové spolupráce, jejíž nejčastější podskupinou je rozvoj 

dovedností pro týmovou spolupráci. Jako druhou nejčastější skupinu cílů shledal 

seznámením a bližším poznáním podpořit otevřenou komunikaci a spolupráci.  

Na otázku: „Co přinesl kurz Vám osobně?“ , se nejčetnější odpovědi týkaly poznání 

kolegů v různých podobách – neformálně, blíže, v neobvyklých situacích. Druhou 

nejčetnější skupinou odpovědí bylo sebepoznání. Jako další osobní přínos byl uváděn osobní 

odpočinek.  

Na otázku: „V čem vidíte přínos pro vaši skupinu?“, bylo nejčastěji označeno 

vzájemné poznání s kolegy a druhou nejčetnější skupinou byly podněty, nový nestereotypní 

pohled, uvědomění si. Dále byly relativně četné odpovědi zařazené do kategorie 

komunikace; sblížení, stmelení, zvýšení důvěry a týmová práce.  

V poslední otázce své empirické části (dle našeho soudu jedné z klíčových): „Co je 

možné využít v práci?“, přináší následující poznatky: zlepšení týmové spolupráce, týmové 

práce obecně; strategii týmového řešení úloh a úkolů; dělení týmové práce a týmových rolí, 

řízení týmové práce; komunikační zásady a dovednosti; jako zisk byly pro běžnou práci 

uvedeny změny vztahů mezi lidmi a jejich bližší poznání; motivace a vůle (všechno jde, nebát 

se řešit i neřešitelné úkoly); individuální rozvoj (zvýšené sebeovládání, ujasnění si vlastní 

pozice v týmu). Obecněji se tedy jednalo o týmovou práci, komunikaci a zlepšení vztahů. 

Za možná omezení platnosti výsledků dotazníků podle Kostky (zvláště vzhledem 

k otázkám výzkumu) jsou mezi prvními zmíněny položky dotazníku – dotazník není cíleně 

sestaven ke zjišťování odpovědí na otázky výzkumu, odpovídá na každou výzkumnou otázku 

pouze v jedné položce. Při konstruování speciálního dotazníku by bylo vhodné otázky 

podrobněji strukturovat, vytvořit možnosti pro podrobnější odpovědi. 
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12. Otázky pro empirickou část  
 

Námi sestavený dotazník nese název „Dotazník zaměřený na popis outdoorových 

vzdělávacích tréninků.“ Tento dotazník byl sestaven za účelem hodnocení tréninku 

outdoorového vzdělávání. Respondenti jej vyplňovali ve třech oblastech, ze kterých budeme 

vyhodnocovat odpovědi na následující otázky: 

 

a) Jak vypadá OMT v reálnem čase?  

  

b) Jaká je motivace účastníků OMT a jak se pracuje s jejich  očekáváním?  

 

c) Jak byly hodnoceny přínosy OMT?  

 

 

13. Použité metody  

 

Metodologicky je náš způsob práce deskriptivně-induktivní.  

 

Deskripce – popis je vedle explanace – vysvětlení a predikce – předpověditelností 

prvním stupněm  vědeckého poznání. Nicméně v těchto třech stupních řídících se vzorem 

přírodních věd – pozitivizmem, není zahrnutý ještě specifický stupeň psychologický, kterým 

je chápání. Nelze zaměňovat stupeň vysvětlení a chápání, neboť prvním se ve vědeckém – 

empirickém (deterministickém) smyslu rozumí nalézání přísných kauzálních – příčinných 

vztahů. Při vymezení stupně chápání se odvoláváme na obecnou část, kde jsme v kapitole 

fenomenologická psychologie uvedli filosofa W.Diltheye (1833-1911), autora  pověstné teze  

že:“ přírodní jevy vysvětlujeme, kdežto duševní děje chápeme.“   

Upozorňujeme pak ještě na různé druhy kauzality v psychologii podle Nakonečného 

(2006): přirozená kauzalita, kterou vyjadřují známé přírodní zákonitosti má formy:  

- lineární kauzality:  jev A časově předcházející, vyvolává jev B, časově následující 

A→B; 

- cirkulární kauzality: vzájemné působení jevů A  ←→  B 
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- filosoficko-spiritualisticky chápané kauzality: „příčinou“ je „duchovní princip 

svobody“, tj. „svoboda v rámci přirozenosti“; přirozený kauzální vztah hlad → jedení 

může být kontrolován a změněn, např. na hlad→hladovění (z důvodu diety nebo 

záměrného hubnutí, nebo z důvodu náboženské askeze); člověk se tedy může 

„osvobodit od přirozených nutkání… a určuje sám své jednání, tím mění jeho 

přirozené podmínky; vykazuje se tu „duchovní svoboda“ (V.E.Frankl 1977).  

 

Nakonečný (2004) pak také cituje významného amerického vědce G. Batesona (1972), 

jenž zdůraznil, že v psychologii mezilidských interakcí (které studuje sociální psychologie) 

neplatí přírodovědecký model lineární kauzality, neboť existuje zásadní rozdíl mezi světem 

věcí a světem lidí (lidé nejsou jen pouhá tělesa, jsou to subjekty - doplněno z přednášky 

M.N.): chování dvou lidí, kteří se setkají, neovlivňují fyzikální síly, ale motivy a 

informace, které jsou pramenem vytvářejících se vztahů; uplatňuje se zde spíše model 

cirkulární kauzality , a tak lze interakci mezi osobami A a B charakterizovat takto:  

 

 

Uvedené schéma pak znamená, že osoba A působí na osobu B podle toho, jaký obraz si o ní 

učiní na základě informací, které o ní má a naopak. Současně reakce osoby B na chování 

osoby A vůči ní je informační zpětnou vazbou pro posílení provedeného způsobu chování, 

nebo pro korekturu tohoto způsobu chování (agresivní chování jedince často ustane, narazí-li 

na rozhodný odpor osoby, na niž bylo zaměřeno, agresor se i omluví apod.; vytvořil si 

nesprávný obraz své oběti). Rozhodujícím činitelem je zde vztah daný „obrazem toho 

druhého“.  

Otázku týkající se různých druhů psychologické kauzality považujeme za zásadní 

neboť je minimálně velmi nutné respektovat specifika a z nich vyplývající omezení, která 

nám empirická psychologie nabízí. 

 

 Indukce pak značí postup od jednotlivých dat k jejich zevšeobecňování. Indukce je 

tedy cesta od konkrétního, bezprostředně daného, k abstraktnímu, zevšeobecňujícímu. Právě 

indukce nám umožňuje překročit časoprostorovou omezenost dat a „jít za data“: 

formulováním všeobecně platných pravidel, principů a zákonitostí. V konečném důsledku 

indukce umožňuje využít dostupné informace k vytvoření vědeckých teorií. První vlastností 

indukce je, že konstituuje teorie – tedy, že induktivní závěry překračují informaci získanou 

v původních datech ( Ferjenčík, 2000). 

A         B 
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 Naše induktivní výstupy nebudou mít povahu vědecké teorie, či nějakého nového 

psychologického konstruktu. Bude se jednat o srovnání výpovědí respondentů 

standardizovaného dotazníku s poukázáním na důležité vztahy. Celkovým výstupem by měl 

být pohled na to jak byl respondenty vnímám právě jejich trénink. Budeme proto velmi 

opatrní ve výpovědích, které mohou námi nashromážděná data naznačovat, protože jsme si 

vědomi toho, že výpovědi respondentů zahrnují interindividuální variabilitu, která je 

multifaktoriálně podmíněna.  

 

Při deskripci popisu OMT vycházíme z kvalitativního přístupu. Hendl (2005) uvádí, 

že: „ V typickém případě kvalitativní výzkumník vybírá na začátku výzkumu téma a určí 

základní výzkumné otázky. Otázky může modifikovat nebo doplňovat v průběhu výzkumu, 

během sběru a analýzy dat. Z tohoto důvodu se někdy kvalitativní přístup považuje za 

emergentní nebo pružný typ výzkumu. V jeho průběhu nevznikají pouze výzkumné otázky, ale 

také hypotézy i nová rozhodnutí, jak modifikovat zvolený výzkumný plán a pokračovat při 

sběru dat i jejich analýze. Práce kvalitativního výzkumníka je přirovnávána k činnosti 

detektiva. Výzkumník vyhledává a analyzuje jakékoli informace, které přispívají k osvětlení 

výzkumných otázek, provádí deduktivní a induktivní závěry.“ 

 

 

14. Výběr respondent ů a sběr dat 

 

Způsob získání dat je důležitý. Z pohledu metodologie se jednalo o kombinaci 

příležitostného výběru a lavinového výběru tak, jak je popisuje Ferjenčík (2000). Obě tyto 

techniky mají svá omezení, kterými je nezaručená reprezentativnost vzorku, nicméně 

vzhledem k charakteru předmětu naší práce (OMT) jsme tento postup viděli jako jedinou 

účinnou cestu sestavení vzorku lidí – nositelů požadovaných zkušeností.  

Příležitostný a lavinový výběr tak, jak o něm hovoří Ferjenčík, lze  ztotožnit 

s výběrem na základě dobrovolnosti a na základě dostupnosti jak je uvádí Hendl (2006). 

Hovoří obecně o výběrovém šetření při kterém jde o sběr informací standardizovaným 

způsobem (například pomocí standardizovaného dotazníku) od skupiny lidí. Pro formální 

definici pak Hendl cituje Brymana (1989): „Výběrové šetření (survey) znamená shromáždění 

dat od určitého počtu jednotek, obyčejně v jednom časovém okamžiku, s cílem získat 
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systematicky množinu kvantifikovatelných údajů o určitém počtu proměnných, které se pak 

analyzují, aby se nalezly vztahy mezi nimi.“ 

 

Při hodnocení výhod a nevýhod výběrového šetření někteří výzkumníci oponují, že 

pomocí dotazníkových šetření a jim podobných akcí se generuje ohromné množství dat 

pochybné hodnoty a že takové studie prý předstírají falešnou exaktnost kvantitativních 

hodnocených jevů; poznatky se většinou opírají o zkreslující informace od jedinců, jejichž 

odpovědi jsou směsí zdvořilosti, nudy, neznalosti nebo předstíraní. Výhody a nevýhody 

výběrového šetření přinášíme ve zkrácené tabulce č.8 (Hendl, 2006, s. 56 – 57): 

 

 Výhody Nevýhody 

 

Obecné  

 

Výběrová šetření pomáhají 

relativně jednoduše a přímočaře 

při studiu postojů, názorů a 

motivů, členů populace ve 

standardizované formě.  

Data jsou ovlivněna vlastnostmi 

respondentů (pamětí, znalostmi, 

motivací). Respondenti nechtějí 

bezpodmínečně informovat o svých 

skutečných názorech a pocitech. 

Poštovní 

dotazování a 

jedincem 

vyplňovaný 

dotazník 

Často se jedná o jedinou snadnou 

cestu, jak získat informace od 

většího počtu jedinců rychlou 

cestou. Dovoluje anonymní 

vyplňování, které podporuje 

upřímnost, jestliže se jedná o 

citlivé informace.  

Obvykle slabá návratnost 

vyplněných dotazníků. Chybné 

odpovědi nelze opravit. 

Respondenti nemusí odpovídat 

pravdivě.  

 

 

 

Sběr dat probíhal  v období září až listopad 2009 formou standardizovaného 

dotazníku. Kritériem zahrnutí respondenta do vzorku byla skutečnost, že byl jako 

zaměstnanec zaměstnavatelem vyslán na OMT. V dotazníku byla doba uplynutí od 

hodnoceného tréninku zohledněna škálou od 1 měsíce až po více než rok.  

Tabulka č.8 Výhody a nevýhody výběrového šetření (Hendl, 2006), upraveno 
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 Osloveny byly  pro vzájemnou spolupráci tři skupiny osob. První skupinou byli 

jednatelé společností poskytující služby OMT na českém trhu, včetně představitelů 

„Profesního sdružení pro zážitkové vzdělávání“ s prosbou o zprostředkování našeho 

dotazníku svým klientům. Druhou skupinou byli lektoři pracující jako externí 

spolupracovníci v těchto společnostech opět s prosbou o zprostředkování dotazníku 

účastníkům. Třetí skupinou byli jednotliví účastníci OMT osloveni technikou „sněhové 

koule“ (lavinový výběr).   

Z 73 vyplněných dotazníků jich bylo 32 získáno na základě vstřícného přístupu 

společnosti Czech Coal Services a.s., zbývajících 41 pak bylo získáno lavinovým výběrem.  

 

 

15. Popis vzorku a komentá ř 

 

  Naše výběrové šetření shromáždilo celkem 73 vyplněných dotazníků od oslovených 

respondentů. 

 V grafech č. 1-9 uvádíme přehled rozložení vzorku z pohledu pohlaví, věku a 

pracovní pozice. Dále byla  zohledněna pracovní pozice a její charakter (vyšší, střední, nižší 

management a jiné), doba působení v této pozici, počet zaměstnanců společnosti, ve které 

respondent pracuje,  předešlá zkušenost s OMT a doba, která uplynula od hodnoceného 

OMT.  
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15.1. Pohlaví 

 

Graf č.2 Rozložení vzorku dle pohlaví 

četnost (N=73)

44

29 muž 

žena 

 

44 mužů =  61%; 29 žen    =   39 % 

Výše uvedený poměr považujeme za přínosný, protože výrazně nepřevyšuje ani jedno 

pohlaví. S kritériem pohlaví pak během dalšího vyhodnocování dalších částí nebudeme 

pracovat. Pouze bude pro přesnější představu o vzorku ještě uvedeno rozdělení podle pohlaví 

v přehledu věku respondentů.   

 

15.2. Věk   

Graf č.3: Rozložení žen ve vzorku dle věku 
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Ženy  

Do 25 let - 2 ženy; do 30 let - 6 žen; do 35 let - 3 ženy; do 40 let - 1 žena; do 45 let - 6 

žen; do 50 let - 9 žen; do 55 let - 2 ženy.  

 



 89 

Graf č.4: Rozložení mužů ve vzorku dle věku 
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Muži  

Do 25 let - 6 mužů; do 30 let - 4 muži; do 35 let - 6 mužů; do 40 let - 4 muži; do 45 

let - 6 mužů; do 50 let - 8 mužů; do 55 let - 7 mužů; nad 55 let –  4 muži. 

Vcelku průměrně jsou zastoupeny všechny věkové kategorie. Vzorek pak zastupuje 

všechny období vývoje a rozvoje pracovní kariéry.  Pro lepší pohled na vzorek jsme v tomto 

jediném případě uvedli poměr dat u jednotlivých pohlaví.. V dalších částech s proměnnou 

pohlaví již pracovat nebudeme.  

 

 

15.3. Pracovní pozice 

 

 Toto bylo závislé na subjektivním označení respondenta. Přímo v položce „pracovní 

pozice“ byl respondent požádán, aby uvedl pracovní pozici dle pracovní smlouvy. Ve 

vyhodnocení této položky dotazníku jsme přistoupili k metodě klíčového slova v názvu 

pozice. Zde je přehled tohoto třídění.   

 

Označení „vedoucí“  ve své pracovní pozici dle pracovní smlouvy uvedlo 11 respondentů. 

Označení „ ředitel“  ve své pracovní pozici dle pracovní smlouvy uvedlo 9 respondentů. 

Označení „obchodní zástupce“ ve své pracovní pozici dle pracovní smlouvy  uvedlo 8 

respondentů.  

Označení „technik“ ve své pracovní pozici dle pracovní smlouvy  uvedlo 7 respondentů.  

Označení „ú četní“ ve své pracovní pozici dle pracovní smlouvy  uvedli 4 respondenti.  
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Označení „PCO“  pult centralizované ochrany, ostraha objektů ve své pracovní pozici dle 

pracovní smlouvy  uvedlo 11 respondentů.  

Označení „manager“  ve své pracovní pozici dle pracovní smlouvy uvedli 3 respondenti.  

Označení „specialista“ ve své pracovní pozici dle pracovní smlouvy uvedli 3 respondenti. 

Povolání „u čitelka“  uvedli 3 dotazované.  

Označení „hlavní energetik“  ve své pracovní pozici dle pracovní smlouvy uvedli 2 

respondenti. 

Označení „zpracování zakázky“ ve své pracovní pozici dle pracovní smlouvy uvedli 2 

respondenti. 

 Po jednom byly uvedeny následující profese: auditor, právník, psycholog, projektant, 

personální mzdový referent, hlavní mechanik závodu, researcher a helpdesk.   

Ve dvou případech nebyla pracovní pozice vyplněna.  

 

Pro větší přehlednost předkládáme u profesí s více než jedním výskytem pracovních 

pozic respondentů (graf č.5.)  
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 Je možné, že rozdělení jednotlivých pracovní pozic podle námi zvoleného kritéria se 

překrývá, nicméně vzhledem k tomu, že v terminologii názvů pracovních pozic není 

ujednocené názvosloví, je naše členění jistým kompromisem sloužící našemu záměru.   
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15.4. Úroveň managementu 

 

Graf č.6 Rozložení vzorku dle úrovně řízení managementu 
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Rozložení je následující: 

Vyšší management  14 respondentů tj. 19 %; střední management 30 respondentů tj. 

41%; nižší management 13 respondentů tj. 18%; v kategorii jiné 16 respondentů tj. 22%. 

Charakter pracovní pozice členěný na nižší, střední a vyšší management spolu 

s kategorií jiné, byl závislý na vlastním subjektivním zařazení se respondenta tak, jak se ve 

struktuře společnosti nebo firmy sám vnímá.  

 

 OMT v našem vzorku prostupuje všemi úrovněmi společností nebo firem, kdy vidíme 

nejvyšší zastoupení ve skupině střední management. Mezi charakterem těchto úrovní řízení 

jsou přirozeně rozdíly, které by se měly projevovat také v analýzách potřeb a strukturách 

programů. Je otázkou zda-li se to v praxi tak děje. 
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15.5. Délka praxe 

 

Graf č.7 Rozložení vzorku dle délky působení v pozici 
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Délka praxe respondentů, setrvání v pracovní pozici ve které hodnotili OMT je 

následující:   

1 rok uvedlo 11 respondentů tj. 15% 

2 roky uvedlo 6 respondentů tj. 8% 

3 roky uvedlo 9 respondentů tj. 12% 

5 let uvedlo 13 respondentů tj. 18% 

více než pět let uvedlo 34 respondentů tj. 47% 

 

 

 O respondentech jsme se snažili získat údaje, které nastíní celkovou povahu 

získaných  informací. Náš vzorek převažující s délkou praxe přes pět let může poukazovat na 

významnou míru zkušeností, jinak také zvanou „senioritu“ znamenající v oblasti HR 

důvěryhodnost a  zralost. Je důležité uvést, že se jednalo o délku praxe v poslední pozici  

respondenta v jeho kariérovém vývoji. Nejedná se o celkovou délku profesní dráhy.  
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15.6. Velikost spole čnosti – podle po čtu zaměstnanc ů 

 

Graf č.8 Rozložení vzorku dle velikosti společnosti – počtu zaměstnanců 
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Počet zaměstnanců společností ve kterých respondenti pracují (pořádajících OMT) je 

následující: 

Společnosti s počtem do 20 zaměstnanců byly zastoupeny 3x   tj. 4% 

Společnosti s počtem do 50 zaměstnanců byly zastoupeny 4x   tj. 5% 

Společnosti s počtem do 100 zaměstnanců byly zastoupeny 13x   tj. 18% 

Společnosti s počtem do 500 zaměstnanců byly zastoupeny 15x   tj. 21% 

Společnosti s počtem více než 500 zaměstnanců byly zastoupeny 38x   tj. 52% 

 

 

 Tento údaj jsme zvolili proto, že velikost společnosti nebo firmy vyjádřená v počtech 

zaměstnanců přímo vypovídá o odlišných typech všech nastavených procesů (organizačních, 

komunikačních a dalších).  Z výše získaných údajů vyplývá že společnosti s počtem nad 100 

zaměstnanců jsou vystaveny „silnějším potřebám“ v oblasti koordinovaného vzdělávacího 

procesu vlastních vedoucích pracovníků. Abychom neinterpretovali data moc svévolně, 

dovolíme si pouze prohlásit, že v našem vzorku společnosti s více než 100 zaměstnanci 

pořádají OMT významně častěji.  
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15.7. Zkušenost s OMT 

 

Graf č.9 Rozložení vzorku dle zkušenosti s OMT 
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Zkušenost, kterou měli respondenti s OMT ve smyslu opakování je následující: 

Poprvé bylo na OMT 23 respondentů tj. 31% 

Podruhé bylo na OMT 13 respondentů tj. 18% 

Potřetí bylo na OMT 8 respondentů tj. 11% 

Víc než třikrát bylo na OMT 29 respondentů tj. 40%  

 

 Z výše uvedených údajů je zřejmé, že s metodou OMT se 69% respondentů setkalo 

opakovaně. Tato metoda v našem vzorku patří k metodám využívaným. Je důležité zmínit, že 

první zkušenost s OMT je svým způsobem specifická, s opakováním – účastí na dalším OMT 

se účastník lépe orientuje ve stylu a způsobu uskutečňovaného vzdělávacího programu.   
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15.8. Uplynulá doba od hodnoceného OMT 

 

Graf č.10 Rozložení vzorku dle uplynulé doby od hodnoceného OMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doba, která uplynula od tréninku, který respondenti hodnotili je následující: 

 

 

1 měsíc uplynul od hodnoceného OMT u 6 respondentů tj. 8,5% 

2 měsíce uplynuly od hodnoceného OMT u 8 respondentů tj. 11% 

3 měsíce uplynuly od hodnoceného OMT u 5 respondentů tj. 7% 

½ roku uplynulo od hodnoceného OMT u 12 respondentů tj. 16% 

1 rok uplynul od hodnoceného OMT u 6 respondentů tj. 8,5% 

více než 1 rok uplynul od hodnoceného OMT u 36 respondentů tj. 49%    

 

 

 Tento údaj může být zdrojem jisté polemiky. Proč bychom měli brát v potaz výpověď  

o OMT uskutečněném více než před rokem? Je spojen s dalším, dle našeho názoru, velmi 

významným kritériem, kterým je síla transferu a síla užitku. Po uplynutí zmíněné doby má 

odpověď na otázku:  Jak získané poznatky z tréninku ovlivňují mojí práci?, znějící: 

„poznatky nelze využít“ nebo „získané poznatky mi mojí práci komplikují“, velmi silnou 

vypovídající hodnotu pro organizátory OMT. 
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16. Otázka A: Jak vypadá OMT v reálnem čase? 

 

 K zodpovězení této otázky použijeme první část námi sestaveného standardizovaného 

dotazníku věnující se dotazům k organizačním záležitostem OMT. 

 

Jednalo se o následující dotazy:  

Doba trvání tréninku v počtu dní?  

Ve kterých dnech v týdnu se OMT realizoval? 

Zda-li byl součástí OMT den pracovního volna?  

Ve kterém ročním období OMT proběhl? 

V jakém poměru probíhaly aktivity OMT v budově nebo venku? 

Účast respondenta na OMT byla v celém rozsahu nebo byla narušena? 

Kdy respondent obdržel první informaci o konání tréninku?  

V jakém časovém předstihu respondent obdržel pozvánku na OMT?  

Zda-li byl OMT součástí seriálu vzdělávacích akcí? 

Ve kterou denní dobu byl trénink zahájen?  

Ve kterou denní dobu byl trénink ukončen?  

Zda-li byly součástí OMT noční aktivity?  

Jaký byl počet účastníků OMT – velikost skupiny? 

Jaký byl počet lektorů OMT?  

Zda-li odpovídala kvalifikace lektorů oblastem, které trénovali – hodnoceno respondentem? 

Zda-li respondent obdržel závěrečnou zprávu z OMT? 
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Nález a popis 

16.1. Doba trvání tréninku - po čet dní 

 

Graf č.11 Doba trvání tréninku – počet dní 
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1 den trvalo 13 OMT tj. 18%; 2 dny trvalo 8 OMT tj. 11%; 3 dny trvalo 33 OMT tj. 

45%; 4 dny trvalo 18 OMT tj. 25%; více než 4 dny  trval 1 OMT tj. 1%. 

  

 

Doba trvání OMT je přímou vypovídající hodnotou o úrovni tréninku. Již počet dní 

přímo naznačuje, jestli se jedná spíše o zábavně- společenské aktivity používané i při 

realizaci OMT, nebo o OMT vzdělávacího typu. Vzdělávací OMT je charakteristický 

sociálně psychologickým rozborem předem nadefinovaných témat, což vyžaduje čas. 

Tréninky trvající 3 a 4 dny pak nabízejí požadované přínosy. Je nutné upozornit na to, že 

tréninkový den by měl mít 2 hlavní bloky, dopolední kolem 3 hodin a odpolední kolem 4-5 

hodin. Takové požadavky nesplňuje např. třídenní OMT zahájený první den večer a 

ukončený třetí den ráno.  
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16.2. Realizace OMT – dny v týdnu 

 

Graf č.12 Realizace OMT podle dnů v týdnu 
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V našem vzorku bylo zrealizováno celkem 206 tréninkových dní. Na pondělí 

připadly 4 tréninkové dny tj. 2 %; na úterý připadlo 8 tréninkových dnů tj. 4%; na středu 

připadlo 36 tréninkových dnů tj. 17%; na čtvrtek  připadlo 55 tréninkových dnů tj. 27%; na 

pátek připadlo 56 tréninkových dnů tj. 27%; na sobotu připadlo 40 tréninkových dnů tj. 

20% a na neděli  7 tréninkových dnů tj. 3%. 

 Z četnosti jednotlivých dní v týdnu lze vystopovat respektování rytmu pracovního 

týdne. OMT pak dominuje v druhé půli pracovního týdne, kdy v první části pracovního týdne 

probíhají důležité organizační procesy (porady, účast na projektech apod.). OMT jsou dle 

našeho vzorku nejvíce směřovány na čtvrtek (55x), pátek (56), pak následuje v pořadí 

četnosti sobota (40x) a po ní je středa ( 36x). Významným znakem je, že v 23% zasahuje 

realizace OMT do víkendu (sobota a neděle). Zde vyvstává otázka, zda-li má být profesní 

vzdělávání realizováno ve dnech pracovního volna, kdy je zaměstnanci vlastně dotují svým 

volným časem. Jedná se o běžně používanou praxi a kompromis uzavřený mezi 

zaměstnavatelem a realizátorem. Pokud se pak jedná o kratší OMT  s přesahem do víkendu 

(např. pátek a sobota) silně to naznačuje spíše na rekreační či relaxační akci než na 

vzdělávací kurz.  

  Ještě jsme se respondentů ptali, zda-li nějaký den realizace OMT připadl na 

den pracovního volna (státní svátek). 41% odpovědělo ano, 59% nikoli. Jedná se o podobnou 

polemiku jako realizace OMT o víkendu.  
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16.3. Realizace OMT – ro ční období 

 

Graf č.13 Realizace OMT podle dnů v týdnu 
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 Na jaře se v našem vzorku odehrálo 22 OMT tj.30%; v létě to bylo 21 OMT tj. 29%, 

na podzim 29 OMT tj. 40% a v zimě 1 OMT tj. 1%. 

 

 Frekvence konání OMT během roku odpovídá základnímu charakteristickému znaku, 

kterým je realizace venku – v přírodě. Vrchol je pak uveden na podzim. Přízeň počasí pro  

různé hry či pohybové nebo sportovní aktivity v přírodě patří k hlavním podmínkám 

realizace. Nepřízeň je pak kompenzována indoorovými (aktivitami v místnosti) činnostmi. 

Zkušený realizátor je pak připraven při každém OMT na obě varianty.  

 

16.4. Realizace OMT – pom ěr aktivit uskute čněných v p řírodě a v budov ě 

Graf č.14 Poměr aktivit realizovaných venku a v budově 
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 Aktivity O MT v našem vzorku byly realizovány v budově a venku v těchto 

poměrech: 

1/3 v budově a 2/3 venku, celkem 33 tréninků tj. 45% 

1/2 v budově a 1/2  venku, celkem 8 tréninků tj. 11% 

2/3 v budově a 1/3 venku, celkem 3 tréninky tj. 4% 

všechny v budově, celkem 4 tréninky tj. 6% 

všechny venku, celkem 25 tréninků tj. 34% 

 

 Podstatou OMT je pobyt v novém prostředí (převážně v přírodě – venku, mimo 

místnost). Z našeho vzorku je 79% aktivit realizovaných ze dvou třetin a více venku, mimo 

místnost, učebnu. Jako nejideálnější vnímáme poměr aktivit 1/3 v budově a 2/3 venku, 

protože napovídají tomu, že rozbory uskutečněných činností jsou prováděny po ukončení 

aktivit nebo že jsou naopak před činností probrány teoretické rámce nadcházejících činností, 

kdy oba tyto přístupy přímo zvyšují účelnost vzdělávacího procesu. V případě kdy je celý 

program realizován venku, tedy všechny činnosti, naznačuje to opět spíše orientaci na 

„zážitkový akcent“ (např. adrenalinový, dobrodružný či sportovně rekreační). Z toho vyplývá 

, že na rozbory, které jsou podstatou OMT není kladen významný nárok.   

 Výše uvedený poměr aktivit venku a v budově zásadně ovlivňuje počasí. Zkušený 

realizátor je schopen předem stanovená témata OMT simulovat i v indoorových  podmínkách  

(v učebně, posluchárně atd.). Jsou činnosti, které se simulovat nedají, a proto by měla být  

součástí korektní nabídky programu i varianta respektující předem dohodnutou zakázku ve 

smyslu zjištěných potřeb zadavatele při špatném počasí .  
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16.5. Účast respondenta na OMT  

 

Graf č.15 Účast respondenta na tréninku  
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V celém rozsahu se OMT zúčastnilo 65 respondentů tj. 89%;  pozdní příjezd na OMT 

uvedl 1 respondent tj. 1%;  předčasný odjezd uvedli 4 respondenti tj. 6%; a částečně OMT 

přerušili 3 respondenti tj. 4 %. 

 

 Celková četnost jednotlivých případů velmi příjemně kopíruje skutečnost. Nic není 

100% a někdy se drobné komplikace dostaví, v našem případě v 11%.  

 Dotaz na tuto skutečnost (účast na tréninku) byl položen, protože má nezanedbatelný 

psychologický aspekt. Účast klienta v celém rozsahu OMT je nezastupitelná. Kvalitní 

program OMT je postaven na dramaturgii celé akce, kde se jednotlivé bloky doplňují a 

podporují. Vzniká také fenomenální kontext jakési „intimní sociálno“ celé skupiny, 

zahrnující i  lektory (zvykání si na sebe navzájem), charakteristické dominantními tématy 

vyvolanými vzájemně společnou činností - interakcí. Ten, kdo není přítomen úvodní části, je 

pak odsouzen spíše k roli diváka, protože i když se účastní nemusí rozumět dalšímu vývoji 

situace. Závěr tréninku je pak charakteristický uzavíráním témat, bilancováním, vyřizováním 

citlivých témat s doporučeními pro další fungování skupiny v profesní oblasti. Shrnutí má 

obsahovat přehled získaných poznatků s uvedením toho, jak se budou klienti snažit poznatky 

aplikovat. V případě, že trénink nenaplnil očekávání klientů, nebo účastníci nebyli k účasti na 

tréninku z jakýchkoli důvodů dostatečně motivováni, objevuje se tendence předčasného 

odjezdu. Stejně tak se tato tendence objevuje v případě, kdy trénink přesahuje do 

mimopracovní doby účastníků (sobot a nedělí nebo státních svátků). Nejmenší rizika pak 
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spatřujeme v částečném přerušení OMT v přiměřeném rozsahu (v řádu hodin např. z důvodu 

telefonického řešení náhlé pracovní záležitosti).  

 Zajištění účasti všech klientů na OMT v celém rozsahu pak bývá náročným 

organizačním prvkem. Přímo potom souvisí s otázkou, na kdy má být stanoven začátek a 

konec OMT ve vztahu k rytmu pracovního týdne, ve vztahu k biorytmům, ve vztahu 

vzdálenosti do místa konání, formy dopravy a dalších.  Polemiku vyvolávají  následující 

otázky. Mají se klienty dostavit na začátek OMT večer po náročném pracovním dni? Mají se 

dostavit ráno či dopoledne, kdy absolvují cestu do místa konání? Přijedou všichni na 

stanovenou dobu? Otázek přímo ovlivňující organizační vývoj celé akce je mnoho. Jejich 

úspěšné řešení je přímo závislé na zkušenostech organizátorů a na firemní kultuře vládnoucí 

ve společnosti klienta.  

 

16.6. První informace o konání OMT pro ú častníka 

 

Graf č.16 první informace o konání OMT pro účastníka  
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 První informaci o konání OMT naši respondenti obdrželi v následujících intervalech: 

14 dní před konáním 10 respondentů tj. 14%; 1 měsíc před konáním to bylo 26 respondentů 

tj. 36%; 2 měsíce před konáním to bylo 28 respondentů tj. 38%; 3 měsíce před konáním to 

bylo 5 respondentů tj. 7%; více než 3 měsíce před konáním to byli 4 respondenti tj. 5%.  

 

Tento údaj má orientačně vypovídající hodnotu o tom, jak jsou vzdělávací procesy 

v konkrétních společnostech a firmách koordinovány. Organizovat kvalitní trénink včetně 

analýzy potřeb a motivování účastníků vyžaduje určitou dobu. Přímo pak souvisí s motivací, 

očekáváním a účinností OMT. Tento údaj je signálem, že se bude něco realizovat. 
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16.7. Obdržení pozvánky na OMT 

 

Graf č.17 Obdržení pozvánky na OMT  
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1 týden před obdrželo pozvánku 6 respondentů tj. 8% 

2 týdny před obdrželi pozvánku 22 respondenti tj. 30% 

3 týdny před obdrželo pozvánku 16 respondentů tj. 22% 

4 týdny před obdrželo pozvánku 20 respondentů tj. 27% 

více než 4 týdny před obdrželi pozvánku 4 respondenti tj. 6% 

pozvánku na OMT neobdrželo 5 respondentů tj. 7% 

 

 Pozvánka na OMT má mít již konkrétní podobu. Měla by obsahovat důležité 

organizační údaje, nastínit téma – důvod OMT, kdo pojede z řad kolegů a další. Z těchto 

informací se již přímo rodí první očekávání (závislé na zkušenosti účastníka), které je silným 

psychologickým nástrojem. Jako nevhodné, vzdělávacímu procesu nepřípustné vnímáme 

realizace OMT tzv. „naslepo“ bez poskytnutí informací  se strohým oznámením „buďte tehdy 

tam a tam a mějte sebou to a to“ umocněno euforickou náladou „POJEDEME NA 

OUTDOOR“.  

 V obdržení korektní pozvánky na OMT spatřujeme hlavní zaměření na konkrétního 

účastníka, respekt k jeho očekávání a motivaci.  
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16.8. Trénink byl sou částí seriálu vzd ělávacích akcí 

 
43 respondenti (59%) uvedli, že trénink byl součástí seriálu vzdělávacích akcí  

30 respondentů (41%) uvedlo, že trénink nebyl součástí seriálu vzdělávacích akcí.  

 

 Pokud je OMT součástí seriálu vzdělávacích akcí, vypovídá to o tom, že koordinace a 

organizace vzdělávacích akcí je ve společnosti plánovaná. OMT může být pak završením 

nějakého konkrétního vzdělávacího cyklu nebo naopak jeho první stupněm. Nejúčelnější je 

samozřejmě určitý cyklus vzdělávání. Například efektivita užívání probraných témat (síla 

transferu) by se úplně jinak hodnotila na třech po sobě jdoucích OMT např. s měsíčním 

odstupem za podmínek účastni stejných osob. Některé profesionální společnosti realizující 

OMT na toto poukazují nicméně organizace takového vzdělávacího projektu je většinou 

daleko za možnostmi klientů.  

 Druhý pohled na seriál vzdělávacích akcí je, že OMT se může objevit jako jeden 

z programů v portfoliu vzdělávacích akcí pořádaných společnostmi s větším počtem 

zaměstnanců.  

 

16.9. Čas zahájení tréninku   

 

Graf č.18 Čas zahájení tréninku   
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ráno (mezi 7 – 9 hodinou) bylo zahájeno 17 tréninků tj. 23% 

dopoledne (mezi 9 – 11 hodinou) bylo zahájeno 25 tréninků tj.34% 

v poledne (mezi 11 – 13 hodinou) nebyl zahájen žádný trénink 

odpoledne (mezi 13 – 17 hodinou) bylo zahájeno 24 tréninků tj. 33% 

večer (mezi 17 – 20 hodinou) bylo zahájeno 7 tréninků tj. 10%  
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 Uvedené časy a četnosti našeho vzorku vystihují respektování dvou hlavních 

pracovních bloků během dne, kterými jsou dopoledne a odpoledne. Zajímavé je, že mezi 11 -

13 hodinou nebyl zahájen ani jeden trénink. Můžeme říci, že se jedná o nezávislé 

respektování biorytmu, tedy toho, že na čas oběda nikdo nestanoví začátek takovéto 

vzdělávací akce. Uvedené časové přehledy mohou být inspirací pro odpověď na otázku 

položenou v části „účast respondenta na OMT“. 

 

16.10. Čas ukon čení tréninku 

 

Graf č.19 Čas ukončení tréninku   
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ráno (mezi 7 – 9 hodinou) byly ukončeny 2 tréninky tj. 3% 

dopoledne (mezi 9 – 11 hodinou) bylo ukončeno 6 tréninků tj.8% 

v poledne (mezi 11 – 13 hodinou) bylo ukončeno 23 tréninků tj. 31% 

odpoledne (mezi 13 – 17 hodinou) bylo ukončeno 33 tréninků tj. 45 % 

večer (mezi 17 – 20 hodinou) bylo ukončeno 9 tréninků tj. 12% 

 

  U ukončení akce se objevuje využití oběda jako společenské události směřující 

k uzavření a rozloučení (31%). Stejně tak je tomu s dobou mezi 13 – 17 hodinou, která může 

být využita k neformálnímu závěrečnému posezení a  nestrukturované zpětné vazbě. Závěr 

akce je pak také spojen s návratem domů, do běžného (každodenního) prostředí, 

souvisejícího s určitým dozníváním zážitků.  
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16.11. Noční aktivity na OMT 

 

47 tréninků obsahovalo noční aktivity (mezi 21 hodinou večerní až 7 hodinou ranní) tj.64% 

26 tréninků neobsahovalo noční aktivity (mezi 21 hodinou večerní až 7 hodinou ranní) 

tj.35% 

 

 Noční aktivity mají své kouzlo, bývají výpravou spojenou s pobytem v noční přírodě, 

která je spojena s větší mírou odvahy. Dnešnímu člověku jako členu moderní společnosti již 

není samozřejmostí pohybovat se v noci v přírodě. Tato atmosféra vytváří specifickou 

nenahraditelnou kulisu. V teoriích se takové počínání řadí do rozvoje zóny komfortu, 

výpravou za vlastní hranice. Otázkou však zůstává oprávněnost zařazení této aktivity ve 

smyslu validity transferu pro konkrétní pracovní činnost. Tím, že člověka vystavíme 

nevšední zkušenosti a zprostředkujeme mu zážitek s prostředím, se kterým běžně nepřichází 

do styku ještě neznamená, že se mu něco z těchto zkušeností podaří zužitkovat profesně. 

Dovedeme si například jistou míru transferu z aktivit v noční přírodě představit u části 

našeho vzorku, kterými jsou  pracovníci pultu centralizované ochrany – ostrahy objektů, kteří 

mají v popisu práce realizovat výjezd do objektu narušeného neznámou osobou v průběhu 

celého dne včetně noci.  Podobně pak bude významná síla transferu u pracovníků, kteří jsou 

odkázáni na nevšední světelné podmínky (horníci, stavebníci tunelů a jiné). Tedy platí 

pravidlo vycházející z potřeby a účelnosti.  

 

16.12. Počet účastník ů OMT – velikost skupiny 

 

Graf č.20 Počet účastníků OMT – velikost skupiny   
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Ani jeden trénink neproběhl s počtem do 4 osob tj. 0% 

2 tréninky proběhly s počtem do 8 osob tj. 3% 

15 tréninků proběhlo s počtem do 12 osob tj. 20% 

25 tréninků proběhlo s počtem do 16 osob tj. 34% 

11 tréninků proběhlo s počtem do 20 osob tj. 15% 

5 tréninků proběhlo s počtem do 24 osob tj. 7% 

15 tréninků proběhlo s počtem více než 24 osob tj. 21% 

 

 Počet účastníků na OMT je zásadním kritériem . Jedná se o limitující faktor z mnoha 

důvodů. Nejdůležitější jsou faktory didaktické a psychologické. Početní velikost skupiny 

přímo určuje, limituje nebo facilituje různé sociálně psychologické fenomény. Platí tzv. 

kapacita kognitivního kanálu tj. schopnost sledovat jen omezený počet lidí a výsledky jejich 

interakcí. Pokud se zvýší tato kapacita nad únosnou mez dochází ke ztrátě orientace 

v sociální situaci a začnou se zcela přirozeně vytvářet podskupiny. Pro tento limit 

navrhujeme počet 12ti účastníků nabízející práci v šesti dvojicích, čtyřech trojicích, třech 

čtveřicích a dvou skupinách po šesti (počet 12ti osob v základu nepřesahuje žádnou základní 

buňku útvaru řízení společnosti nebo firmy).  Pro didaktické cíle práce ve skupinách je také 

ještě únosný počet 16ti účastníků, který umožňuje v průběhu tréninku práci v osmi dvojicích, 

čtyřech čtveřicích a dvou družstev po osmi. Ještě je velmi sociálně psychologicky zajímavá 

práce ve třech (při účasti 16ti osob vznikne pět trojic) nicméně  jeden pak přebývá. Jako 

imperativ pro pochopení sociálně psychologických zákonitostí považujeme konfrontaci 

(zprostředkovat zkušenost o tom), jak probíhá řešení stejného úkolu při individuální činnosti, 

činnosti ve dvou a činnosti ve třech. Z těchto mechanismů naprosto samy „vyskočí“ 

psychologické aspekty, zákonitosti.  

Jsme toho názoru, že je vcelku nemožné udržet pozornost a zajistit jednotnost 

vnímání skupiny větší než je 16 osob u témat vyžadující hlubší uvažování. Platí, že pro 

nácvik forem vedení skupiny, pozorování fenoménů skupinové dynamiky je lepší počet 

účastníků do 16ti osob, pro nácvik např. prezentačních dovedností, asertivity, argumentace, 

vyjednávání je výhodnější počet spíše do 8 osob.    
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16.13. Počet lektor ů na OMT 

 

Graf č.21 Počet účastníků OMT – velikost skupiny   
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Graf č. 21 přináší údaj o tom kolik bylo uskutečněno tréninků s konkrétním počtem 

lektorů. 

 

Připojujeme přehled jak velkou skupinu měl na starosti určitý počet lektorů: 

 

1 lektor působil na 20 trénincích tj. 27% a vedl 1 skupinu do 8 osob; 8 skupin do 12 osob a 

11 skupin do 16 osob; 

2 lektoři působili na 23 trénincích tj. 32% a vedli 1 skupinu do 8 osob; 4 skupiny do 12 osob; 

7 skupin do 16 osob; 7 skupin do 20 osob; 4 skupiny s více než 24 osobami; 

3 lektoři působili na 9 trénincích tj. 12% a vedli 2 skupiny do 12 osob; 3 skupiny do 16 osob; 

2 skupiny do 20 osob; 2 skupiny s více než 24 osobami; 

4 lektoři působili na 8 trénincích tj. 11% a vedli 1 skupinu do 12 osob; 3 skupiny do 16 osob; 

1 skupinu do 24 osob; 3 skupiny s více než 24 osobami 

5 lektorů působilo na 9 trénincích tj. 12% a vedli 2 skupiny do 20 osob; 4 skupiny do 24 

osob; 3 skupiny s více než 24 osobami 

6 lektorů působilo na 2 trénincích tj. 3% a vedli 1 skupinu do 16 osob; 1 skupinu s více než 

24 osobami 

více než 6 lektorů působilo na 2 trénincích tj. 3% a vedli 2 skupiny s více než 24 osobami 

 

 Počet lektorů zajišťující program OMT je druhým stěžejním kritériem. Je přímo 

závislý na počtu účastníků a na náročnosti připraveného programu. Výše zjištěná fakta 
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nevypovídají o optimálních ani vhodných skutečnostech.  Vezmeme li v úvahu počet členů 

skupiny, délku tréninku a čas nutný na přípravu aktivit, není snad v možnostech 1 lektora 

zrealizovat např. čtyřdenní OMT s 16 účastníky. Dovedeme si představit, že 1 lektor vede 

jedno až dvoudenní trénink pro 8  maximálně 12 osob. Stejně tak je těžko představitelné, že 2 

lektoři vedou třídenní OMT pro více než 24 osob. Naopak nám naše data také ukazují 

lektorsky kvalitně zajištěné OMT např. jednodenní OMT pro více než 24 osob s 6 lektory 

nebo třídenní OMT pro 16 osob zajištěný 6 lektory a nebo jednodenní OMT pro více než 24 

osob zajištěný více než 6 lektory.  

 

16.14. Kvalifikace lektor ů 

 

Kvalifikace lektorů odpovídaly oblastem, které trénovali? 

 

„ano“    uvedlo 57 respondentů tj. 78% 

„nemohu posoudit“  uvedlo 14 respondentů tj. 19% 

„ne“    uvedli 2 respondenti tj. 3% 

 

 V našem vzorku 78% respondentů považovalo lektory OMT za kompetentní. Jinými 

slovy vystupování a jednání lektorů odpovídalo očekávání účastníků, což dále může velmi 

pozitivně ovlivnit důvěru účastníků, která je důležitou podmínkou úspěšného vzdělávacího 

procesu. 19% respondentů uvedlo, že to nemohou posoudit, tzn. že s procesem, prostředím a 

aktivitami neměli takové zkušenosti, které by jim dovolovaly se vyjádřit. V takových 

případech je vše v rukou lektorů. 3% respondentů uvedla, že kvalifikace lektorů 

neodpovídala oblastem, které trénovali. Je možné, že se jednalo o respondenty, kteří měli 

s danou problematikou větší zkušenosti než lektoři. Pro lektora je zásadní si uvědomit, že 

proti němu může v roli účastníka stát kdokoli, tedy např. i expert na dané téma.  

 K této otázce ještě patří kontrapozice vrozeného sociálního statutu. Může se stát, že 

v roli lektora je výrazně mladší muž či žena, kteří mají vést a vzdělávat starší profesním 

životem protřelé účastníky. Pro obě strany je pak nutné vždy hledat vzájemnou prospěšnost, 

což je závislé na vzájemné otevřenosti a respektu.   
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16.15.Obdržení záv ěrečné zprávy z OMT 

 
49 respondentů uvedlo, že obdrželo závěrečnou zprávu z OMT tj. 67% 

24 respondenti uvedli, že neobdrželi závěrečnou zprávu z OMT tj. 33% 

 

 Jako je psychologicky žádoucí pracovat s očekáváním prostřednictvím poskytování 

informací o konání OMT považujeme také za nutné informovat o výstupech z OMT. Zde se 

však dostáváme do kontaktu s etikou. Závěrečná zpráva může být obecná (ohledně 

organizace a realizace), ale může být také např. hodnotící. Považujeme ze etické, aby tyto 

okolnosti byly vždy dopředu uváděny. V našem vzorku 33% respondentů závěrečnou zprávu 

neobdržela. Nepovažujeme to za korektní. K efektivnímu rozvoji dospělého člověka je nutná 

motivace, která je výrazně závislá na obeznámenosti s tím, proč se jednotlivé věci odehrávají, 

proč jsou organizovány, kolik stojí, proč jim to zaměstnavatel zaplatil apod. Každá sociální 

situace tíhne ke zjišťování těchto podmínek, je přirozené, že lidé to chtějí vědět, protože to 

potřebují pochopit. Pokud firemní kultura velí „neptej se“ to ti nepřísluší, přirozeně člověk 

začne ztrácet zájem a hlavně důvěru, protože pak celá interakce zavání spíše manipulací.  

 

 

16.15. Závěr a hypotézy pro další výzkum k otázce A 
 

 Na otázku: „Jak vypadá OMT v reálném čase?“, jsme získali z námi získaného vzorku 

odpovědi na to, že: 

 

• nejvíce jsou organizovány třídenní a čtyřdenní OMT (v 70%),  

• nejčastěji tréninky probíhají od středy do soboty  

• v pořadí ročních období je první podzim (40%), druhé jaro (30%), třetí léto (29%) 

• nejčastěji se 2/3 programu odehrávají venku a 1/3 v místnosti (45%) 

• 89% účastníků absolvuje trénink v celém rozsahu 

• první informaci o OMT dostávají účastníci nejčastěji 2 měsíce před konáním (38%) 

• pozvánku na OMT obdrží mezi 2 až 4 týdny (v 79%) 

• v 59% je OMT součástí seriálu vzdělávacích akcí 

• začátek OMT je nejčastěji stanoven na dopoledne mezi 9-11 hodinou (ve 34%) nebo 

odpoledne mezi 13 – 17 hodinou (ve 33%) 
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• ukončení OMT se nejčastěji uskutečňuje odpoledne mezi 13 – 17 hodinou (ve 45%) 

nebo v poledne mezi 11 – 13 hodinou (ve 31%) 

• noční aktivity se odehrály v 64% případů  

• počet účastníků je nejčastěji do 16 osob (v 34%), zastoupení po 15% získaly 

tréninky s počtem do 12 osob a s více než 24 osobami 

• ve 32% vedli OMT dva trenéři a ve 27% vedl trénink jeden trenér 

• 57% respondentů uvedlo, že podle jejich mínění kvalifikace lektorů odpovídala 

oblastem, které trénovali 

• 67% respondentů obdrželo závěrečnou zprávu z OMT a 33% respondentů nikoli 

 

Hypotézy pro další výzkum 

Důležitým okamžikem je zrod myšlenky uskutečnit OMT. Samotná realizace tréninku 

je jistě důležitá, ale je naprosto nedostatečné vědět, že se trénink uskuteční, kdy se uskuteční 

a kde se uskuteční. Nejdůležitější je vědět, proč by se měl trénink uskutečnit, kdo se ho má 

zúčastnit a jaké tam má konkrétní účastník získat vědomosti či návyky. Je nutné dále 

studovat jak se účastnici o OMT dozvědí, kdy se o něm dozvědí, jestli je pro ně OMT 

jednorázová záležitost a jak jsou informováni o výstupech a jak všechny tyto okolnosti 

společně ovlivňují celkovou atmosféru realizace OMT a jeho efektivitu.  

Shrnuto: Do jaké míry se mají účastníci OMT podílet na jeho realizaci? 

 

Oblastí plnou sporů a nevyřešených polemik je také otázka optimálního počtu 

účastníků OMT, otázka počtu lektorů, přítomnosti různých odborníků, ideální délka tréninku 

či poměr vstupů teoretických a praktických, formy práce se skupinou a další. 

Shrnuto: Co se dá v předem stanoveném čase zvládnout? 

 

 

 

 

 

 



 112 

17. Otázka B: Jaká je motivace ú častník ů OMT a jak se 

pracuje s jejich  o čekáváním?  

 

K zodpovězení této otázky použijeme následující dotazy z našeho dotazníku:  

 

1. Před realizací tréninku jsem pociťoval potřebu takového vzdělávání:     ano - ne 

2. Na trénink jsem byl:     a) vyslán    b) přihlásil jsem se  

3. Obdržené informace před tréninkem byly postačující pro představu o jeho 

náplni:   ano – ne   

4. Trénink splnil moje očekávání:  ano – ne  

5. Podobnou formu vzdělávání bych uvítal:  

a) dvakrát ročně b)jednou ročně c) méně často 

 

Nález a popis 

 

17.1. Předem poci ťovaná pot řeba OMT 

 

36 respondentů před realizací mělo potřebu takového vzdělávání tj. 49% 

37 respondentů před realizací potřebu takového vzdělávání nemělo tj. 51% 

 

 V našem vzorku je 69% respondentů, kteří již měli zkušenost s účastí na OMT. Zde 

nám vychází, že 49% respondentů cítilo potřebu účasti na tréninku, tzn. např. se těšili, přáli si 

to, z psychologického hlediska můžeme říci, že byli motivováni. Avšak 51% vychází na 

respondenty, kteří takovou potřebu neměli. Vzhledem k tomu, že se jedná o třístrannou 

komunikaci účastník, zadavatel, realizátor, kdy účastník a zadavatel jsou ve vztahu 

zaměstnanec zaměstnavatel může dojít k paradoxní situaci, že se na kurzu vyskytne účastník, 

který tam „musí“ být z důvodu loajality k zaměstnavateli . Je na tréninku, ale nemusí se s tím 

vnitřně ztotožnit. Není motivovaný. Je pak několik možných způsobů, jak se takový 

nemotivovaný účastník může zachovat. V nejlepším případě za podpory zkušeného lektora 

může dojít k tomu, že ho něco zaujme a zapojí se. Jindy však může významným způsobem 

narušovat vývoj skupinového dění různě nevhodným chováním.  
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17.2. Aktivní a pasivní p řístup k ú časti 

 

53 respondenti uvedli, že se na trénink byli vysláni tj. 73% 

23 respondenti uvedli, že se na trénink přihlásili tj. 27% 

 

Tato informace by se mohla interpretovat tak, že 73% nebylo aktivně zapojeno do 

analýzy potřeb a že se respondenti podřídili nesystematickému plánování odpovědných osob 

při realizaci vzdělávacích programů. Z naší zkušenosti můžeme uvést případ výpovědi 

jednoho manažera, který při úvodním setkání ohledně očekávání od kurzu k důvodu své 

přítomnosti uvedl, že: „jsem tu, protože za mnou přišel kolega odpovědný za realizaci 

vzdělávacích kurzů a požádal mne abych jel, protože to připravil, naplánoval objednal a 

nikdo nechce jet, kurz prý proběhnout musí a on by měl potíže, kdyby se nenaplnil. 

Oponoval jsem mu, že mám mnoho práce, ale nakonec jsem souhlasil. Už jsem na 

podobných kurzech byl vícekrát a očekávám, že si tady spíše odpočinu než bych se dozvěděl 

nějaké nové věci“. 

23% respondentů pak uvedla, že se na trénink přihlásila což může poukazovat na 

silnější motivace projevující se aktivním přístupem. Z výpovědí však nepoznáme jaký vliv 

může hrát konformita.  

 

17.3. Představa o náplni OMT p řed realizací  

 

65 respondentů tj. 89% uvedlo, že informace obdržené před realizací OMT byly postačující 

pro představu o jeho náplni; 8 respondentů tj. 11% uvedlo opak 

 

 Tento údaj může být dobrou vizitkou pro organizátory, protože se jim podařilo 

v dostatečné míře pojmenovat a předat informace o OMT. To má přímo vliv na očekávání, 

těšení se nebo obavy. Za těchto podmínek to bude mít přímý vztah k motivaci účastníků 

v pozitivním významu. 
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17.4. Splněná očekávání  

68 respondentů tj. 93%, že trénink splnil jejich očekávání 

5 respondentů tj. 7% uvedlo, že trénink nesplnil jejich očekávání 

 

 Jedná se velmi příjemné údaje s tím, že je nutné podotknout, že se jedná o splněná 

očekávání účastníků, které nemusejí korespondovat se splněnými očekáváními zadavatele a 

nemusí tak vypovídat ani o efektivitě tréninku. Setkávají se zde pak dvě motivační tendence. 

Důvody proč organizuje OMT zaměstnavatel a důvody proč se ho zaměstnanci účastní. Zde 

se objevuje prostor i pro etický rozměr k OMT, který by se neměl stát prostředkem 

manipulace.  

 

17.5. Zájem o ú čast na dalším OMT 

26 respondentů tj. 36% by přivítalo OMT 2x ročně 

36 respondentů tj. 49% by přivítalo OMT 1x ročně 

11 respondentů tj. 15% by přivítalo OMT 1x ročně 

 

 Můžeme zde opět hovořit o potřebě nebo o očekávání dalších akcí. Je zřejmé, že 

opakování těchto akcí po určitém odstupu značně zvýší jejich přínos. Možnost ohlédnout se 

po probraných tématech, závěrech a doporučení z předešlého OMT a popovídat si o tom jak 

jsou tyto poznatky funkční, aplikovatelné v profesním životě je asi nenahraditelná. Přináší 

však také vysoké nároky na odbornost a systematičnost realizátora. 

 

17.6. Závěry a hypotézy pro další výzkum k otázce B 
 

Na otázku:  „Jaká je motivace účastníků OMT a jak se pracuje s jejich  očekáváním?“, jsme 

získali z námi získaného vzorku odpovědi na to, že: 

 

• 49% respondentů pociťuje potřebu účasti na OMT a 51% nikoli 

• 73% respondentů byla na trénink vysláno a 27% respondentů se na trénink přihlásilo 

• 89% respondentů mělo postačující představu o náplni OMT před jeho konáním 11% 

nikoli 

• OMT splnil očekávání u 93% respondentů u 7% nikoli 



 115 

• 2x ročně by přivítalo OMT 36%, jedno ročně 49% a méně často 15% respondentů 

  

Hypotézy pro další výzkum 

 

Motivování k účasti na vzdělávacích programech a osobnostním rozvoji patří mezi 

stěžejní témata. Někdy může být účinnost i dobře fungující metody snížena jen špatným 

poskytnutím informací, nesprávně vytvořených představ nebo nepochopených obav. 

Nesprávným podáním. Další studie či výzkum by pak mohly být zaměřeny na to, jak se 

potřeby vzdělávání pracovníků objevují, jak jsou zaznamenávány a jak se s nimi dále 

zachází.   

Shrnuto: Studie zaměřená na procesy uspokojování vzdělávacích potřeb 

zaměstnanců.  

 

Velmi přínosným výzkumem by byla realizace OMT jako seriálu vzdělávání. Více na 

sebe koncepčně navazujících OMT uskutečněných po sobě v určitém časovém odstupu. 

Je to námět na klasický experiment nicméně experimentální zkoumání proměnných by 

nemuselo přinést požadované odpovědi. Hlavním přínosem by pak měla být analýza síly 

transferu pojmenovaných poznatků a zkušeností získaných při OMT.  

Shrnuto: Studie zaměřená na srovnání a vyhodnocení konkrétních poznatků 

získaných na OMT.  
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18. Otázka C: Jak byly hodnoceny p řínosy OMT?  
 

Při sestavování dotazníku jsme věnovali značnou pozornost tomu, aby se naše dotazy 

týkaly zvláště sociálně psychologicky vymezených témat, které se v nabídkách a při 

argumentaci přínosů OMT uvádějí jako hlavní. Patří mezi ně principy komunikace, principy  

týmové práce, porozumění vlastní roli ve skupině a ovlivňování postojů členů týmu. Zazněl 

dotaz i na to, zda-li se uskutečňovaly rozbory jednotlivých činností a jak se respondenti 

dívají na jejich důležitost. Dále jsme se pak dotazovali, jaký měl OMT trénink pro 

respondenty přínos, jak se jim získané poznatky hodí v práci, jak OMT ovlivnil jejich 

sebedůvěru, jak trénink ovlivnil vztahy mezi účastníky a jak ovlivňuje kompetence lektorů 

úroveň tréninku.   

 

Nález a popis   

18.1. Rozbory jednotlivých činností 
 

63 respondentů tj. 86% uvedlo, že součástí tréninku byly rozbory jednotlivých činností 

10 respondentů tj. 14% uvedlo, že součástí tréninku nebyly rozbory jednotlivých činností 

 

 Rozbor jednotlivých činností za účelem vysvětlení předem stanovených sociálně 

psychologických témat je základním stavebním kamenem, základním charakteristickým 

znakem OMT. Absence těchto rozborů posouvá realizaci takové akce do kategorie 

společenské, rekreační nebo zábavní. 

 

18.2. Významnost rozbor ů 

 

42 respondenti tj. 58% považuje rozbory splněných úkolů za významné  

25 respondentů tj. 34% považuje rozbory splněných úkolů za méně významné  

6 respondentů tj. 8% označilo rozbory splněných úkolů jako bez přínosu 

 

 Zde musíme upozornit na důležitou skutečnost. Jedná se o pohledy respondentů, které 

mohou být přímo závislé na tom jakou váhu oni sami dávají rozboru, ohlédnutí se za 

splněným úkolem. Z různých důvodů obecně platí, že co se podařilo, je v pořádku a není 
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třeba se k tomu vracet. Psychologický a analytický pohled na věc je však odlišný. Sledování 

úspěchů a neúspěchů, jejich vzájemné porovnávání je jedním z prvních kroků k rozvoji.  

 Důležité je také to, že hodnocení rozborů je závislé na kvalitě jakou jsou uskutečněny. 

To je přímo závislé na schopnostech lektorů. Někteří nemusí být schopni popsat základní 

vztahy vystupující s předem jasně didakticky nastavené situace, jiní mohou být schopni 

uskutečňovat  rozbory z nejběžnějších každodenních situací.  

 

18.3. Porozum ění princip ům týmové práce 
 
26 respondentů tj. 35% uvedlo, že trénink ovlivnil jejich porozumění principům týmové 
práce významně 
 
40 respondentů tj. 55% uvedlo, že trénink ovlivnil jejich porozumění principům týmové 
práce částečně 
 
7 respondentů tj. 10% uvedlo, že v oblasti porozumění principům týmové práce byl trénink 

bez přínosu 

 

 90% respondentů uvedlo, že trénink ovlivnil jejich porozumění principům týmové 

práce. Můžeme jen konstatovat, že to vypovídá o tom, že se tyto principy v tréninku 

probíraly a témata k nim uváděná vstoupily do povědomí účastníků. Došlo k upozornění, že 

týmová spolupráce má své zákonitosti. Z našich dotazů nemůžeme dělat závěry kvalitativní 

ani konkrétní.  

 10% respondentů uvedlo, že na toto téma byl trénink bez přínosu. Má to dvě různá 

vysvětlení. Buď trénink tuto tématiku neobsahoval nebo nebyl dostatečně intervenční, 

nepřinesl nic nového do zkušeností účastníků.  

 

18.4. Porozum ění princip ům komunikace  
 
29 respondentů tj. 40% uvedlo, že trénink ovlivnil jejich porozumění principům komunikace 
významně 
 
37 respondentů tj. 51% uvedlo, že trénink ovlivnil jejich porozumění principům komunikace 
částečně 
 
7 respondentů tj. 9% uvedlo, že v oblasti přínosu porozumění principům komunikace byl 
trénink bez přínosu 
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 91% respondentů uvedlo, že trénink ovlivnil jejich porozumění principům 
komunikace.  
9% respondentů uvedlo, že trénink byl v této oblasti bez přínosu. 
 

18.5. Porozum ění vlastní roli ve skupin ě 
 
24 respondentů tj. 33%  uvedlo, že trénink ovlivnil porozumění jejich vlastní roli ve skupině 
významně  
 
39 respondentů tj. 53% uvedlo, že trénink ovlivnil porozumění jejich vlastní roli ve skupině 
částečně 
 
10 respondentů tj. 14% uvedlo, že trénink v oblasti porozumění jejich vlastní roli ve skupině 
byl bez přínosu 
 
  
 86% respondentů uvedlo, že trénink je v této oblasti ovlivnil 
14% respondentů uvedlo, že nikoli.  
 

18.6. Ovliv ňování postoj ů  
 
33 respondenti tj. 45% uvedlo, že jak ovlivňovat postoje členů týmu  jim trénink ukázal 
dostatečně 
 
34 respondenti tj. 47% uvedlo, že jak ovlivňovat postoje členů týmu  jim trénink jen naznačil 
 
6 respondentů tj. 8% uvedlo, že trénink jim v této oblasti nic neukázal  
 
 92% respondentů uvedla, že byl přínosem v oblasti ovlivňování postojů ostatních 
členů týmu. 
8% respondentů uvedlo, že v této oblasti trénink přínosem nebyl. 
 
 

18.7. Ovlivn ění sebed ůvěry 

60 respondentů tj. 82% uvedlo, že trénink ovlivnil jejich sebedůvěru pozitivně 

10 respondentů tj. 14% uvedlo, že žádnou změnu nepociťují 

3 respondenti tj. 4% uvedli, že trénink ovlivnil jejich sebedůvěru negativně 

 

 V OMT, přesněji v zážitkové pedagogice je rozpracován koncept komfortní zóny 

jedince, který říká, že přiměřené výpravy za vlastní hranice jsou silným zážitkovým 

momentem ovlivňující sebevědomí a sebedůvěru jedince. Koncept komfortní zóny je více 

faktorový. 
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18.8. Ovlivn ění vztah ů mezi ú častníky 
 
59 respondentů tj. 81%  uvedlo, že trénink ovlivnil vztahy mezi účastníky pozitivně 

13 respondentů tj. 18% uvedlo, že vztahy mezi účastníky byli beze změn 

1 respondent tj. 1% uvedl, že trénink ovlivnil vztahy mezi účastníky negativně 

 

 Ovlivnění vztahu mezi účastníky bývá často zmiňováno jako hlavní přínos OMT. Je 

přímo nazýván „teambuildingem“. Při společné činnosti téměř vždy dojde k nějakému 

posunu ve vývoji vztahů ve skupině. Zůstává však bez povšimnutí, že utváření týmů není 

závislé na společné činnosti a ani na společném cíli. K rozvoji „teambuildingu“ (utvoření 

týmu) může docházet pouze ve skupině, která je společně závislá na úspěchu konkrétní akce 

a na společném (po vzájemné dohodě) spravedlivém rozdělení zisků z takové akce. Takový 

znak  skupiny je však obsažen v typu činnosti, které se taková skupina věnuje. Typ činnosti 

předem nastavuje pravidla, kterými se skupina bude řídit – ovlivňuje to princip účelnosti. 

Stejně tak je dále podíl na činnosti skupiny ovlivněn úrovněmi řízení a pravomocemi.  

Je téměř bezpředmětné např. snažit se o stmelení týmu obchodních zástupců, protože 

z povahy jejich činnosti vyplývají pravidla odměňování, která jsou ve směru stmelování 

naprosto kontraproduktivní. Naopak vzorným příkladem pro nutnost stmelení týmu jsou 

např. skupinové lovecké či bojové činnosti. Manažerské prostředí a svět práce si rád tyto 

přirovnání vypůjčuje jsou jimi např. lov velryby, porcování medvěda a další. Bohužel však 

obecně si většinou chtějí zisky rozdělovat ti, kteří se lovu vůbec neúčastní.  

Je značným nedorozuměním, když se za rozvoj „týmového ducha“ vydává akce, která 

si např. jako jediný společný znak účastníků určila příslušnost ke společnosti nebo firmě. V 

takovém případě se jedná o setkání zaměstnanců, ale ne o rozvoj týmu. Jde o jistý krok 

projevu loajality a uplatnění konformity ve vztahu k firmě. Taková akce mají  své funkce, ale 

nespadají od oblasti vzdělávání.  

Určitě  fantazijním přáním je velmi silně diskutovaný transfer v ovlivňování  

profesních  mezilidských vztahů. Dle našeho názoru není možné manažery „skamarádit“ na 

OMT za účelem zlepšení jejich vzájemné spolupráce. Míru jejich kooperace totiž nezajistí 

žádná vzdělávací metoda. Míru kooperace zajišťují nastavená pravidla pojednávající o 

rozdělení zisku (psychologicky chápáno). Pokud tedy např. pravidla určité společnosti určují, 

že za zisk bude zodpovědná určitá skupina, která je pak z tohoto zisku odměňována bude ke 

kooperaci z podstaty věci docházet vždy. Školením a vzděláváním můžeme jen ovlivnit 

formu kooperace a míru uvědomění si této kooperace. Platí i opak. Jestliže pravidla 
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společnosti budou ve smyslu psychologických odměn nastavena kompetitivně (rivalita), 

nebude z podstaty věci ke kooperaci docházet nikdy a žádné školení to nezmění. V případě, 

že se o to budeme školením pokoušet a budeme mít pozorné účastníky sdělí nám, že náš 

program školení je pěkný, logický a srozumitelný nicméně, že jeho výsledky a poznatky 

nelze využít v jejich případě.    

 

18.9. OMT jako forma vzd ělávání 
 
40 respondentů tj. 55% označilo OMT jako formu vzdělávání za velmi přínosnou 

28 respondentů tj. 38% označilo OMT jako formu vzdělávání za částečně opodstatněnou 

5 respondentů tj. 7% označilo OMT jako formu vzdělávání za ztrátu času  

 

 93% respondentů našeho vzorku respektuje OMT jak formu vzdělávání.  

 

18.10. Transfer – užití poznatk ů OMT v práci 
 

56 respondentů tj. 77% uvedlo, že jim poznatky z OMT jejich práci ulehčují 

2 respondenti tj. 3% uvedla, že jim poznatky z OMT jejich práci komplikují 

15 respondentů tj. 20% uvedlo, že poznatky z OMT v jejich práci nelze využít 

 

 V 56% OMT posloužil ve smyslu deklarovaných cílů. Ve 3%  došlo pravděpodobně 

k nedostatečné analýze potřeb a zařazení těch témat, která jsou ve vztahu k náplni práce 

kontraproduktivní. Ve 20% je možné spatřovat také nedostatečnou analýzu potřeb. Je 

otázkou do jaké míry se této problematice organizátoři věnovali.  

 Transfer z tréninkové, vzdělávací akce do praxe patří k nejzásadnějším důvodům 

realizace vzdělávání. Metodologicky je to ve společenských vědách velmi složitá  a dosud 

nejednotně vykládaná otázka.  

 

18.11. Závislost úrovn ě tréninku na kompetenci lektor ů  
 
60 respondentů tj. 82% uvedlo, že podle jejich názoru je úroveň tréninku závislá na 

kompetenci lektorů velmi 
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13 respondentů tj. 18% uvedlo, že podle jejich názoru je úroveň tréninku závislá na 

kompetenci lektorů částečně 

 

18.12. Závěry a hypotézy pro další výzkum k otázce C 
 

V této poslední otázce se vynořuje nejchoulostivější svou povahou psychologicky 

nejvíce podmíněná tématika. Hodnocení přínosů je možné uchopit z několika pohledů. Mezi 

dva zásadní patří pohled samotného účastníka a pohled organizátora odpovědného za výstupy 

ve smyslu účelnosti. V našem dotazníku získáváme názory první skupiny, tedy toho jak 

OMT vnímali naši respondenti jako účastníci, to však ještě nemusí znamenat, že OMT byl 

účelný. 

 Témata pojednávající o komunikaci, vedení lidí, vnímání vlastní role ve skupině  a 

jím podobná jsou velmi široká a prostupují celou říší jednání lidí. Vystupují téměř vždy, při 

všech společných aktivitách. Rozvíjí se, rozšiřují rejstřík sociální zkušenosti každého aktéra. 

Jejich záměrné, cílené rozvíjení je uměním.  

Přínosy OMT jsou závislé na aktivní motivované účasti a na kvalitním lektorském 

vedení. Do hry nám vstupují i osobnostní dispozice, témata čistě psychologická.  
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19. Diskuse a souhrn k empirické části 
 

Provedený výzkum se snažil popsat OMT a nalézt odpovědi na následující položené 

otázky:  

Jak vypadá OMT v reálném čase? 

Jaká je motivace účastníků OMT a jak se pracuje s jejich očekáváním?  

Jak byly hodnoceny přínosy OMT?   

 

Odpovědi na tyto otázky byly  vyhodnoceny ze standardizovaného dotazníku 

sestaveného za tímto účelem. Podařilo se nám formou příležitostného a lavinového výběru 

získat 73 vyplněných dotazníků. Dotazník se skládal z následujících oblastí dotazů:  

 

• dotazy směřující k organizačním záležitostem  

• anonymní údaje o dotazovaném vztahující se k tématu 

• dotazy směřující k přínosům OMT 

 

Ve výzkumu k otázce A jsme získali informace o tom, že nejvíce jsou organizovány 

třídenní a čtyřdenní tréninky nejčastěji na podzim, pak na jaře a  probíhající od středy do 

soboty.  Naše data uvádějí, že poměr mezi aktivitou v budově a venku je nejvíce zastoupen 

v poměru 1/3. Účastníci absolvovali tréninky v 83% v celém rozsahu. Začátky tréninku jsou 

nejčastěji stanoveny na dopoledne mezi 9-11 hodinu, ukončené jsou nejčastěji mezi 13 – 17 

hodinou. V 59% bývá OMT součástí seriálu vzdělávacích akcí. Noční aktivity se objevily 

v 64% konaných tréninků. Počet účastníků je nejčastěji do 16 osob pak následují tréninky 

s počtem do 12 osob a s více než 24 osobami. Ve 32% vedli tréninky dva lektoři a ve 27% 

vedl trénink jeden lektor. 67 % účastníků OMT obdrželo závěrečnou zprávu a 33% nikoli.  

 

Bylo zdůrazněno, že úspěšné plánování a organizování OMT je závislé na předem 

správně určených důvodech, potřebách, tedy na prvotním hledání odpovědi na otázku proč by 

měl vzdělávací proces být uskutečněn. Jako námět pro další výzkum bylo navrženo věnovat 

se problematice týkající se míry podílu účastníků školení na jeho realizaci, hlavně ve fázi 

definování potřeb a volbě technik. Vycházíme přitom s respektování skutečnosti, že účastníci 

tréninků, zaměstnanci jsou dospělí lidé, kteří by měli být pro účast na tréninku motivováni 
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tedy, že by při účasti na tréninku měli nacházet odpovědi na klíčové sociálně psychologické 

otázky  komplikující jim jejich vlastí práci.  

Stejně tak bylo zdůrazněno, že předem vymezený čas pro realizaci tréninku v mnoha 

případech přímo limituje objem a kvalitu této služby. Platí pravidlo, že všechno potřebuje 

svůj čas a ne vždy se tento základní faktor respektuje.   

 

Ve výzkumné otázce B jsme získali údaje o tom, že 49% respondentů pociťuje 

potřebu účasti na OMT a 51% nikoli. Dále bylo k motivaci respondentů uvedeno, že 73% 

z nich byla na trénink vyslána a 27% se jich přihlásilo. 89% mělo postačující představu o 

náplni OMT před jeho konáním a 11% nikoli. OMT splnil očekávání u 93% respondentů u 

7% nikoli. OMT by dvakrát ročně přivítalo 36% respondentů, jednou ročně 49% a méně 

často 15% respondentů.  

 

Motivování a práce s očekáváním jsou královskou arénou pro uplatnění psychologie. 

Forma a způsob poskytování informací má zásadní vliv na to, jak se bude konkrétní akce, 

téma, událost, interakce či situace vyvíjet. 

Odpovědi na otázku B jsou více adresovány organizátorům, kteří jednají s realizátory, 

většinou externími soukromě podnikajícími firmami. Pracovník HR oddělní zajišťující 

takový proces vzdělávání nemá snadnou pozici. Spíše se však věnuje řešení otázkám 

organizačním a logistickým než analýze a přesnému pojmenování potřeb. Činí se pak více 

zodpovědný za „realizaci akce“ než za její efektivitu. Vysvětlení je jednoduché. Analýza 

sociálně psychologických potřeb, jejich konkrétní definování a volba metod, které je mohou 

rozvíjet patří k vysoce odborně náročným činnostem. Je pak k neprospěchu věci hlavně toho, 

kdo výcvik platí, když šetří, nebo si nedokáže ošetřit právě tyto úvodní fáze.  

Poslední připomínkou je problematika měření efektivity. U sociálně psychologických 

služeb nebude nikdy možné je vyčíslit kvantitativně v tvrdých datech. Jejich účinnost spočívá 

v redukci napětí, úzkostnosti, bezradnosti a konfliktnosti manažerů či dalších pracovníků, 

tedy toho co prožívají ve svém profesním životě. Dalším silným  faktorem efektivity je 

zprostředkování vhledu do zákonitostí odehrávajících se v malých sociálních skupinách. 

Efektivitu sociálně psychologického vzdělávání vnímáme spíše ve smyslu méně konfliktního 

uskutečňování procesů řízení, který je bohužel ve většině případů suplován ohromným 

osobním pracovním nasazením vybírajícím si svou daň buď ve formě zdravotních komplikací 

nebo v silné fluktuaci (obměně lidí), která je z důvodu stability řízení nežádoucí.   
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Ve výzkumné otázce C jsme se dozvěděli jak účastníci pohlíží na přínosy OMT 

v oblastech, které si sami pro sebe interpretují. Vyjadřovali se k tématům principů 

komunikace, principům týmové práce, vnímání vlastní role ve skupině, měnění postojů 

ostatních členů skupiny a dalším bez toho, aby jim tyto konstrukty byly předem odborně či 

metodologicky vysvětleny. Zeptáme-li se psychologa na principy komunikace bude schopen 

je definovat, popsat a vysvětlit, jeho záběr bude značný. Zeptáme-li se na principy 

komunikace např. manažera, ředitele představí si pod tímto konstruktem naprosto odlišný 

objem informací a zákonitostí. Musíme upozornit, že výstupy v našem výzkumu mají povahu 

druhého, tedy toho jak sociálně psychologické konstrukty vnímají neodborníci, laici tedy i 

toho jak je hodnotí. To, ale neznamená, že jejich výpovědi jsou méněcenné, právě naopak 

jsou zásadní, protože na základě toho jak je chápou právě oni se řídí velké společnosti, firmy 

a samozřejmě i další oblasti.  

 

Hodnocení oblastí přínosu OMT dopadlo velmi slibně. 86% respondentů uvedlo, že 

součástí OMT byly rozbory jednotlivých činností, jinými slovy, že si jen nehráli. 58% 

respondentů pak uvedlo, že považují rozbory splněných úkolů za významné. 35% 

respondentů uvedlo, že trénink ovlivnil jejich porozumění principům týmové práce 

významně, částečně to bylo u 55% respondentů. Porozumění princip ům týmové práce 

ovlivnil trénink významně u 35%, částečně pak u 55% respondentů. Porozumění principům 

komunikace trénink ovlivnil u 40% respondentů významně a u 51% částečně. Porozumění 

vlastní roli  ve skupině trénink ovlivnil významně ve 33% případů  a u 53% částečně. Jak 

ovlivňovat postoje členů týmu ukázal trénink dostatečně 45% respondentům, v 47% případů 

to jen naznačil. Pozitivně ovlivnil sebedůvěru tréninku u 82% respondentů, 14% respondentů 

uvedlo, že žádnou změnu nepociťují a ve 4% trénink ovlivnil sebedůvěru respondentů 

negativně. Vztahy mezi účastníky trénink ovlivnil pozitivně v 81%,  v 18% beze změn a 

v 1% negativně. OMT jako formu vzd ělávání jako velmi přínosnou značilo 55% 

respondentů, částečně opodstatněnou 38% a 7% ji označilo za ztrátu času. 77% respondentů 

uvedlo, že jim poznatky z OMT jejich práci ulehčují, 20% uvedlo, že poznatky v jejich práci 

nelze využít a 3% uvedla, že jim poznatky jejich práci komplikují. 82% respondentů spatřuje 

úroveň tréninku jako velmi závislou na kompetenci lektorů a 18% respondentů uvedlo, že 

úroveň tréninku je závislá na kompetenci lektorů jen částečně.  
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ZÁVĚR 
 

Naše práce si klade za úkol popsat metodu Outdoor management training jako jednu 

z metod sociálně psychologického vzdělávání v oblasti psychologie práce. Jedná se o 

metodu, která ve svých kořenech vychází z pobytu člověka v přírodě a odvolává se na 

imperativ, že pobytem malé sociální skupiny v přírodě ( maximálně do 20 osob, daleko 

vhodnější je počet do 16 nebo 12 osob) lze rozšiřovat paletu sociální zralosti účastníků 

(sociální inteligenci). Ve své hluboké podstatě se jedná o systematický rozvoj zkušeností 

s interakcí v malých skupinách.  

 

V současné době značnou měrou však OMT získává teoretické ukotvení spíše 

v pedagogice, přesněji v jednom z jejích oborů, zážitkové pedagogice. Průsečík zážitkové 

pedagogiky a psychologie vidíme ve dvou stěžejních konstruktech, tématech, kterými jsou 

pojmy „UČENÍ“ a „PROŽÍVÁNÍ“.  Ne náhodou se tyto dva psychologické konstrukty v naší 

práci staly předmětem hlubší analýzy. Zážitková pedagogika se vymezuje širší definicí 

pojmu učení a zdůrazňuje úlohu prožívání učícího se jedince. To je oprávněné a v konečném 

důsledku žádané, nicméně ve vymezování svého vlastního předmětu se inspirovala spíše 

rozporem mezi klasickým učením (vyučováním), užší definicí myšlení (odehrávající se ve 

školském systému založeném na pojmově logickém – abstraktním učení) a definicí učení 

v nejširším psychologickém smyslu, učením se prostřednictvím všech psychických procesů.  

 

 Metoda OMT patří k velmi atraktivním a ve vysoké míře praktikovaným právě ve 

světě práce. Proto se těžištěm naší práce stalo propojení teoreticko empirické.  

 

 V další části práce jsme se věnovali již oblasti psychologie práce a vymezování 

pojmů výkon, výkonnost, zdatnost, pracovní výkon, výkonová motivace a dalším. Výběrově 

jsme zařadili témata, o kterých jsme přesvědčeni, že pomohou osvětlit tématiku sociálně 

psychologického vzdělávání celostně. Ve výběru a podané formě témat vnímáme podstatu 

naší práce a projevené invence.  

 

 Snažili jsme se uvést základní informace spolu s uvedením přínosů a omezení, které 

nám může poskytnou sociálně psychologický výcvik, kdy OMT spatřujeme jako jednu z jeho 

možných forem. Popsali jsme typy programů a aktivit, uvedli jsme principy, kterými je OMT 

charakteristický a uvedli, rozvedli jsme polemiku nad kritérii kvalitního OMT.  
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 V empirické části jsme si dali za úkol formou deskripce přinést základní pohled na 

OMT, tak jak se může odehrávat v reálném čase. Dále jsme se zabývali problematikou 

organizace, poskytováním informací, prací s motivací a očekáváním účastníků. V poslední 

otázce empirického výzkumu jsme se snažili zprostředkovat pohled na přínosy OMT, tak jak 

je vnímají samotní účastníci. Empirickou část vnímáme jako inspirativní. Jsme si vědomi 

toho, že výstupy jsou významnou měrou závislé na povaze dat, která jsou do vyhodnocování 

vložena. Je tedy možné, že při vyplňování dotazníku jinými respondenty bychom mohli 

získat poněkud odlišné informace. I přes tuto značně omezenou obecnou platnost však 

považujeme výsledky naší práce jako určitým způsobem metodologicky strukturovaný obraz, 

který nám umožní se na zkoumaný jev podívat a získat tak další inspiraci v oblasti dalšího 

poznávání.   
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PŘÍLOHY 

Příloha 1: Dotazník zam ěřený na popis outdoorových vzd ělávacích 
trénink ů 
 
 
 
 

Dotazník zaměřený na popis outdoorových vzdělávacích tréninků 
 
 

Tento dotazník je určen tomu, kdo byl jako zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem na 

outdoorový vzdělávací trénink. V případě, že jste se zúčastnil/a více outdoorových 

vzdělávacích tréninků popisujte ten poslední.  

 

V našem dotazníku budeme sledovat tři oblasti charakteru vzdělávacích outdoorových 

tréninků 

 

• první oblastí budou dotazy směřující k organizačním záležitostem 

• druhou oblastí budou anonymní údaje o dotazovaném vztahující se k tématu 

• třetí oblastí budou dotazy směřující k přínosům tréninku  

 

 
 

Dotazy týkající se organizačních záležitostí 

(Vaší volbu označte křížkem) 

Trénink trval:   

 

 

Trénink probíhal tyto dny v týdnu:        

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 

       

 

 

 

1 den 2 dny 3 dny 4 dny více než 4 dny 
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Byl součástí tréninkový den, který připadl na den pracovního volna (státní svátek a jiné): 

 
 
 
 
 
Trénink probíhal v tomto ročním období: 
 

Jaro Léto Podzim Zima 
    
 
 
 
Prostředí pro uskutečněné aktivity bylo v poměru: 
 
 
    v budově    venku 

a) 1/3 2/3  
b) 1/2 1/2  
c) 2/3 1/3  
d) všechny v budově žádná venku  
e) žádná v budově všechny venku  

 
 
Tréninku jsem se účastnil/a:  
 
a) v celém rozsahu b)  pozdní příjezd c) předčasný odjezd d) částečně přerušil(a) 

    
 
    
 
Před realizací tréninku jsem pociťoval potřebu takového vzdělávání:  
 
 
 
 
 
Na trénink:  
  
 
 
 
 
 
První informaci o konání tréninku jsem obdržel/a:  
 

14 dní před 1 měsíc před 2 měsíce před 3 měsíce před více než 3 měsíce před 
     
    

ANO 
 

  

NE 
 

  

ANO 
 
  

NE 
 
  

a) jsem byl vyslán/a 
 
  

b) přihlásil/a jsem se 
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Na trénink jsem obdržel/a pozvánku s časovým předstihem:  
 
1 týden 2 týdny 3 týdny 4 týdny více než 4 týdny neobdržel/a jsem 

      
 
 
 
Trénink byl součástí seriálu vzdělávacích akcí: 
 
 
 
 
 
Trénink byl zahájen:  
 

ráno                 mezi 7 - 9  hod  
dopoledne       mezi 9 -11 hod  
poledne           mezi 11-13 hod  
odpoledne       mezi 13-17 hod  
večer               mezi 17-20 hod  

 
 
 
Součástí programu tréninku byly i noční aktivity mezi 21.00 a 7.00 hod.:   
 
 
 
 
 
 
Závěr celého tréninku byl stanoven na: 
 

ráno                 mezi  7 - 9  hod  
dopoledne       mezi  9 -11 hod  
poledne           mezi 11-13 hod  
odpoledne       mezi 13-17 hod  
večer               mezi 17-20 hod  

 
 
 
Počet účastníků tréninku byl: 
 

do   4 osob   
do   8 osob    
do 12 osob    
do 16 osob   
do 20 osob     
do 24 osob      
více než 24 osob  

ANO 
 

NE 
 

ANO 
 

NE 
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Počet lektorů byl: 
1 lektor  
2 lektoři  
3 lektoři  
4 lektoři  
5 lektorů  
6 lektorů     
více lektorů  

 
 
Součástí tréninku byly rozbory jednotlivých činností:   
 
 
 
 
 
 
Kvalifikace lektorů odpovídaly oblastem, které trénovali:   
 

Ano Nemohu posoudit Ne 
   

 
 
 
Byl/a jsem seznámen/a se závěrečnou zprávou z tréninku:   
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANO 
 
  

NE 
 
  

ANO 
 

NE 
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Dotazy týkající se dotazovaného 

Prosím, uveďte následující informace o Vás. 

 

Pohlaví     

Věk 

Pracovní pozice (uveďte dle pracovní smlouvy) 

 

 

(Vaší volbu označte křížkem) 

Charakter pracovní pozice: 

 

A) vyšší management B) střední management C) nižší management D) jiné – jaké? 

 

 

   

 
     
V této pozici pracuji:  
 

1 rok 2 roky 3 roky 5 let více než 5 let 
     
 
 
Počet zaměstnanců společnosti ve které pracuji je: 
 

do 20 do 50 do 100 do 500 více než 500 
     
 
 
Outdoor trénink jsem absolvoval/a:          
       

poprvé podruhé potřetí vícekrát 
    
 
 
 
Od tréninku, který hodnotím, uplynulo:  
 

1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 1/2 roku 1 rok více než 1 rok 
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Dotazy směřující k přínosům tréninku 
(Vaší volbu označte tučně) 

 
 
Obdržené informace před tréninkem  
byly postačující pro představu o jeho náplni:         Ano     Ne 
 
Trénink splnil moje očekávání:     Ano      Ne 
 
Rozbory splněných úkolů  
považuji za:               A) významné   B) méně významné C) bez přínosu 
 
Trénink ovlivnil  
moje porozumění principům týmové práce:     A) významně     B) částečně     C) bez přínosu 
 
Trénink ovlivnil  
moje porozumění principům komunikace:          A) významně   B) částečně   C) bez přínosu 
 
Trénink ovlivnil  
porozumění mé vlastní roli ve skupině:        A) významně   B) částečně     C) bez přínosu 
 
Trénink ukázal jak ovlivňovat  
postoje ostatních členů týmu:           A) dostatečně   B) jen naznačil  C) neukázal 
 
Tuto formu vzdělávání  
považuji za:                   A) velmi přínosnou  B) částečně opodstatněnou  C) ztrátu času 
 
 
Získané poznatky z tréninku moji práci:     A) ulehčují   B) komplikují   C) nelze je využít 
 
Podobnou formu vzdělávání  
bych uvítal/a:                            A) dvakrát ročně   B) jednou ročně   C) méně často 
 
Trénink ovlivnil moji  
sebedůvěru:                  A) pozitivně  B) žádnou změnu nepociťuji  C) negativně 
 
Úroveň tréninku je dle mého názoru  
závislá na kompetenci lektorů:                       A) velmi     B)částečně    C) není podstatná 
 
Trénink ovlivnil vztahy  
mezi účastníky:               A) pozitivně    B) beze změn    C) negativně 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


