
 

 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta tělesné výchovy a sportu 

Katedra základů kinantropologie a humanitních věd 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Outdoorový program 

Návrh a realizace outdoorového programu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Zuzana Outratová              Kladno 2009 

Vedoucí: Mgr. Jan Šíma



 

 

Abstrakt 

 

Název práce:   Outdoorový program  

Podtitul:  Návrh a realizace outdoorového programu 

 

 

Cíl práce:  Přiblížit outdoorové firmy a problematiku outdoorových 

programů. Navrhnout nový program pro rozvojovou a 

vzdělávací společnost, dnes centrum týmové spolupráce, na 

základě mých dosavadních zkušeností s těmito aktivitami a 

analýzy již uskutečněných programů. V závěru zhodnotit 

zjištěné poznatky a možnosti zrealizovat program pro klienta.  

 

 

Metody: Popisná analýza pro představení outdoorové firmy, 

outdoorových programů a zhodnocení dosavadních, získaných 

zkušeností. Komparativní analýza pro přiblížení dané 

problematiky. Návrh a demonstrace nového outdoorového 

programu. 

 

 

Výsledky:  Nový outdoorový program je schopen realizace, je zařazen do 

programové nabídky firmy a bude doporučován jejím klientům. 

 

 

Klíčová slova:  Outdoor, outdoorová firma, outdoorové programy, skupina/tým 



 

 

Abstract 

 

Title:               The Outdoor Program  

Subtitle:  The Concept and Realization of an Outdoor Program 

 

Objectives:  To present outdoor companies and the challenge of outdoor 

programs. To create a concept of a new program for a 

developing and educational company, currently the centre of 

team co-operation, based on my experience with these activities 

up to now and on the analysis of the already-realized programs. 

To investigate functioning and deficiency of the new program 

throughout a pilot program. In the final part- to evaluate the 

acquired findings as well as the potentiality to realize the 

program for a client.  

 

Methods: Descriptive analysis introducing the outdoor company and (its) 

outdoor programs; an assessment of the already acquired 

experience. Comparative analysis as a closer approach to the 

issue. A concept of a new outdoor program and its 

demonstration.  

 

Results:  The new outdoor program is considered realizable; it is included 

in the company´s program offering and will be recommended to 

the clients. 

 

 

Key words: Outdoor; outdoor company; outdoor programs; group/team; 

experience education  
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1. ÚVOD 

Téma své diplomové práce jsem si vybrala z několika důvodů. Již od malička jsem 

byla vedena k nejrůznějším volnočasovým aktivitám, k hudbě, výtvarnému umění a 

především ke sportu a všemu, co s pohybem souvisí. Později jsem měla i možnost 

reprezentovat v mnoha sportovních disciplínách  jak základní, tak střední školu. Pro nikoho 

proto nebylo velkým překvapením, když jsem projevila zájem se sportu věnovat i nadále 

během vysokoškolského studia. Po čtyřech letech, kdy již mohu rekapitulovat, konstatuji, 

že spojení teorie z oblasti managementu, marketingu a základů jednotlivých sportů 

s vlastní praktickou zkušeností je přesně to, co dnešní sportovní průmysl potřebuje.  

Při studiu na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) 

jsme byli seznamováni s velmi širokou škálou sportovních aktivit.  Mne ze všeho nejvíce 

zaujaly předměty z katedry sportů v přírodě. Po úspěšném absolvování fakultního kursu 

sportů v přírodě jsem se rozhodla věnovat se tomuto odvětví více a zúčastnila jsem se 

výběrového řízení na pozici instruktora outdoorové firmy. Pro zachování anonymity ji 

budu dále nazývat firma „F“.  

Ve firmě „F“ mohu stoprocentně využít veškeré poznatky ze studia, tedy přesněji 

z mého oboru studia, aplikovat nabyté vědomosti v praxi, vidět teoretické pojmy v širším 

kontextu a zcela reálně, a především nadále rozvíjet své schopnosti a dovednosti na akcích 

a školeních, které společnost realizuje. Na druhé straně mne velmi uspokojuje a těší, že 

zkušenosti, které jsem doposud v této společnosti načerpala, naprosto korespondují s tím, 

co slyším ve škole a zároveň i s mojí představou o tom, co studuji a proč, neboť takto by 

podle mne měl management tělesné výchovy a sportu v praxi vypadat. 

Otázkou je, co si kdo pod dnes velmi frekventovaným a neustále ve všech pádech 

skloňovaným výrazem „management“ dokáže představit. Strohá definice, např. dle  Leo 

Vodáčka a Oĺgy Vodáčkové, kteří ve své knize Management teorie a praxe 80. a 90. let 

(13, str. 18-19) říkají, že:  „Management je obsahovou náplní značně obecnou disciplínou 

se širokým aplikačním záběrem, může být uplatněn pro velmi rozmanité druhy 

organizačních jednotek a aplikován na různých organizačních úrovních.“, laikovi mnoho 

neobjasní, a faktický význam pojmu stále uniká. Pragmatická literatura se shoduje, že „se 

jedná o vědu i umění a manažer, tedy vykonavatel managementu a nositel této profese, je 
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zodpovědný za dosahování cílů svěřených mu organizačních jednotek, tvůrčí účasti na 

jejich tvorbě a zajištění, k čemuž využívá kolektiv spolupracovníků“. To sice zní 

nezasvěcenému již srozumitelněji, ale každý mi dá za pravdu, že nejlépe se management 

pochopi přímo v praxi: na konkrétních příkladech, kdy jsou při přípravě a realizaci akcí 

důsledně používány a uplatňovány manažerské dovednosti, díky nimž je reálné se k cíli 

dostat snadněji, rychleji, efektivněji, chytřeji... 

Při přípravě a realizaci outdoorových programů se ve firmě „F“ my, této 

problematiky znalí, dnes a denně setkáváme s tím, že management není jen prázdné a 

nicneříkající slovo, anebo naopak mnohoznačný termín, pod kterým jedinec neví, co si má 

představit, ale že se za tímto pojmem skrývá konkrétní tvrdá práce. Víme, že je neradno 

podceňovat význam umění  plánovat a rozhodovat, organizovat, vést a řídit, motivovat, 

kontrolovat a hodnotit, tedy moderně „managovat“. Praxe nám dává za pravdu, že bez 

dobrého managementu se žádná firma neobejde, ať již se jedná o firmičku zaměstnávající 

čtyři osoby či koncern čítající stovky a tisíce zaměstnanců. I já se v terénu při 

outdoorových aktivitách opakovaně přesvědčuji o tom, jak jsou manažerské činnosti nejen 

důležité a náročné, ale zjišťuji, že jsou i naplňující, uspokojující a především krásné. 

V outdoorové společnosti „F“ působím již třetím rokem a jak její filosofie, tak 

programová nabídka mne oslovila natolik, že jsem se postupně sama začala aktivně podílet 

na tvorbě nových projektů. A právě jeden z nich je předmětem této mojí diplomové práce, 

která má mimo jiné za cíl informovat i širší veřejnost o existenci firem s podobným 

zaměřením, seznámit čtenáře s předmětem a metodami jejich práce a též osvětlit některé 

pojmy, které jsou pro instruktory nebo obdobné firmy denním chlebem.  

Outdoorový průmysl zažil v poslední době nebývalého rozmachu a „outdoorové 

programy“ jsou i v dobách finanční krize nedílnou součástí rozvojového či diagnostického 

plánu nejednoho „manažerského týmu“. I zde však platí, obdobně jako u výše 

zmiňovaného managementu, že pojem „outdoor“ je sice všudypřítomný a setkáváme se 

s ním v nejrůznějších spojitostech a souvislostech, jeho obsahová náplň však již tak jasná 

všem není. Dnešní média jsou plná těchto termínů, protože je to moderní. A národ, protože 

je neustále kolem sebe slyší, si zvykl je používat, aniž by kolikrát věděl, co znamenají. 

Počešťované anglické výrazy a mnohdy nepřesné překlady či nejednoznačný význam slov 

spolu se snahou vypadat vzdělaně a informovaně způsobuje, že je odborná terminologie 

používána v naprosto nelogických a mnohdy nesmyslných spojeních a souvislostech. 
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Každý, aby nebyl pozadu, má „outdoorové oblečení“, absolvuje „outdoorové programy“, 

prostě je „IN“. Málokdo však zná pravý význam tohoto slova a ještě méně je těch, kteří se 

dovedou zorientovat v produktech, které outdoorové firmy potenciálním klientům 

předkládají. Dnes a denně slyšíme ze všech stran, že ten či onen jede kamsi na „outdoor“, 

ale víme, co od takového „outdoorového kursu“ čekat a vědí to i firmy a společnosti, které 

programy s takovýmito podtituly nabízejí? A což teprve ti, kteří je pro své zaměstnance a 

pro sebe v dobré víře kupují? Je opravdu každý program „teambuilding“, jak se mnozí 

z nás domnívají jen proto, že je tak prezentován? Jak jej rozpoznat? A jaký program je 

vhodný právě pro ten daný konkrétní tým?  Na tyto a mnohé další otázky dávám odpověď 

ve své diplomové práci. Jsem si však vědoma, že i přes současný obrovský „outdoorový“ 

boom ještě nějaký čas potrvá, než se názvosloví rozklíčuje a sjednotí, významy pojmů se 

jednoznačně vysvětlí a ustálí a vejdou v povědomí lidí ve správných souvislostech a tak, 

aby tomu každý porozuměl. 

V neposlední řadě chci též vytvořením nového projektu přispět k rozšíření nabídky 

firmy „F“ o nový, jedinečný outdoorový program, neboť jsem si vědoma toho, že rozsah, 

atraktivita a pestrost nabídky ruku v ruce s PR a marketingovou strategií jsou podmínkou 

úspěchu firmy na trhu. A získat či udržet si dobrého klienta znamená neustále čelit 

všudypřítomné konkurenci a přicházet se stále novými a stále lepšími nápady a čím dál 

poutavějšími nabídkami. Zde předkládaný projekt by mohl být jednou z nich. 
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2. CÍLE PRÁCE 

2. 1 Cíle 

Cílem této diplomové práce je mimo jiné přiblížení problematiky outdoorových 

firem a jejich programů a představení jednoho programu zcela nového. Tento program 

bude popsán včetně návrhu realizace. Pro ilustraci a porovnání uvedu několik příkladů 

outdoorových programů, jejich charakteristik, průběhu, vysvětlení, na které cílové skupiny 

zákazníků jsou zaměřeny, a s tím související metody a styly vedení takovýchto akcí.  

Osvětlím jednotlivé pojmy z outdoorového slovníku a definuji skupinu a popíši 

rozlišení jednotlivých fází týmu/skupiny, pro které jsou outdoorové programy, v různých 

modifikacích, určeny. Posledním, neméně důležitým bodem, bude i bližší seznámení 

s filosofií firmy, u které pracuji. 

Přínosem a hlavním cílem této diplomové práce je již zmiňovaný návrh zcela 

nového programu, o který daná outdoorová firma obohatí svoji nabídku. Návrh 

v syntetické části slouží nejen jako inspirace, ale vzhledem k jeho propracovanosti i jako 

konečný produkt, připravený k okamžité realizaci v případě zájmu zákazníka.  

2. 2 Struktura diplomové práce 

První, úvodní část diplomové práce představuje téma práce, zdůvodnění, proč jsem 

si toto téma vybrala. Zmiňují se zde mnohé otázky, které se zvoleným tématem souvisejí a 

poukazuje na terminologický chaos, který se ve zmiňovaných pojmech vyskytuje.  

Druhá část přináší cíle a strukturu práce. 

Obsahem třetí části jsou teoretická východiska. Ta obsahují vymezení několika pro 

práci stěžejních pojmů, jako je outdooor, outdoorová firma a její specifika, outdoorový 

program a jeho typy, vývojové fáze týmu/skupiny. Dále se pak věnuje metodám a stylům 

vedení jednotlivých programů, jako je například zážitková pedagogika. Závěr této části je 

věnován kořenům, nebo-li historii outdooru. K dokreslení situace je představena zahraniční 
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světoznámá organizace Outward Bound a jsou zde zmíněna i některá více či méně známá 

profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání, které působí na půdě České republiky.  

Čtvrtá část rozebírá metodologii, která byla použita v této práci. 

Pátá kapitola je již částí analytickou. Popisuji zde své dosavadní zkušenosti 

s outdoorem a outdoorovou firmou, její zásady a fungování. Charakterizuji zde zákonitosti 

struktury programu, proces jeho vzniku i uvedení jakéhokoli outdoorového programu na 

trh, od počátečního nápadu přes jeho vytvoření a  nabízení, přes strategii jednání s klienty i 

instruktory, až po vlastní realizaci a konečné vyhodnocení ( klientem i organizátorem ) a 

zhodnocení finančního efektu. 

Šestá kapitola, syntetická část, obsahuje zcela nový, jedinečný outdoorový program 

s názvem „Klíče od pevnosti Boyard“, který rozšířuje základní nabídku uvedené 

outdoorové firmy za účelem uspokojení stávajících klientů a získání klientů nových. Jsou 

zde zúročeny nabyté zkušenosti z realizace standardních programů a odrážejí se zde 

úspěchy i neúspěchy dosavadních aktivit.  

Závěrečná sedmá část práce se vrací ke všem výše uvedeným kapitolám, shrnuje a 

zhodnocuje zjištěné poznatky a stručně popisuje výsledky práce. Též nastiňuje další 

možnosti vývoje.  
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

3. 1 Realizace sportovní akce 

Veškerá činnost v jakékoli organizaci vychází ze základních manažerských 

dovedností. 

3. 1. 1  Manažerské činnosti 

Otec moderní teorie operačního managementu, francouzský průmyslník Henri 

Fayol, uvádí v rámci svého členění 5 základních manažerských činností: plánování, 

orgnizování, přikazování, koordinování a kontrolování. (5, str. 46) A ač toto dělení spatřilo 

světlo světa již ve 20. letech minulého století, moderní literatura jej ctí dodnes téměř 

doslova.  

• Plánování 

Před realizací každé akce si musíme vždy ujasnit: 

⇒ Jak vypadá současná situace – jak je na tom organizující 

společnost 

Analýza současné situace je základem celého plánování. Pomocí ní lze zjistit, jak si 

organizátor stojí, jaké jsou jeho materiální, finanční a  personální zabezpečení.  

⇒ Budoucí prostředí – co lze předpokládat 

Tato analýza nastíní možnosti vývoje zdrojů i situace společnosti v rámci vnitřních 

i vnějších podmínek.    

⇒ Současné možnosti – kam je možné postoupit 

Pomocí analýzy současných možností je vidět aktuální stav prostředků a možností.  

⇒ Možné směry – kam může společnost zajít 
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V této fázi se ukáže, jakými způsoby lze danou akci organizovat, který z nich je 

nejpřijatelnější a stanoví se cíle, které má akce plnit a cesty jejich dosažení. 

⇒ Cíle – kam chceme dospět 

Jedná se o souhrn cílů, jejich rozčlenění, hierarchie a podoba. 

⇒ Možné přístupové cesty – jak cílů dosáhnout 

V tuto chvíli se stanoví veškeré možnosti a způsoby dosažení daných cílů a prvků 

potřebných k jejich realizaci. 

⇒ Zvolená cesta strategie – co nakonec bude společnost dělat 

Výběr nejvýhodnějšího způsobu dosažení cílů. 

⇒ Program akce – jak se provede? 

Vytvoření časového harmonogramu, rozdělení úkolům členům týmu, sestavení 

plánu činností a stanovení plánu a data kontrolní činnosti. 

⇒ Rozpočet akce – jaké prostředky budou potřeba 

Sestavení přehledu nákladů a výnosů a zisků a ztrát. 

⇒ Přehled a kontrola – průběžná činnost, zjistí se, zda je práce 

efektivní a smysluplná 

• Organizování 

V tomto procesu jsou důležité tyto body: 

⇒ Identifikace a klasifikace požadovaných činností 

⇒ Seskupování činností z hlediska zdrojů a situací 

⇒ Delegování pravomocí 

⇒ Horizontální a vertikální koordinace pravomocí a informačních 

vztahů 



 

 8 

• Personální management  

⇒ Plánování pracovních sil 

⇒ Výběr a rozmisťování  

⇒ Vedení lidí 

⇒ Odměňování 

⇒ Kontrola 

3. 1. 2  Event management 

Event management znamená v překladu pořádání událostí a v praxi se tento výraz 

používá jako popsání speciálního druhu Public Relations, který spočívá v co nejosobnějším 

kontaktu s cílovou skupinou zákazníků. Event management je tedy jedním 

z nejvýznamnějších a nejefektivnějších prostředků Public Relations. Toto odvětví si často 

žádá přímý kontakt se zákazníkem a nejlepší cesta, jak někoho oslovit, zaujmout a 

přesvědčit, je pomocí osobního setkání. Šance ovlivnit názory, postoje nebo chování jiných 

lidí jsou tak mnohem větší.  

Slovník cizích slov podává výklad pojmu event management takto:  

• mimořádná marketingová komunikace s veřejností 

• organizace a pořádání výletních, zájmových, relaxačních i odborných akcí 

pro potenciální zákazníky 

3. 2 Skupina 

Člověk je společenským tvorem, který získává svoje specificky lidské vlastnosti 

v průběhu života ve skupině. Jeho vývoj je sociálně formován a bez kontaktu s lidmi ztrácí 

podstatu své existence. Psychické procesy a vlastnosti každého z nás jsou ovlivněny 

samozřejmě v nestejné míře, ale existují i takové, které by se za jiných okolností vůbec 

nemohly rozvinout. ( 12, str.183) 
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Většina událostí, a to společenských, sportovních a především rodinných, vyžaduje 

kontakt s lidmi. Mnohdy se jedná o kontakt velice úzký, což vytváří potřebu sdružovat se 

do celků nazývaných sociální skupiny. A právě na existenci sociálních skupin je založeno 

nejedno odvětví. A snad nejpopulárnějším odvětvím jsou sportovní hry. Tomuto a 

následujícím tématům se věnuje i prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc., prof. PhDr. Václav 

Hošek, DrSc. a doc. PhDr. Běla Hátlová, PhD. v knize: Psychologie sportu (10, str. 99-

128)  

3. 2. 1  Definice 

Definice skupiny se v závislosti na vědním oboru, v kterém je pojem definován 

značně liší. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. ji v sociologickém webzinu, periodiku 

Sociologického ústavu AV ČR, pojímá takto: „Skupina patří k nejčastěji užívaným 

sociologickým pojmům. Tento termín byl převzat na přelomu 17. a 18. století z 

francouzštiny (groupe) a to pro označení společných jevů v oblasti výtvarného umění. Do 

sociologie se pojem skupina dostal později a zaujal místo, které před jeho zavedením měl 

termín společnost. V současné době je skupina jedním ze základních sociologických 

termínů a v některých systémech je ústřední osou sociologického zkoumání.“ (17) 

Obecně lze říci, že je to sdružení dvou a více osob v interakci, které se vzájemně 

ovlivňují a zároveň jsou ovlivňovány skupinou.  

3. 2. 2  Dělení 

• Primární sociální skupiny  

Dají se charakterizovat určitými znaky, mají společné cíle spojené s činností 

skupiny, určitý stupeň vzájemné znalosti, mají vytvořenu síť interpersonálních vztahů, 

existují zde společenské normy regulující chování jejich členů a funguje zde systém pozic 

a rolí, které tvoří strukturu skupiny, její život a dynamiku.  

• Sekundární sociální skupiny  

Jsou charakterizovány větší velikostí, převažují zde spíše náhodné vztahy, 

komunikace v tomto typu skupiny je na bázi zprostředkování a je vytvořena zejména pro 

konkrétní cíl nebo úkol. Můžeme říct, že vzniká účelově. 
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Dělení na formální a neformální skupiny v mnoha případech koresponduje s výše 

uvedeným.  

• Neformální skupina  

Má volnou organizační strukturu, role a pozice členů obvykle nejsou striktně 

vymezeny. Obecně mají tyto skupiny větší volnost ve vztahu k ostatním skupinám a jejich 

existence ani činnost není formalizována jinými společenskými organizacemi. 

• Formální skupina  

Je řízena především zvenčí, má stanovené normy, kterými se řídí, je kontrolována, 

hodnocena a obvykle musí plnit cíle stanovené jejím zřizovatelem, s nimiž je svázána. 

3. 2. 3  Vlastnosti skupiny 

Za stěžejní vlastnosti skupiny, tedy kritéria jejího určení, a to nejen pro naši 

problematiku, jsou považovány následující vlastnosti:  

• Stabilita skupiny  

Jedná se o proměnlivost v členské základně. Čím méně se mění členové skupiny, 

tím je stabilnější. 

• Velikost skupiny  

Velikost skupiny značně ovlivňuje výběr programu a jeho funkčnost. V malé 

skupině se jednotliví členové více ovlivňují a komunikují „tváří v tvář“. Za malé skupiny 

jsou numerickým počtem svých členů považovány nejčastěji celky od 3 do 30-50 

účastníků. 

• Integrovanost skupiny  

Projevuje se jednotnou činností a postoji členů. 

• Soudržnost skupiny ( kohezivita )  

Jedná se o pocit sounáležitosti vycházející z vazeb mezi členy. Je jedním 

z významných faktorů ovlivňujících efektivitu skupiny. 
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• Atraktivnost skupiny  

Souvisí se společenskou významností skupiny a skupinových cílů, s potřebami 

individuálních členů. Členství ve společensky významných skupinách totiž přináší zcela 

ojedinělé společenské postavení či ekonomické zhodnocení.   

• Stálost skupiny  

Je chápána jako stálost skupiny v čase, tedy zda skupina funguje již několik let či 

byla vytvořena účelově a její existence je omezena pouze na dobu trvání dané akce.  

• Autonomie skupiny  

Vyjadřuje závislost na druhých skupinách. Otázka míry závislosti jde ruku v ruce se 

způsobem řízení a hodnocení skupiny, což bývá v mnoha případech rozhodujícím 

kritériem. 

• Intimita skupiny  

Pojednává o vzájemných vztazích mezi členy skupiny a jejich intenzitou. Míra 

vědomosti o druhých členech vyplývá z frekvence kontaktu a značně se prohlubuje 

zejména v zátěžových situacích. 

• Propustnost skupiny  

Je to vlastnost označující změnu členstva, tedy obtížnost této změny. Malá 

fluktuace členů je známkou stálosti, stability i struktury. Naopak velká propustnost a tedy 

větší otevřenost skupiny vždy znamená nestabilní strukturu a  mnohdy nižší výkonnost. 

• Homogenita skupiny - stejnorodost 

Definuje stupeň shody jednotlivých členů v určitých znacích. Stupeň homogenity či 

heterogenity je stanovován dle daného kritéria, což může být např. sportovní výkon, ale i 

hodnotová orientace, vzdělání, věk, pohlaví, společné zájmy apod. 

• Polarizace skupiny 

Vyjadřuje jednotnou zaměřenost členů skupiny k dosažení společného cíle. 

V okamžiku, kdy se část skupiny s danými cíly neztotožní, nastává problematická situace. 

Zaměřenost  a motivace skupiny klesá a hrozí riziko konfliktů, což ubírá na výkonnosti. 
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• Hodnotová orientace skupiny 

Tato vlastnost popisuje hodnoty, které se v největší míře uplatňují v činnosti 

skupiny a ve stanovování a dosahování jejích cílů. Orientace skupiny pak může být např. 

úspěch a nebo prožitek. Samozřejmě musíme brát v potaz i různá nebezpečí, která  se v 

této souvislosti nabízejí, což je třeba momentálně velice skloňovaný a užívaný termín 

agrese.  

• Stupeň libosti skupiny 

Jedná se o charakteristiku  určující nakolik si každý člen váží svého členství a jak 

jej prožívá. S neúspěchem či porážkou dochází k poklesu uspokojení členů, zhoršování 

atmosféry ve skupině a finálně vede ke snaze ji opustit.  

• Kontrola skupiny – míra skupinové kontroly 

V tomto případě se jedná o uplatňování pravidel - norem vně i uvnitř skupiny. Čím 

větší je neúspěch skupiny, tím větší je pak míra vnější kontroly. Značná míra kontroly 

přináší hluboký zásah do vnitřního života skupiny a je i jedním z určujících faktorů jejího 

formování. 

3. 2. 4  Skupinová dynamika 

Jak je již uvedeno výše, každý člověk je příslušníkem různých sociálních skupin, 

z nichž každá jej může ve značné míře ovlivňovat a modifikovat tak jeho osobnost. Vliv 

skupiny je různý v závislosti na jejích kvalitách, ale i postavení a rolích, které v ní 

jednotlivec zastává.  

• Sociální pozice 

V rámci skupiny existuje určitá systematizace těchto pozic, která vyjadřuje, jak je 

daný jedinec přijímán, hodnocen, jaký vztah k němu mají ostatní, jaký je jeho přínos 

k činnosti skupiny a jaký má podíl na moci.  

Sociální pozice tedy označuje místo jedince ve skupině, jinými slovy jeho 

nadřazenost, podřízenost či přiřazenost. Zaujetí pozice a setrvání v ní do značné míry 

ovlivňují nejrůznější faktory. Z těch vnitřních je to osobnostní dispozice jedince, z vnějších 

např. proměnlivost prostředí, v kterém se skupina vyskytuje. 
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Pozice můžeme dělit na:  

⇒ Subjektivní – vycházející z vlastního ocenění jedince a  

⇒ Objektivní – jak je člověk srovnáván a zařazován v sociálním 

žebříčku skupiny jejími ostatními členy 

Pokud se objektivní a subjektivní pozice shodují, hovoříme o stabilním systému, 

stabilní struktuře, s konkrétními sociálními pozicemi.  

Skupinová dynamika se zabývá změnami těchto pozic a sociálním srovnáváním se 

členů s nimi, neboť členové s nižšími pozicemi mají zájem zaujmout pozice vyšší a čerpat 

tak benefitů spojených s nimi.  

• Sociální statut 

Pojem sociální statut je chápán jako místo člena ve skupině z hlediska prestiže, jeho 

významu a hodnoty  pro ni. S každým místem je pak spojováno určité očekávání, 

odpovídající dané pozici a situaci, ve které se jedinec vyskytne.  Souborem těchto 

očekávání je sociální role. 

• Sociální role 

Jak je již z výše uvedeného zřejmé, každá role je výsledkem interakce mezi daným 

jedincem a konkrétní skupinou, vyplývá z určité pozice, má svůj status a projevuje se i 

v oblasti chování.  

Ve specifickém zvládnutí různých sociálních rolí se pak projeví kýžené typické 

rysy osobnosti jedince.  

Můžeme je dělit dle mnoha kritérií. Členění nejlépe vystihující danou problematiku 

je dělení z hlediska trvání a to na role krátkodobé, dlouhodobé a vrozené. Zcela typickými 

rolemi jsou:  

⇒ role vůdce, kouče – člen v této roli podstatně ovlivňuje skupinu 

⇒ role bažanta – role časově omezená, získá ji nově příchozí člen 

⇒ role černé ovce – vždy zdrojem konfliktů, má spíše negativní projev 

a skupina k němu zaujímá záporný vztah 
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⇒ role obětního beránka – dle situace se do ní může dostat každý 

člen, připisují se mu aktuální neúspěchy skupiny 

⇒ role zlého muže – chování tohoto člena je namířeno ven ze skupiny, 

je opřena o fyzické dispozice jedince a je rolí poměrně stabilní 

⇒ role pozorovatele – může být stabilní i časově omezená a pro 

skupinu má obzvláště v našem případě zásadní význam  

 

• Vývojové fáze skupiny – fáze skupinové dynamiky 

Znalost vývojové fáze skupiny je nejdůležitějším pilířem k zajištění maximální 

efektivity práce se ní, neboť v každé této fázi se skupina chová jinak, řeší různé situace 

rozdílnými způsoby. I jakákoli práce se skupinou je tedy v jednotlivých fázích odlišná.  

Mezi fáze skupinové dynamiky patří: 

⇒ 1.fáze – Start 

V první fázi, následující bezprostředně po vytvoření skupiny, se projevuje 

počáteční nejistota. Každý z členů přichází s jiným vstupním "kapitálem" tvořeným 

předchozími zkušenostmi a očekáváním věcí příštích. Tuto fázi můžeme popsat pomocí 

následujících hlavních charakteristik: 

o Nejistota jednotlivých členů skupiny 

o Zdrženlivost  

o Zachovávání odstupu a ochrany  

o Žádné pevné svazky mezi členy skupiny  

o "Zaškatulkování" ostatních účastníků  

o Hledání platných norem  

o Projevy navyklých způsobů chování  
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o Testování vedoucího  

o Minimální přejímání odpovědnosti 

V této fázi dochází ke vznikům osobních vztahů a je proto důležité odbourávání 

prvotních rozpaků. Práce se skupinou se tedy orientuje na vzájemné poznávání členů 

prostřednictvím zábavy a pozitivních zážitků a zkušeností. 

⇒ 2.fáze – Kvašení 

Ve druhé fázi dochází ve skupině k „boji o moc a kontrolu“. Koncepce a pečlivá 

příprava kvalitní práce se skupinou je velmi choulostivá a důležitá. Tuto fázi vývoje 

skupiny charakterizuje: 

o Členové se stávají osobnějšími 

o Vliv jednotlivce na dění 

o Diskuse o tématech a věcném obsahu problémů 

o Snaha o nalezení vlastní pozice 

o Kritika ostatních účastníků 

o Boj o status a jeho uhájení 

o Diskuse o chování vedoucího 

o Vytváření podskupin 

Ve druhé vývojové fázi je důležité zaměřit se především na stabilizaci situace ve 

skupině. Vhodné je používání review a zvlášť významnou roli zde hraje flexibilita, 

schopnost citlivě reagovat na podněty přicházející ze skupiny a reflexe jevů projevujících 

se na pozadí průběhu akce skupiny. V praxi se mnohdy stane, že se tato fáze přeskočí, 

nicméně projeví se vždy, třeba i v delším časovém horizontu.  

⇒ 3.fáze – Vyjasnění 
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Po překonání druhé fáze vývoje se skupina pomalu stává týmem v nejlepším slova 

smyslu. Fázi vyjasnění lze popsat takto: 

o Ústup vyhraněného konkurenčního chování členů skupiny 

o Otevřená komunikace 

o Vyšší intenzita spolupráce 

o Výměna nápadů a názorů 

o Ujasnění potřeb 

o Akceptování druhých 

o Rozvoj systému vztahů 

o Vytváření pocitu sounáležitosti 

o Budování mezilidských vztahů 

⇒ 4. fáze – Diferenciace 

Ve čtvrté fázi dochází k definitivní proměně v tým s následujícími základními jevy: 

o Skupina plně schopná práce 

o Silná soudržnost skupiny 

o Identifikace jednotlivce se skupinou 

o Zvýšená ochota jednotlivce dávat 

o Pocit sounáležitosti 

o Akceptace odlišností osobnosti 

o Úkol skupiny na prvním místě 

o Samořízení skupiny 

⇒ 5. fáze – Rozchod 
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Jedná se o poslední fázi vývoje skupiny, tedy  konec fungování týmu. A jak se říká: 

po dobře vykonané práci by měla následovat odměna. V tomto případě již žádná hlubší 

rozvojová dimenze nepřipadá v úvahu.  

Závěrem je třeba říci, že ne každá skupina musí nutně projít všemi těmito fázemi. 

(interní školení) 

   EFEKTIVITA 

obrázek 1 - Na uvedeném modelu vývojových fází skupiny je výborně vidět doba trvání každé 

z nich (na ose x) a jaká je efektivita týmu v jednotlivých fázích (na ose y).  

3. 3 Zážitkové vzdělávání 

 Tomuto tématu dominují dva citáty, které naprosto vystihují podstatu této kapitoly.  

„Zkušenost není to, co se vám přihodí, zkušenost je to, co uděláte z toho, co se vám 

přihodí.“ (Aldous Huxley)  

„ Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já 

pochopím.“ (Konfucius) 

Ne nadarmo se říká, že nejlepším dárkem je zážitek. Každý zážitek, který máme, je 

čistě osobní, emocionálně zabarvený, neuchopitelný a nepřenosný. Je dokázáno, že 80% 

našeho poznání získáváme právě z nějakého vlastního zážitku. Vše, co zažijeme, dobré či 

špatné, je totiž racionálně zpracováváno a tak vzniká obecný poznatek, se kterým potom 

dále pracujeme. Poznatky, zpracované na tomto základě, tedy ze zážitků,  jsou daleko lépe 

vybavitelné a dlouhodoběji zapamatovatelné.  
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Zážitkové vzdělávání má mnoho definic. Dle PhDr. Ivo Jiráska Ph.D. (14, str. 15) 

se jedná o „výchovný proces, který pracuje s navozováním, rozborem a reflexí 

prožitkových událostí za účelem získání zkušeností přenositelných do dalšího života.“ 

Obdobně definují zážitkovou pedagogiku i PaedDr. Vladimír Svatoš a Petr Lebeda 

v knize: Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy (11, str. 17), tedy že „zážitkové 

učení je založeno na osobní aktivitě žáka/účastníka kurzu. Primární je jeho zážitek 

vznikající při aktivním řešení nejrůznějších úkolů, reálných i  modelových. Následnou 

reflexí (zhodnocením a zobecněním), obvykle usměrňovanou pedagogem, se zážitek 

transformuje do podoby v praxi využitelné zkušenosti.“ Lze říci, že se jedná o moderní 

výchovně-vzdělávací metodu, která využívá přirozený proces učení ze zážitku a jeho 

následného vědomého i podvědomého zpracování. 

Právě na tomto principu zážitkovosti a osobní aktivitě účastníka je založena 

filosofie nemalého množství programů, do kterého patří i ty outdoorové. Jejich 

problematice a často skloňovanému pojmu outdoor bude věnována následující kapitola.  

3. 3. 1  Kolbův cyklus 

Jméno Davida Kolba je spojováno nejen s realizací outdoorového programu. Jeho 

cyklu věnuji tuto kapitolu.  

Na začátku osmdesátých let popsal Kolb proces velmi podobný efektivnímu učení, 

které přirozeně a nevědomě používají děti. Podle jeho modelu probíhá učení zážitkem ve 

čtyřech důležitých krocích:  

• zážitek získaný při řešení úkolu 

• zpětné ohlédnutí, ve kterém dojde k sumarizaci a zhodnocení jednotlivých 

kroků při řešení   

• zobecnění získaných poznatků a tvorba konceptu  

• aktivní experiment na základě vytvořeného konceptu 

Významnou součástí zážitkového vzdělávání je více či méně řízená diskuze 

účastníků o zážitku - review.  
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Obrázek 2 – jedna z variací Kolbova cyklu učení (11, str. 18) 

V programech postavených na zážitkovém vzdělávání nejprve postavíme účastníky 

před úkol, který zdánlivě nesouvisí s pracovní činností. Při řešení předloženého úkolu se 

však často projeví obdobné chování nebo stereotypní postupy jako při pracovní činnosti, 

které mohou účastníci v review odhalit a dále s ním pracovat. 

Pro většinu populace je zážitkové vzdělávání nejefektivnější formou učení, protože 

jak již bylo uvedeno výše, poznatky získané prožitím učební situace si obvykle 

pamatujeme déle a lépe než poznatky přečtené nebo získané pasivním nasloucháním na 

přednášce.  
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3. 4 Outdoor 

Chceme-li přeložit doslova tento v dnešní době moderní a často používaný výraz, 

znamená to „ven ze dveří“ nebo lépe vně dveří. K definici a bližšímu vysvětlení  pojmu 

jsem čerpala z přednášek Management sportů a aktivit v přírodě, PhDr. Ivany Turčové, 

Ph.D. (31)  

obrázek 3 – Dinner for two in the great outdoors (31) 

3. 4. 1  Definice 

Outdoor je v širším smyslu vše, co děláte venku pod širým nebem, v přírodním 

prostředí, dokonce i golf, míčové hry, plavání, grilování na zahradě či procházka po parku 

atd. Kdybychom se na outdoor podívali v užším slova smyslu, jednalo by se pouze o pobyt 

v přírodě, na horách, sjíždění řek či jiné rekreační aktivity spojované s pohybem 

v přírodním prostředí.  

Outdoor však může být i pouhým vykročením ze dveří z uzavřené místnosti ven, 

čili vše, co je „za dveřmi“.  

3. 4. 2  Outdoor - terminologie 

Tento termín je všeobecně chápán jako označení oboru „pobyt v přírodě“, trávení 

volného času a týká se širokého spektra disciplín a směrů využívajících aktivit v přírodě. 
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Neexistuje však žádný celosvětově akceptovatelný termín popisující tuto oblast a tak je 

v „outdoorovém“ názvosloví poněkud nepořádek. Termíny zabývající se touto 

problematikou bývají často zaměňovány, chybně vysvětlovány a rozdílně chápány a 

dochází dokonce k rozdílným definicím totožného pojmu. Veškeré názvosloví z této 

oblasti pochází z Velké Británie, Spojených Států Amerických nebo Austrálie a výrazně se 

mění jak v prostoru tak čase. K nejzásadnějším střetům a polemikám však dochází mezi 

sférou akademickou a sférou komerční, kde je používání termínů ovlivněno do značné 

míry klienty. Tak tedy outdoor, výraz primárně anglický, pomalu ale jistě vstupuje do 

českého jazyka  a nahrazuje nám tu pojem turistika, tu pobyt v přírodě, tu dobrodružná 

výchova či škola v přírodě.  

3. 4. 3  Outdoor jako segment trhu 

Outdoor, resp. tento termín, se poměrně dobře osvědčil a ujal i v průmyslu a to do 

takové míry, že se o něm můžeme bavit dokonce i jako o segmentu trhu. Outdoorové 

oblečení a vybavení má dnes dokonce své veletrhy a jeho přívržence spojuje kromě přírody 

i outdoor – styl, tedy módní trend, jenž se těší velké oblibě mezi prodejci. Jedná se o 

oblečení a výrobky pro volný čas. Firmy zabývající se tímto odvětvím se snaží zachytit 

zejména mladší segment zákazníků a zákazníky ze střední, vyšší střední a servisní třídy 

obyvatelstva, kteří jsou schopni kupovat drahé a módní zboží.  

Tomuto nahrává i vznik nových a nových druhů aktivit v přírodě a s tím spojených 

nároků na vybavení a zařízení, atraktivita a komerční zájem o tzv. extrémní sporty.  

3. 4. 4  Aplikace outdooru 

Dnešní doba skýtá obrovské možnosti aplikací aktivit v přírodě. Školy využívají 

outdoor v programech školní i mimoškolní výuky, vysoké školy jako výukové programy a 

specializace, outdoorová centra a firmy ve vzdělávacích programech a např.komerčním 

vzdělávání manažerů. Dále jej využívají občanská sdružení, ekologické organizace, 

mezinárodní organizace typu Outward Bound (viz kapitola 3.5), komunální rekreace – 

města, vesnice, regiony, cestovní kanceláře a agentury a nejrůznější dobrodružné programy 

pro staré občany či zdravotně postižené. 

Další příklady užití:
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• outdoor education 

• adventure education 

• outdoor learning 

• environnmental 

education  

• adventure programming 

• outdoor recreation  

a další 

• adventure therapy 

• outdoor training 

• corporate training 

• outdoor management training 

• outdoor management 

development 

• development training

3. 5 Outdoorové organizace 

Ruku v ruce s používáním nového termínu začaly vznikat i organizace nesoucí či 

obsahující outdoor, ať již v názvu či v podtitulu nebo v anotaci svých činností. 

3. 5. 1  Outward Bound 

Outward Bound International je mezinárodní vzdělávací organizace s více než 

šedesátiletou tradicí. Její první škola byla založena německým pedagogem Kurtem 

Hahnem a britským rejdařem Lawrencem Holtem v roce 1941 v Aberdovey ve Velké 

Británii. Původně byla určena pro výcvik mladých námořníků. V tréninkových 

podmínkách náročných outdoor programů jim dávala příležitost zažívat svízelné situace, 

čímž rozvíjela jejich fyzickou a psychickou odolnost.  

• Termín "Outward Bound"  

„Outward bound“ je termín pocházející ze staré námořní angličtiny. 

Vystihuje okamžik, kdy loď opouští přístav a vyplouvá k plavbě na širé moře. Jde o 

chvíle, v nichž se posádka musí rozloučit s bezpečím, jistotou a pohodlím pevniny a 

vyrazit vstříc rizikům plavby a novým poznáním. V přeneseném významu právě takové 

chvíle kurzy Outward Bound nabízejí.  
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Vychází ze dvou základních principů:  

⇒ „Člověk dokáže mnohem více, než se domnívá ...“ 

⇒ „Jen málokdo si uvědomuje, čeho všeho je možné dosáhnout 

prostřednictvím týmové spolupráce.“ 

Díky tomuto sice jednoduchému, leč hluboce pravdivému myšlenkovému základu a 

atraktivní účinné metodě se hnutí Outward Bound po skončení války velice rychle 

transformovalo do civilní podoby a rozšířilo do řady zemí. V současnosti je Outward 

Bound International asociací téměř čtyřiceti národních center ze všech pěti kontinentů, se 

sídlem v Salt Lake City v USA.  

• Kurt Hahn  

Kurt Hahn (5. června 1886, Berlín - 14. prosince 1974, Salem) byl německý učitel, 

spoluzakladatel organizace Outward Bound. 

Tento původem německý, později anglický pedagog a politik, se velkou měrou 

zasloužil o rozvoj dobrodružné výchovy ve všech vyspělých zemích tím, že založil a stál u 

zrodu četných škol a vzdělávacích institucí po celém světě.  

V roce 1920 zakládají Kurt Hahn a princ Maxem von Baden výchovný ústav 

Salem, v němž se využívá principu „prožitkové terapie“, kromě denního cvičení a pobytu v 

přírodě, expedic a připrav na expedici také záchranná služba v horách, na pobřeží.  

V roce 1941 zakládají Kurt Hahn, Jim Hogan a John Holt ve Walesu organizaci 

Outward Bound – první školu přežití pro vojáky britského námořnictva, která se po válce 

rozšířila na středisko zážitkové pedagogiky pro mladé lidi mezi 16 – 21 lety. Od té doby se 

tato střediska pod označením Outward Bound šíří po celém světě. 

3. 5. 2  Prázdninová škola Lipnice (PŠL) 

Prázdninová škola Lipnice je nezisková nevládní organizace s pedagogickým 

ideálem harmonického rozvoje osobnosti prostřednictvím atraktivních prázdninových 

kurzů. Desítky svých instruktorů neustále podněcuje k tvořivosti a originalitě při 

praktickém působení v rámci pedgogiky volného času, aby je motivovala k objevování 

nových herních principů a jejich následném uplatňování na prázninových kurzech. Historie 
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PŠL sahá svými kořeny k prvním Tábornickým školám šedesátých let 20.století a 

k experimentálním akcím tzv. intenzivního rekreačního režimu let sedmdesátých – za 

všechny např. Gymnasion. Její vznik je datován  k roku 1977 a v čele vytřídala již několik 

vůdčích osobností: Allana Gintela, Otu Holce, Štěpána Suchochleba a Dana Šimona.  

PŠL se letitou existencí a tedy ohromnými zkušenostmi v oboru zážitkového 

vzdělávání dopracovala k široké škále programů i jejich vlastnímu třídění. To se 

uskutečňuje na základě kritérií, které daný program popisují: KDY, KDE, JAK, CO a 

KOLIK. (9, str.7-23)  

Od roku 1991 je členem mezinárodní pedagogické organizace Outward Bound. V 

roce 1993 založila PŠL společnost Outward Bound – Česká cesta s.r.o. 

S nekonečnou databází programů, jejich přehledným tříděním, jakož i obsáhlými 

vědomosti a zkušenostmi v oboru, kvalitními instruktory a dlouholetou tradicí, je PŠL 

vzorem pro celou řadu outdoorových firem a její filosofii je vidět  na mnoha akcích od 

školek v přírodě až po top management tuzemských či zahraničních firem. 

3. 5. 3  Outward Bound - Česká cesta 

Posláním Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. je stimulace rozvoje osobnosti a 

napomáhání porozumění a spolupráci mezi lidmi. 

Své poslání realizuje prostřednictvím outdoorových programů, které se svým 

rytmem i obsahem vymykají obvyklému pracovnímu stereotypu a předkládají před 

účastníky promyšlenou sérii neobvyklých výzev a zajímavých úkolů různého druhu. 

3. 5. 4  Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání (PSZV) 

PSZV je garantem bezpečnosti a kvality kurzů týmové spolupráce v České 

republice. Mezi jeho cíle a poslání patří: reprezentace, kultivace a podpora výzkumu oboru 

zážitkového vzdělávání, nastavování standardů služeb poskytovaných v tomto oboru 

prostřednictvím certifikací a sdružování firem působících v oboru na československém 

trhu. Zároveň je jeho úkolem reprezentovat své členy, podporovat a rozvíjet jejich zájmy a 

garantovat kvalitu nabízených služeb všech těchto subjektů. Z výše uvedeného vyplývá i 

poslední cíl, a to je garance dodržování etických pravidel v rámci oboru. 
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3. 5. 5  Asociace profesionálních outdoor center – APOC 

Asociace profesionálních outdoor center  je jedním z iniciátorů vytvoření standardů 

outdoorového trhu. "Standardy se netýkají pouze fyzické bezpečnosti, tedy věcí, které jsou 

hodně vidět (bezpečnost lanových aktivit apod.), ale i minimální hodnoty pojištění 

zodpovědnosti za škody, psychické a sociální bezpečnosti zúčastněných atd.," říká Pavel 

Janoušek, managing director agentury Adventura Teambuilding. (16) 

3. 6 Outdoorová firma 

Jak jsem zmínila v úvodu, spolupracuji s firmou „F“ a během tříletého působení, 

jsem zde získala mnoho zkušeností a načerpala spoustu nových poznatků. Tato firma píše 

svoji historii již od roku 1998 a specializuje se na realizaci rozvojových programů pro 

pracovní týmy firem a institucí. 

Společnost se v dubnu roku 2003 transformovala na spol. s r.o. a počátkem roku 

2007 rozšířila svoji činnost  o oblast tréninku a individuálního i týmového koučinku.  

Jejím posláním je tvoření a realizace programů zaměřených na podporu a rozvoj 

týmových i individuálních dovedností, zlepšení atmosféry a kvality práce týmů. K tomu 

využívá moderních rozvojových a diagnostických metod, aplikovaných prostřednictvím 

zážitkové pedagogiky.  

Programy založené na zážitkovém vzdělávání jsou koncipovány s ohledem na 

splnění cílů daných zadavatelem i osobní přínos pro každého z účastníků, tedy vždy na 

základě konkrétních potřeb klienta, neboť si je vědoma toho, že různí lidé přijímají 

informace různými způsoby. Významnou roli zde hraje i cílená práce se  skupinovou 

dynamikou a  atmosférou programu, na níž se podílí více než 60 lektorů a instruktorů. 

Společnost v rámci realizace programů zajišťuje kompletní technické zázemí a 

moderování diskusí během nich z vlastních či externích zdrojů. Dále napomáhá výběru a 

zabezpečení lokality, na které program bude probíhat, a to na území ČR i zahraničí. Na 

přání klienta je schopna zajistit ubytování, stravu i dopravu účastníků kurzu na místo 

konání a zpět a je schopna zřídit účastníkům po dohodě se zadavatelem vhodné pojištění. 

Posledním, neméně důležitou částí servisu, jsou výstupy z celého programu a jeho 
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hodnocení. Firma pořizuje foto a videodokumentaci, kterou na závěr předá klientovi. Na 

základě požadavku může být předmětem tohoto výstupu i hodnotící zpráva. 

Vzhledem k narůstajícímu počtu zahraničních zákazníků je outdoorová firma 

schopna komunikovat i s cizinci a realizovat programy v několika jazycích. V poslední 

době jsou nejžádanější programy a kurzy tzv. „na klíč“, což předpokládá veškeré zajištění 

včetně kompletního podpůrného servisu. 

3. 7 Outdoorové kurzy/programy/eventy 

Obecně je lze definovat jako kurzy, které člověka odvedou od stereotypu  všedních 

dnů. Nabízejí mu možnost působit a pohybovat se ve zcela odlišném prostředí. Prostředí 

sice neznámém, ale zato krátkodobém a značně neformálním. Díky přírodním podmínkám, 

nezvyklým situacím a dalším skutečnostem tak navozují atmosféru, ve které se člověk 

denně nenachází, a v účastnících napomáhají odhalovat takové charakteristické rysy 

chování a jednání, které by se v pracovním prostředí objevily jen zcela výjimečně. 

Outdoorové programy mívají obvykle charakter sportovní akce (viz kapitola), ale mohou 

existovat i jako čistě kulturní či jiné. 

Každý program má své zákonitosti. Danou délku, je koncipován pro určitý počet 

účastníků, rozličné věkové skupiny i jejich vývojové fáze. Existují programy jednodenní, 

vícedenní, odpolední, večerní, noční, pro děti, pro rodiče s dětmi, pro manažery, 

instruktory, programy zábavné, rozvojové a vzdělávací, expediční atp. Jak vidno, kritérií 

dělení těchto programů, je celá škála, a je tedy na té které outdoorové  firmě, jak si 

s konkrétním zadáním programu poradí. Který typ programu doporučí, kde se bude konat, 

kolik instruktorů nanominuje, jaký použije materiál, rekvizity atd. 

Tak či onak, každý kurs, ať už je zábavný či vzdělávací, je významně ovlivňován 

zejména dvěma faktory – kvalitou programu a motivací účastníka.  

3. 7. 1   Dělení outdoorových programů 

Rozdělení outdoorových programů není striktně dáno a každá společnost zabývající 

se těmito produkty k nim zaujímá nepatrně odlišné stanovisko. V této DP budu vycházet 

z členění mojí mateřské outdoorové firmy, která je kategorizuje takto:  
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• ROZVOJOVÉ PROGRAMY  

Prostřednictvím těchto programů se rozvíjí a posilují konkrétní kompetence jako je  

leadership, naslouchání, prezentace a sebeprezentace, orientace na zákazníka a výkon nebo 

řízení změn. Rozvojové programy tvoří převážně aktivity zaměřené na společné řešení 

problému a strategické hry propojené s teoretickými vstupy nebo osobnostními testy . V 

review, které následuje po aktivitách, účastníci pod vedením zkušeného facilitátora hledají 

význam prožité aktivity a její možný přínos pro pracovní život. Rozvojové programy jsou 

vhodné pro menší skupiny přibližně do 20 účastníků.  

Rozvojové programy dělíme s ohledem na styl práce se skupinou na dva základní 

typy.  

⇒ se střední intenzitou práce se skupinou  

Ty obsahují rozbor klíčových okamžiků průběhu vybraných aktivit (review).  

⇒ S vysokou intenzitou práce se skupinou  

U těchto programů probíhá rozbor po většině aktivit, většinou za účasti specialisty 

(psychologa), využití techniky (videoreflexe apod.)a navrhuje se provázání jednotlivých 

aktivit volnou dějovou linkou za účelem zatraktivnění programu pro účastníky a jejich 

pozitivní motivaci k aktivní účasti.  

Hlubší dělení rozvojových programů je následující: 

⇒ Základní klíčové dovednosti 

Tyto programy jsou zaměřeny na vznikající nebo stávající týmy s potřebou posunu 

v oblasti jednotlivých klíčových kompetencí a efektivní týmové práce.  

⇒ Teambuilding 

Programy zaměřené na rozvoj efektivní práce týmů. Nejčastěji používaná klíčová 

slova těchto programů jsou Přínosy týmové práce, Týmové role (výcvik, diagnostika), Fáze 

vývoje týmů a týmová dynamika, Kooperace jako jedna z klíčových kompetencí, Vedení a 

tvorba týmů a  komunikace.  
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⇒ Change management 

Programy určené pro týmy, které procházejí důležitými změnami, jako např. změna 

ve stylu vedení, sjednocení oddělení více zemí do jedné centrály či změna managementu 

firmy.  

⇒ Expediční 

Tvoří speciální skupinu programů, během kterých se tým účastní aktivit v prostředí 

hor, na vodě, nebo na moři. Společným rysem akcí je jejich individuální příprava na 

základě požadavků a potřeb zákazníka. Lze tak prověřit funkci týmu ve zcela nezvyklé 

rovině. Pod dohledem instruktorů je tak možné naplánovat, vést a prožít akci, na kterou by 

se ve spojení s domácí firmou třeba ani nepomyslelo.  

Většinou se využívají lokality v České republice (voda, letní a zimní hory…) a na 

Slovensku (letní a zimní VHT, voda…), z těch zahraničních jsou to např. italské Dolomity 

apod.  

⇒ Specializované 

Intenzivní, vysoce náročné programy, cílené na konkrétní klíčové kompetence. 

Workshopy s doplňkovými outdoor bloky či samostatnými aktivitami, nebo např. 

stressmanagement – zátěžové outdoor programy, krizové řízení.  

• ZÁBAVNÉ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY  

Zábavné a motivační programy jsou koncipovány tak, aby obsahovaly minimální 

rozsah hodnocení aktivit. Koncepce programů je většinou založena na pestrém složení 

aktivit, převážně zábavného charakteru. Tyto programy jsou ze strany zadavatele většinou 

chápány jako „relaxační“, případně jako odměna pro účastníky. S ohledem na toto 

zaměření je vzdělávací složka programů posunuta do pozadí. Do těchto programů je možné 

zařadit individuálně i týmově laděné aktivity v různém prostředí (voda, aktivity ve výškách 

apod.), případně program realizovat formou turnaje jednotlivců nebo týmů v tradičních i 

méně obvyklých sportovních disciplínách.  

⇒ Teamspirit 
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Většinou probíhají v horizontu 1/2 - 2 dní. Tyto programy mohou být koncipovány 

jako samostatné, jsou však také vhodným doplňkem podnikových akcí (pracovní 

konference, firemní setkání, nebo prezentační akce pro zákazníky). Cílem těchto 

krátkodobých kurzů je uvolnění atmosféry, zlepšení komunikace v rámci týmu, sblížení 

jednotlivých účastníků akce a navození neformálních vztahů, stejně jako tvůrčí atmosféry 

pro další práci.  

⇒ Family day  

Zábavné a motivační programy koncipované převážně pro velké skupiny účastníků. 

Využívají se jako samostatné programy, ale i jako doprovodné akce firemních setkání. 

Akce se účastní zaměstnanci se svými rodinami. Mezi používané aktivity patří převážně 

atrakce adrenalinového charakteru (lanovka, vysoké lanové překážky, aerotrim…), 

sportovní hry (fotbal…), hry pro děti (skákací hrad…), čtyřkolky, koloběžky…  

⇒ Outdoor pro rodinné týmy 

Programy pro menší skupinky účastníků. Jsou novým trendem v motivování a 

odměňování zaměstnanců, jejichž náplň práce je časově velmi náročná. Jsou koncipovány 

s ohledem na různé věkové složení rodin zaměstnanců a mají charakter zábavných a 

odpočinkových programů. Podporují pocit sounáležitosti s firmou a obchodní značkou.  

⇒ Pro velké množství účastníků 

Programy využívány velkými společnostmi pro zvýšení motivace všech svých 

zaměstnanců („firma s námi počítá“), které mohou doprovázet velká celofiremní setkání či 

školení. Použité aktivity jsou koncipovány podobně jako u programu Family day. Těchto 

akcí se účastní zaměstnanci bez rodinných příslušníků.  

• INCENTIVNÍ A TÉMATICKÉ PROGRAMY  

⇒ Doprovodné programy konferencí a workshopů 

Programy, ve kterých jsou aktivity koncipovány s ohledem na témata projednávaná 

na workshopech či konferencích. Mohou být i samostatného charakteru, kde slouží pro 

odreagování účastníků a odlehčení atmosféry.  
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⇒ Firemní večírky 

Večírek jako doprovod další firemní akce. Do programu je zařazován např. 

barmanská show, živá či reprodukovaná hudba, soutěže a zábavné aktivity.  

⇒ Tematické výlety 

Vhodné pro skupiny, které se chtějí seznámit, pobavit nebo se pouze odreagovat. 

Volí se takové lokality jako moravské sklípky apod. 

3. 8 Outdoorové aktivity 

Aktivita je slovo vyjadřující nějakou činnost. V tomto smyslu se používá jako 

termín v mnoha odvětvích, ať už je to fyzika, (např. radioaktivita nebo optická aktivita) či 

biochemie (např. enzymatická aktivita), geologie se sopečnou aktivitou nebo aktivita 

politická a konečně právnický pojem retroaktivita. 

Tento termín je poměrně hojně užíván i v outdoorové branži, nicméně jak jsem již 

v začátku DP podotkla, má pro každého, a to i „pro outdoorem protřelého jedince“, 

poněkud jiný význam. Uvedu definici tohoto slova, tedy definici ve firemním slangu 

uvedené outdoorové společnosti.  

Jedná se o jednotlivé části programů, drobné hry, soutěže nebo-li výchovné, 

vzdělávací či zábavné činnosti, které se v outdoorových programech používají. Můžeme 

říci, že je to jakási dílčí část programu, přičemž souhrn těchto částí vede ve vzájemné 

interakci k jeho zdárnému zrealizování.  

Aktivity jsou různě zaměřené, mají svá specifika a do každého programu se volí 

s velkou pečlivostí. Dělí se podle nejrůznějších kritérií, mohou být individuální či 

skupinové, fyzicky náročné či odpočinkové, pětiminutové i celodenní, mohou mít podobu 

sportovní hry i logické úlohy. Ač se jedná o outdoorový kurs, můžeme se setkat dokonce i 

s aktivitami indoorovými, zkrátka rozmanitost této skupiny je opravdu bohatá. 

I v programech mnou zvolené firmy se vyskytuje široká škála aktivit. Jejich 

základní dělení pro tuto společnost je následující: 
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3. 8. 1  Seznamovací aktivity 

Jedná se o aktivity, které slouží k seznámení nebo bližšímu poznání ve skupině 

účastníků. Bývají zařazovány na začátku programu, a to i ve skupinách, které se již znají, 

protože se jich obvykle aktivně účastňuje i lektor. 

3. 8. 2  Icebreakery 

Aktivity, které slouží k prolomení ledů, osmělení účastníků. Jsou to často vtipné 

nebo dynamické, někdy i kontaktní aktivity. 

3. 8. 3  Dynamické aktivity 

Kratší, často soutěžní, ale vždy svižné a rychlé aktivity, které bývají zařazovány na 

začátku programu nebo jeho části za účelem rozhýbání (aktivizace) účastníků. 

3. 8. 4  Emočně zaměřené aktivity 

Společným jmenovatelem této rozmanité skupiny aktivit je silný individuální nebo 

společný zážitek, který poskytují. Čistě zážitkové aktivity lze zařadit téměř kdykoliv v 

průběhu programu, silnější aktivity je vhodné zařazovat ke konci programu, aby umocnili 

účinek programu nebo program emocionálně uzavřeli. Patří sem: 

• Lanové aktivity 

• Kreativní aktivity 

• Hudba 

• Expediční aktivity 

• Další doplňkové aktivity 
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3. 8. 5  Týmové řešení problému 

Velká a různorodá skupina aktivit, ve kterých je účastníkům předložen problém, 

který mají společně vyřešit. Podle typu a zaměření programu je obvykle po těchto 

aktivitách zařazeno review . Do této skupiny patří také často využívané komunikačně 

kooperační aktivity, týmové úkoly, pro jejichž úspěšné vyřešení je třeba efektivní sdílení 

informací a spolupráce. 

3. 8. 6  Strategické hry 

Komplexní týmové hry a úkoly, při kterých tým potřebuje najít vhodnou strategii 

řešení. V tomto typu aktivit předložený úkol vyžaduje obvykle splnění několika dílčích 

kroků. Strategické hry jsou často otevřené a mají více než jedno správné řešení. 
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4. METODOLOGIE 

Při tvorbě diplomové práce a ke splnění uvedených cílů byla použita popisná 

analýza, komparativní analýza, interview a následně návrh a demonstrace. Konkrétněji 

byly použity: 

• Popisná analýza odborné literatury týkající se diplomové práce 

• Popisná analýza internetových stránek týkajících se předmětu diplomové práce, 

tedy outdoorových programů 

• Zjištění a interpretace podmínek návrhu a realizace outdoorového programu 

pomocí komparativní analýzy programů již zrealizovaných a interview se 

zadavatelem a spolupracovníky  

• Návrh konkrétního outdoorového programu 

4. 1 Popisná analýza 

Popisná analýza je vědecká metoda, která se používá ve většině výzkumných 

prací, neboť je nejklasičtější a nejjednodušší metodou, jež se ve vědeckých pracích 

používá.  

Jejím účelem je rozčlenit zkoumaný objekt na dílčí elementární části tak, aby 

byla odhalena podstata věci. To umožňuje objevit strukturu celku, oddělit podstatné od 

nepodstatného, složité redukovat na jednoduché atd. Jinými slovy popisná analýza 

umožňuje podat konkrétní informace o zkoumaném objektu tak, aby každý čtenář 

porozuměl dané problematice. 

Používá se při popisu a analýze sekundárních zdrojů. Konkrétně v této 

diplomové byly zdroji vlastní poznámky a postřehy z outdoorových kurzů, interní 

dokumenty a materiály outdoorové firmy. Stejně se používá při interpretaci veškerých 

slovně nebo písemně podaných informací.  

Popisná analýza se skládá z několika bodů, podle kterých se postupuje: 

• Vytyčení cíle 
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• Stanovení zkoumaného problému, který vzhledem k cíli (cílům) řešíme 

• Stanovení materiálů, které budeme používat 

• Čtení materiálů 

• Systematické sledování 

• Vyjádření názorů, výsledků, tvorba analýz, grafů a obrázků 

• Závěrečný rozbor a hodnocení sledované skutečnosti 

V diplomové práci je popisná analýza aplikována v největší míře. Byla použita při 

interpretaci odborných knih, vztahujících se k tématu a souvislostem diplomové práce, dále 

k popisu a představení všech klíčových pojmů, jakými jsou outdoor, outdoorová firma, 

outdoorový program atp. i ke zhodnocení vlastního návrhu.  

4. 2 Komparativní analýza 

Komparativní analýza je rovněž základní metodou odborného díla. Je to výzkum o 

průběhu a výsledcích porovnání dvou nebo více textů, přístupů, pojetí, či jiných 

skutečností. Jejím cílem je stanovit typy, stupně a příčiny jejich podobnosti a rozdílnosti. 

Komparace nebo-li srovnávání, přirovnávání a porovnání objektů je nejdůležitějším 

předpokladem zobecnění a hraje významnou úlohu v úsudcích podle analogie. Srovnávat 

lze v podstatě cokoliv.  

Srovnávání je možno provádět: 

4. 2. 1  Z kvalitativního hlediska 

Stanovuje, zda určitá kvalita splňuje či nesplňuje daný limit, normu nebo 

požadavek 

4. 2. 2  Z kvantitativního hlediska 

V tomto případě jde o srovnání kvantity a je podstatou měření 

Diplomová práce užívá komparativní analýzy v páté kapitole, tedy analytické části, 

a to zejména při výběru typu outdoorového programu.  
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4. 3 Interview 

Interview je výzkumná metoda, resp. jedna z  žurnalistických metod získávání 

informací nebo také publicistický či zpravodajský žánr. Je založeno na komunikaci tazatele 

a tázaného. Od rozhovoru se liší především tím, že tazatel iniciuje interview, určuje témata, 

otázky, okruhy atd. a při jejich reprodukci se pak snaží zachytit nejen slova dotyčné osoby, 

ale také atmosféru, typické charakteristiky osobnosti a smysl jejích výpovědí.  

Osobní dotazování, neboli interview, lze dělit na dvě základní skupiny: 

4. 3. 1  Strukturované interview 

Tazatel má předem připravené otázky, na které chce znát odpovědi, má přesně 

stanoveno, kterou otázku kdy položit a není zde prostor pro žádné dodatečné dotazy, které 

ho mohou napadnout těsně před či v průběhu vlastního interview. I přes výše uvedená 

specifika je strukturované interview uváděno jako jedna z metod velmi přesného získávání 

informací, neboť tento způsob jednání skýtá logický sled událostí, přehledný systém  

dotazů a zároveň zamezení vynechání některého z nich. 

4. 3. 2  Nestrukturované interview 

Oproti strukturovanému interview není tento typ dotazování předem připravovaný. 

Otázky mají jen rámcové uspořádání, což nabízí prostor pro otázky dodatečné. Díky tomu 

se tazatel obvykle dozví skutečnosti, které by mu byly vzhledem k jasně definované hranici 

strukturovaného interview utajeny. Informace, které jsou získány nestrukturovaným 

interview,  mají v oblasti zkoumaného problému charakter spíše kvalitativních podkladů.  

V diplomové práci bylo použito ve větší míře nestrukturované interview, zejména 

v analytické části, mmj. k získávání bližších informací o cílové skupině zákazníka, 

představě zadavatele o realizaci programu atd. Interview bylo použito i k upřesnění 

některých informací v teoretické části.  
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5. ANALYTICKÁ ČÁST 

5. 1 Průvodce programem 

Jak jsem již zmiňovala v úvodu této diplomové práce, v Čechách a na Moravě je 

pojem outdoorových kursů, teambuildingu a podobných dosud velice cizích pojmů 

obvykle nejasně vymezen. Tímto rozdílným vysvětlováním a očekáváním třeba i od pouhé 

návštěvy „toho teambuildingu ve vinném sklípku“, může mít nedozírné následky. 

Mgr. Petr Novák v odborném časopisu HR stanovil osm bodů, které by podle něho 

měly pomoci zvolit správný program a zamezit případným nedorozuměním již v prvotní 

komunikaci a přípravách programu. V článku je sice řeč pouze o teambuildingu a navíc 

z pohledu manažera, nicméně tato osmibodová kostra výborně poslouží i v obecné rovině, 

jinými slovy pro jakýkoliv outdoorový program, tedy i pro naše účely. 

Podpora ze všech stran 

Zadavatelem programu, čili klientem, je mnohdy celá skupina lidí (HR pracovníci, 

vyšší management, top management, dokonce i sám účastník) a každý z této skupiny 

zadavatelů hledá v programu co možná nejširší využití, nejširší záběr uplatnění. Z výše 

uvedeného vyplývá, že včasná konzultace se všemi zainteresovanými je klíčová! 

Skupina účastníků 

Druhým důležitým bodem je znalost vlastností skupiny (viz kapitola 3.2) 

• Struktura 

• Počet členů 

• Vývojová stádia a tedy 

znalost skupinové 

dynamiky 

 

• Pracovní náplň 

• Zkušenosti 

• Zájmy 

• Celistvost týmu  

Z výčtu skupinových vlastností bych vypíchla atmosféru v týmu, neboť je nesmírně 

důležitá. Ten, kdo bude na programu chybět, bude mít další fungování v týmu velice 
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problematické. Vazby a zážitky, které na kursu proběhnou, bohužel bývají velice často 

podceňovány.  

Ujasnění cílů programu 

• PROČ  chceme program pořádat  

• CO chceme v týmu změnit  

• JAK chceme, aby tým po úspěšném absolvování kursu vypadal 

• JAKÉ nové poznatky by měl mít.  

Na druhou stranu nadhodnocení cílů může také způsobit škody. Je potřeba je tedy 

pečlivě zvážit a sdílet nadšení z těchto cílů spolu s účastníky. 

Výběr partnera – v této souvislosti outdoorové firmy 

K tomuto nám dopomohou Novákova doporučení: 

• Reference 

• Profesionalita 

• Výběrové řízení (mnohdy i několik nabídek) 

• Přístup outdoorové firmy k programu, zpracování nabídky atp. 

Otevřenost 

Nebojme se věci nazývat pravými jmény, naopak. Nevhodná formulace v rámci 

snahy „vylepšit“ situaci může hodně ublížit. Otevřenost by měla panovat jak směrem od 

lektora, tak účastníka i zadavatele, jedině tak je totiž možné podchytit všechny správné 

kroky realizace jakéhokoli outdoorového programu.  

Dobrovolnost 

Dobrovolnost, stejně tak jako otevřenost, se „táhne“ celým kursem. Nucený přístup 

se totiž obvykle setká s až přímo protestní nevolí a účastník je apriori v opozici. 
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Integrita programu 

Program musí směřovat ke splnění stanovených cílů, měl by být kompaktní a mít 

spád. Zároveň je, ale stejně tak jako necílený program, kontraproduktivní program 

přeplněný a nesourodý.  

Realizátor by měl mít též v průběhu programu prostor k operativnímu jednání a 

změnám programu dle aktuální situace (počasí, důležitý zvrat situace v týmu, náhlá změna 

těsně před programem).  

Kontrakt  

Kontrakt s realizátorem by měl být dohodnut alespoň neformálně. Tak budou 

všechny zúčastněné strany vědět, co mohou navzájem očekávat. (15) 

5. 2 První kontakt 

Již z výše uvedených poznámek vyplývá, že i prvotní kontakt mezi budoucím 

klientem a realizátorem není vždy stejný. 

Někteří klienti mají jasnou představu o programu, který chtějí zrealizovat, jiní sotva 

tuší, co že jim to přišlo za nabídku. Zkrátka může se stát, že vám poptávka po kursu přijde 

sama, nicméně i v této branži je již dnes nevyhnutelná postava obchodního zástupce, který 

se s koženým kufrem a powerpointovou prezentací snaží získat klienta a vyhrávat 

jednotlivá výběrová řízení na realizaci outdoorového programu. 

5. 2. 1  Role zadavatele 

Zadavatel může být  žena, muž, člověk problematiky znalý, či naprostý nováček. 

Setkáte se s klientem starším či o mnoho let mladším v pozici personalisty, pouhého 

prostředníka či právoplatného člena týmu. To vše je samozřejmě třeba vzít v potaz, 

nicméně nemění to nic na faktu, že s každým z nich je potřeba nějakým způsobem 

komunikovat, prezentovat naši společnost a nabídku v tom nejlepším světle a snažit se jej 

získat pro danou věc - spolupráci.  Proto je nesmírně důležitá příprava každé schůzky. 

Spočívá v informovanosti, tedy znalosti: 
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• V jakém prostředí pracuje  

• Alespoň základní informace o firmě a o potenciálním klientovi 

• Jaká je jeho náplň práce, jakou funkci ve firmě zastává  

• Pravomoci, kterými disponuje, jaký vliv má na skupinu  

• Jaké má zkušenosti. Jaké má názory na danou problematiku  

• Jaká je jeho představa o programu a jeho realizaci 

• Jaké má zájmy, koníčky …  

5. 2. 2  Komunikace se zadavatelem 

Pokud se alespoň takto připravíme, minimálně nebudeme nemile překvapeni, 

rozhovor povedeme klidněji, komunikace vzbudí větší důvěru, zájem i respekt a budeme 

lépe nabízet, lépe vysvětlovat..  

Komunikace probíhá obvykle zpočátku na osobní úrovni, posléze se přesouvá na 

bázi telefonickou a e-mailovou. Jedná se tedy víceméně o interview, konkrétně 

nestrukturované interview.  

S klientem je realizátor nebo-li vedoucí akce v kontaktu po celu dobu návrhu i 

realizace programu a konzultují spolu veškeré provedené či potřebné změny, nedostatky či 

nové nápady.  

Úvodem samozřejmě realizátor představí sebe a společnost, pro kterou pracuje, 

seznámí klienta s dělením outdoorových programů, jejich metodikou, zaměřením, obecnou 

strukturou, cenovou nabídkou atd. – (obecná nabídka firmy „F“ je uvedena níže, v kapitole 

5.3.)  

Klient pak seznámí vedoucího akce s účastníky, tedy minimálně na teoretické bázi, 

upřesní vlastnosti skupiny, rozsah a představu o daném programu a cíli jak svoji tak 

skupiny… Společně pak hledají nejoptimálnější řešení - nejvhodnější program, délku, 

zaměření, metodiku, v neposlední řadě i legendu, optimální cenu, lokalitu či možnosti 

dopravy a stravování. Mnohé z těchto bodů jsou značně nejasné a nejisté ještě v den 

příjezdu účastníků na akci, komunikace s klientem je tedy nezbytná i po celou dobu konání 
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akce, zejména pokud se vyskytnou nějaké nepředpokládané skutečnosti, které se se 

zadavatelem okamžitě řeší. Vedoucí akce proto většinou stojí stranou programu a působí 

jako  pozorovatel, koordinátor a „společník“ zadavatele. Má tak kontrolu nad průběhem 

programu a spokojeností s ním všech zúčastněných – soutěžících, instruktorů i zadavatele. 

Zadavatel se programu obvykle také neúčastní. Je to dáno možná tím, že se často jedná o 

vedoucího daného týmu nebo jeho znalostí řešených aktivit z programové nabídky 

firmy“F“.     

5. 3 Obecná nabídka firmy „F“ 

ÚVOD  

Pro jednodušší orientaci a přehlednost bychom vám rádi tento propagační materiál 

nejprve ve stručnosti představili.  

V první části vás seznámíme s posláním společnosti firma „F“ s r.o., po němž 

následují formální firemní údaje a kontakty.  

V odstavci kompetence vám blíže vysvětlíme naši činnost. Dále představíme vedení 

společnosti a pracovní tým lektorů a koučů.  

S rozmanitostí naší činnosti a konkrétními příklady kurzů vás blíže seznámíme v 

kapitole Metody a formy práce a v kapitole Programy.  

Technická a moderační podpora obsahuje doplňkové činnosti a prvky, které s 

klienty vždy konzultujeme. Standardně zařizujeme komunikaci s hotely, dopravci nebo 

dalšími externími firmami a koordinujeme s nimi harmonogram celé akce.  

V závěru materiálu jsou uvedeny naše standardní cenové podmínky. Stejně jako ke 

každému klientovi, tvorbě programů a organizaci akcí i k cenám přistupujeme individuálně 

na základě konkrétních požadavků a potřeb klienta. V této části uvádíme také reference, na 

kterých se můžete informovat o našich realizovaných zakázkách. 
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FIRMA „F“ s r.o. – O NÁS 

Poslání: 

Zabýváme se realizací programů zaměřených na osobnostní i profesionální růst 

jednotlivců, zlepšení atmosféry a kvality práce týmů.  

Využíváme moderních rozvojových a diagnostických metod, aplikovaných 

prostřednictvím zážitkové pedagogiky.  

Programy koncipujeme s ohledem na splnění cílů daných zadavatelem i osobní 

přínos pro každého z účastníků.  

Kontaktní údaje: 

FIRMA „F“, spol. s r.o.  

Staroměstské náměstí 1  

Praha 1 110 00 

- Koučink a trénink  

- Vzdělávání zážitkem – outdoor training  

- Bezpečnost  

Oprávnění k provádění činnosti: 

FIRMA „F“, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského 

soudu v Praze  

Naši činnost provozujeme na základě Živnostenského listu  Č.J. ,Ev.č.  

S předmětem podnikání - Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích 

akcí včetně lektorské činnosti 

KOMPETENCE 

Firma je členěna do čtyř oddělení. Působení v těchto čtyřech samostatných, 

vzájemně se doplňujících oblastech, nám umožňuje pokrýt maximální spektrum požadavků 

našich klientů a zhodnotit investice zadavatele možností provázání jednotlivých 

vzdělávacích aktivit v rámci samostatných projektů, nebo follow-up programů.  
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Všechny rozvojové aktivity - koučink, trénink stavíme na metodě Ericksonovského 

transformačního tréninku.  

Lokální spolupráce : 

Spolupráce, s.r.o., Assessement systems, s.r.o. a další.  

Mezinárodní spolupráce : 

(Erickson International – Vancover, Kanada; E-ducativa – IP learning e-ducativa 

S.L. – Madrid, Španělsko; Bresser Consulting & Associates – Cologne, Německo a další.)  

Zkušenosti s předmětem poptávky: 

Již jedenáctým rokem (od roku 1998) se specializujeme na realizaci profesionálních 

rozvojových programů pro pracovní týmy firem a institucí.  

- Počet akcí realizovaných v roce 2007 – 50  

- Počet akcí realizovaných v roce 2008 – 62  

- Celkový počet účastníků, kteří absolvovali naše akce v roce 2008, 

cca 2500  

- Velikost skupin – 8 – 1000 účastníků  

- Cílové skupiny – zástupci všech úrovní firemní struktury  

V rámci doplňkových činností poskytujeme kompletní zajištění firemních akcí, 

jako jsou firemní konference, výjezdy, školení, promotion akce (tj. zajištění ubytování, 

stravování, dopravy a odpovídajících prostor včetně technického zabezpečení). 

NÁŠ TÝM 

Následuje popis jednotlivých členů  společnosti od vedení až po výkonnou 

ředitelku, lektory, kouče a partnery v oblasti kreativních programů. 

Na našich programech se podílí dalších cca 60 lektorů, kteří se společností FIRMA 

„F“, s.r.o. spolupracují na základě smluvního vztahu.  

Našim stálým spolupracovníkům zajišťujeme periodické vzdělávání.  
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REFERENCE  

Zde následuje uvedení kontaktních údajů klientů, pro které jsme realizovali kurzy. 

Podrobně je též uveden v kapitole 5.1.7 

 

METODY A FORMY PRÁCE 

V této kapitole Vás seznámíme s naším způsobem práce. Představíme Vám 

metodiku a základní nástroje, které při tvorbě našich programů využíváme. Pro usnadnění 

orientace v informacích jsou názvy barevně označeny podle typu programu, ke kterému se 

váží. Informace o teambuildingu a tréninku s využitím zážitkové metody zeleně, klasický 

trénink je označen oranžově a koučování žlutě.  

Společný přístup: 

Rozvojové aktivity, programy s využitím zážitkového vzdělávání a teambuilding, 

trénink i koučink, stavíme na metodě Ericksonovského transformačního tréninku. Tato 

metoda využívá výsledků posledních výzkumů v oblasti NLP a výsledkově orientovaného 

Ericksonovského koučinku pro dosažení maximální efektivity rozvojových aktivit.  

Výhodou společného přístupu v obou, respektive ve všech třech (u koučování 

vycházíme ze stejných základních principů) je možnost vzájemného doplnění jednotlivých 

typů programů.  

Naše zkušenosti potvrzují, že možnost navázat na dříve realizovaný program 

(nezávisle na jeho zaměření) umožní dodavateli rozvojové aktivity efektivnější přípravu 

programu následného, pro účastníky pak možnost navázání na společnou zkušenost, 

rychlejší zapojení do aktivní účasti na novém programu i ukotvení znalostí z programu 

předchozího.  

Koučink: 

Všichni koučové uvedení v této nabídce jsou nositeli Výsledkově orientovaného 

Ericksonovského systemického koučinku.  
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Základní rysy našich programů: 

- Interaktivita – maximální zapojení účastníků  

- Rovnováha mezi praktickými a teoretickými částmi programů 

- Využití principu koučinku v procesu učení  

- Zapojení vědomé i nevědomé mysli do procesu efektivního učení 

- Maximální názornost podání a vizualizace probírané látky  

- Tam kde je to vhodné zapojení audiovizuální techniky  

- Důraz na vyváženost zážitkových a rozvojových aktivit  

- Přiměřená psychická i fyzická náročnost, přizpůsobená konkrétní 

skupině účastníků  

- Kvalitní rozbor klíčových okamžiků aktivit  

- „na účastníka orientovaný přístup“ – důraz na maximální péči o 

každého z účastníků programu.  

- Široké spektrum možností práce se skupinou účastníků  

 

PŘÍPRAVNÁ FÁZE PROGRAMU 

První naše otázky se týkají očekávaných přínosů programu ze strany zadavatele. 

Odpověď na otázku „Co má být po ukončení programu jinak“, je většinou i stanovením 

hlavního cíle, který zadavatel sleduje vysláním cílové skupiny na náš program.  

Týmová dynamika:  

Při stanovení cílů i práci s týmem vnímáme a respektujeme zákonitosti týmové 

dynamiky.  

Při práci s výcvikovými cíly z oblasti týmové práce využíváme metodiky vypracované 

kolektivem autorů pod vedením Dr. M. Belbina, vlastníme licenci pro využívání expertního 

systému Belbin Interplace, který je cenným pomocníkem při identifikaci silných i slabých 

stránek účastnických týmů. Viz kapitola 2.2.4 
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Styl práce s týmem: 

Na cíli programu a složení skupiny z hlediska umístění ve firemní struktuře závisí styl 

práce, který používáme. Práce se skupinou může zahrnovat aktivity orientovaných čistě na 

zábavu a relaxaci, po velmi intenzivní činnost s využitím metod uvedených ve schématu.  

Průběh programu je zpravidla efektivnější, jsou-li účastníci správně motivováni (znají 

cíl a účel své přítomnosti na kurzu).  

Rozvojové programy se vyznačují: 

- zaměřením především na rozvoj „měkkých“ manažerských způsobilostí 

a dovedností  

- jednoznačnou orientací na zákazníka  

- přípravou každého kurzu dle reálných potřeb zadavatele (kurzy na 

míru)  

- citlivým, individuálním přístupem k účastníkům  

- přátelskou atmosférou na kurzech 

- kvalitním prováděním rozborů a hodnocení aktivit  

- spoluprací se špičkovými odborníky v oblasti personalistiky, 

psychologie a dalších oblastí rozvoje managementu  

- zásadním důrazem na bezpečnost účastníků našich kurzů  

- možností pořádání kurzů formou „na klíč“ 

Pozitivní hodnocení účastníků našich akcí nás podporují v našich hlavních cílech, 

kterými jsou především  

- trvalá spokojenost našich zákazníků  

- udržení vysoké kvality našich kurzů  

- rozvíjení a aplikace nových metod  

- integrace našich kurzů do komplexních programů  
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- vzdělávání našich klientů  

- návaznost našich programů na programy  

- spolupracujících vzdělávacích organizací  

- profesionalita našich instruktorů a maximální péče o bezpečnost klientů 

na našich kurzech  

Příklady různého stylu práce: 

- Program zaměřený na teambuilding – volný styl práce se skupinou  

Zážitkové a zábavné programy s minimálním rozsahem hodnocení aktivit. Programy 

založené na pestrém složení aktivit, zábavě a společně sdíleném zážitku.  

Při plnění cílů se jako nástroje používají individuálně a týmově laděné aktivity, soutěže, 

společný zážitek  

- Rozvojový program realizovaný formou zážitkového vzdělávání 

kombinovaný (outdoor trénink) s teambuildingem – střední úroveň 

stylu práce se skupinou  

Filosofie programů pro rozvoj s využitím zážitkové pedagogiky:  

Kombinace zážitkových a rozvojových aktivit na pozadí vstřícné a „pohodové“ 

atmosféry. Nástroje, které používáme pro splnění cílů programu: Vyvážený poměr 

zážitkových a rozvojových aktivit (v souladu se zadáním od zadavatele). Individuálně a 

týmově orientované problémové aktivity, modelové aktivity, moderované diskuse, 

videoreflexe aktivit, indoor rozvojové bloky, zážitkové a zábavné aktivity. Doporučené 

maximum kompetencí, se kterými v rámci jednoho kurzu pracujeme, jsou 2-3.  

- Rozvojový program realizovaný formou zážitkového vzdělávání 

(outdoor trénink) – intenzivní styl práce se skupinou  

Filosofie programů:  

- Intenzivní, vysoce náročné programy, cílené na konkrétní klíčové kompetence.  

- Workshopy s doplňkovými zážitkovými aktivitami.  
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PROGRAMY 

Následuje vysvětlení dělení programové nabídky, výčet kursů, stručná charakteristika 

a zaměření jednotlivých programů. Tímto tématem jsem se již zabývala v teoretické části, 

proto zde nyní uvedu pouze některé konkrétní příklady outdoorových programů a zmíním 

tedy proto pouze divize společnosti, které v kapitole 3.7 této práce uvedeny nejsou. 

Development centrum: 

Identifikujeme rozvojové potřeby týmů i jednotlivců jak pro outdoor kurzy, tak pro 

indoor kurzy a školení.  

Bezpečnost práce: 

Realizujeme školení a zpracování směrnic v oblasti bezpečnosti práce podle zákona 

262/2006Sb. Jedná se zejména o školení právních a ostatních předpisů zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (obecná bezpečnost, poskytování první pomoci, školení pro obsluhu 

elektrických zařízení podle vyhl. 50/1978 Sb., kontroly bezpečnosti a revize elektrických 

spotřebičů, školení bezpečnosti práce ve výškách podle NV 362/2005 Sb. apod.).  

Příklady programů s využitím zážitkového vzdělávání 

Rozvojový program: 

URČENÍ: Všechny skupiny zaměstnanců.  

ŘEDPOKLADY: Účast není podmíněna účastí na žádném předcházejícím kurzu.  

CÍLE: Rozvoj všech skupin zaměstnanců s využitím zážitkové pedagogiky.  

OBSAH:  

Rozvojové programy dělíme s ohledem na styl práce se skupinou na dva základní 

typy. Prvním typem jsou programy se střední intenzitou práce se skupinou. Tyto programy 

obsahují rozbor klíčových okamžiků průběhu vybraných aktivit (review). Druhým typem jsou 

programy s vysokou intenzitou práce se skupinou. U těchto programů probíhá rozbor po 

většině aktivit, většinou za účasti specialisty (psychologa), využití techniky (videoreflexe 

apod.).  

U těchto programů navrhujeme provázání jednotlivých aktivit volnou dějovou linkou 

za účelem zatraktivnění programu pro účastníky a jejich pozitivní motivaci k aktivní účasti.  
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METODY:  

Skupinové aktivity s následným review, skupinová práce a diskuze, modelové situace, 

videoreflexe, přítomnost specialisty (psychologa), využití speciálních nástrojů (sociomapy 

vztahů a vybraných klíčových kompetencí, expertní systém Belbin Interplace, typologické 

testy MBTI).  

POČET ÚČASTNÍKŮ: do 30  

ROZSAH: 1 - 3 dny  

 

Zábavný a motivační program: 

URČENÍ:  Všechny skupiny zaměstnanců.  

PŘEDPOKLADY: Účast není podmíněna účastí na žádném předcházejícím kurzu.  

CÍLE: Individuálně nebo týmově laděné aktivity, soutěže, společný zážitek, relaxace, 

odpočinek.  

OBSAH:  

Zábavné a motivační programy jsou koncipovány tak, aby obsahovaly minimální 

rozsah hodnocení aktivit. Koncepce programů je většinou založena na pestrém složení aktivit, 

většinou zábavného charakteru. Tyto programy jsou ze strany zadavatele většinou chápány 

jako „relaxační“, případně jako odměna pro účastníky. S ohledem na toto zaměření je 

vzdělávací složka programů posunuta do pozadí. Do těchto programů je možné zařadit 

individuálně i týmově laděné aktivity v různém prostředí (voda, aktivity ve výškách apod.), 

případně program realizovat formou turnaje jednotlivců nebo týmů v tradičních i méně 

obvyklých sportovních disciplínách. V rámci těchto programů je možné realizovat také 

programy typu Family Day, určené pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.  

METODY:  

Volná práce se skupinou, většinou bez review a skupinových diskuzí, týmová práce, 

individuálně a týmově laděné aktivity, soutěže, společný zážitek, relaxace a aktivní 

odpočinek.  

POČET ÚČASTNÍKŮ: neomezeno  

ROZSAH: 1 - 2 dny 
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TECHNICKÁ A MODERAČNÍ PODPORA  

Zajišťujeme kompletní technické zázemí pro jakýkoliv typ námi nabízené akce.  

Moderování diskusí během outdoor programů – lektoři firmy „F“, s.r.o. V případě 

realizace workshopů či specificky zaměřených programech – externí spolupracovníci.  

 

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ PROGRAMŮ  

Cíle: 

Kurzy probíhají v souladu s programy vypracovanými během přípravy. Hlavní cíle, 

zaměření na cílové dovednosti a způsobilosti definované během přípravy kurzu jsou pro nás 

závazné.  

Lokalita: 

Naše programy mohou probíhat na vybraných lokalitách po celé ČR, na Slovensku i 

jinde v zahraničí. Vzhledem k zaměření našich programů je vhodné jejich průběh situovat 

mimo dosah rušivých vlivů. Místa pro pořádání kurzu většinou navrhuje FIRMA“F“, s. r.o., 

nebo - po dohodě - na jiném vhodném místě navrženém zadavatelem – jsme připraveni 

akceptovat výběr lokality zadavatelem. Lokality navržené zákazníkem využíváme po ověření 

jejich vhodnosti vzhledem k plánovaným aktivitám (terén, souhlas majitele pozemků a orgánů 

činných v ochraně přírodního prostředí…).  

Strava a ubytování: 

Na přání klienta zajistíme ubytování, stravu i dopravu účastníků kurzu na místo a zpět 

(kurzy na klíč – včetně kompletního servisu).  

Pojištění účastníků: 

Jsme smluvním partnerem pojišťovny „P“, a.s. - všichni účastníci našich programu 

jsou po dohodě se zadavatelem úrazově připojištěni – dle standardních podmínek pojišťovny 

„P“, a.s.  

Hodnocení a výstupy: 

Standardním výstupem, který od nás zadavatel obdrží, je CD s fotodokumentací z 

akce. Toto CD je určeno pro prohlížení v Microsoft Internet Exploreru (HTML).  
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Na přání zadavatele kurzu může CD obsahovat i část videozáznamu v délce cca 20 

min. a jsme schopni zpracovat i hodnotící zprávu.  

Na základě požadavku klienta dodáme videozáznam, který může sloužit jako 

dokumentace průběhu kurzu, zdroj materiálu pro další práci s týmem (dodatečné provádění 

videoreflexí - základ pro některé následné rozvojové či diagnostické aktivity)  

CENOVÉ PODMÍNKY 

Cena programů je závislá na typu programu, jeho náročnosti a počtu účastníků.  

ZÁBAVNÉ A MOTIVAČNÍ PROGRAMY : 

Cena pro skupinu účastníků:  

- Do 10 osob cena 35.000,- Kč  

- Do 15 osob cena 41.000,- Kč  

- Do 20 osob cena 45.000,- Kč  

Příplatek za osobu při počtu účastníků větším než 20 osob – 700,- Kč.  

ROZVOJOVÉ PROGRAMY:  

- Do 10 osob cena 42.000,- Kč  

- Do 15 osob cena 47.000,- Kč  

- Do 20 osob cena 51.000,- Kč  

Příplatek za osobu při počtu účastníků větším než 20 osob – 950,- Kč.  

Rozvojové SPECIALIZOVANÉ programy:  

- Cena dle konkrétní náplně a formy programu.  

CENY PROGRAMŮ PRO TRÉNINK: 

- Cena jednoho tréninkového dne standardně 30.000 Kč  

CENY PROGRAMŮ PRO KOUČINK:  

- Individuální koučink: Cena za hodinu interview 5.000 Kč.  

Standardní délka interview od 1 do 1,5 hodiny v závislosti na stylu práce kouče a po 

dohodě s koučovaným.  

- Týmový koučink: Standardní cena 36.000 Kč za den  

(kouč je k dispozici v čase 9:00 – 18:00 hod.)  
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- Ceny pro koučink v cizích jazycích:  

- Individuální koučink v cizím jazyce 6.500 Kč.  

- Týmový koučink v cizím jazyce 46.000 – 50.000 Kč   

CENY PROGRAMŮ PRO BEZPEČNOST: 

Cena je stanovována individuálně v závislosti na oblasti školení, typu kurzu a počtu 

účastníků.  

 

Programy jsme schopni realizovat v plném rozsahu v českém a anglickém jazyce, v 

omezeném rozsahu i v dalších evropských jazycích.  

5. 4 Obecná struktura programu 

5. 4. 1  Jednotlivé bloky aktivit  

• Poznámky k programu 

V následující části nabídky je uvedeno zaměření jednotlivých bloků a jednotlivé 

aktivity, které mohou být začleněny do bloků. Některé aktivity mohou být součástí více 

bloků. Program je vždy navržen tak, aby z hlediska síly prožitku gradoval . 

• Obsah a zaměření jednotlivých bloků aktivit 

⇒ ÚVODNÍ BLOK   

o Představení instruktorského a lektorského sboru 

o Očekávání účastníků a stanovení cílů kurzu 

o Organizační pokyny 

o Bezpečnostní instrukce …  

⇒ ÚVODNÍ AKTIVITY 

o Zaměření na prezentaci sebe sama  
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o uvolnění atmosféry 

o bližší vzájemné poznání. 

Příklad aktivit: Něco o sobě, Malování triček (kreativita, sebeuvědomění), Kdo je kdo 

⇒ ZAHŘÍVACÍ AKTIVITY 

o uvolnění atmosféry 

o rozhýbání se  

o rozdělení do skupin 

Příklad aktivit: Slepá řada, Tanec na kládě … 

⇒ SOUTĚŽNÍ A SEZNAMOVACÍ BLOK  

o nutnost rozhodování 

o zapojení paměti 

o komunikace 

o řešení problémově orientovaných aktivit 

o iniciativa 

o týmové role         

Krátké dynamické aktivity v menších skupinách. Složení skupin se kvůli lepšímu 

vzájemnému poznání po každé aktivitě mění. 

⇒ KOMUNIKACE, TÝMY 

o zaměření na komunikaci v týmu  

o poskytování zpětné vazby 

o koordinaci  

o spolupráci 
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Příklad aktivit: Slepý stan, Manageři… 

⇒ KREATIVITA A PRÁCE V TÝMU 

o podpora kreativního a konstruktivního přístupu řešení problémů 

Některá z aktivit: Firemní logo, Létající předměty, Ateliér v hladomorně  

⇒  STRATEGICKÁ HRA   

o nutnost rozhodování  

o zapojení paměti 

o komunikace  

o řešení problémově orientovaných aktivit 

o iniciativa 

o týmové role  

o modelové situace 

Rozdělení týmu do 4-6 skupin   - strategická hra  

Různé disciplíny orientované na fyzickou a psychickou činnost, jako je například 

práce se šifrou, orientace v terénu, koordinace činností atp. 

⇒ DŮVĚRA ,KOMUNIKACE, TÝMOVÝ DUCH  

Příklad aktivit: Pád důvěry, Skok důvěry, Pavoučí síť, Obrův prsten, Amoeba…  

⇒ KOMUNIKACE + TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, TÝMOVÉ ROLE. 

Práce ve skupinách - střídavě 2-7 skupin, obměna složení a počtu členů ve skupinách.   

Příklad aktivit : Slepý stan, Ovčák, Amoeba,  Svázané nohy, Mohawkova lávka… 

⇒ BLOK ZÁŽITKOVÝCH AKTIVIT 

o NÍZKÉ A VYSOKÉ LANOVÉ DRÁHY 
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Aktivity nízké až vysoké fyzické náročnosti přizpůsobené na míru týmu 

Zaměření:  

o týmový duch  

o podpora ve směru tým ->jedinec  

o sebereflexe 

o poznání limitů vlastních možností  

o zážitek,…  

o Lezení na cvičných skalách  

o simulace záchrany v horách 

o slaňování  

V tabulce uvádíme některé z námi používaných aktivit. Během reflexe se soustředíme na 
jeden, nebo více způsobilostí (dovedností) uvedených ve sloupci cílových jevů. 
 

AKTIVITA PRINCIP 

CÍLOVÉ JEVY/ 

DOVEDNOSTI PRO 

REFLEXI 

Vzájemné 

představení 

Každý se během krátké doby pokusí 

sdělit důležité okamžiky svého života,  

pokusí se o svou základní charakteristiku, 

nebo řekne něco o svých zálibách…Možné 

navázat na kreativní aktivity (Trička) 

Lepší vzájemné poznání 

význam vzájemného poznání 

rozvoj sociálního cítění 

sebeuvědomění ... 

Co si pamatuji o 

ostatních 

Zopakovat údaje, které účastníky 

kurzu na zaujaly při úvodních aktivitách 

(Trička, Krok vpřed) 

Dtto 

Hlasy zvířat 

Skupina má za úkol rozdělit se na 

skupiny podle přidělených zvuků zvířat. 

Každý člen obdrží zvuk zvířete (3 skupiny) 

a zaváže si oči. Po promíchání skupiny 

Uvolnění atmosféry 

rozdělení skupiny 

komunikace 
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každý začne vyluzovat přidělený zvuk a 

vyhledává "příslušníky svého druhu". Po 

výzvě k rozdělení nikdo nesmí mluvit. 

FYZICKY NENÁROČNÉ 

Slepá řada 

Naváže na předchozí aktivitu, 

skupiny promícháme a zadáme úkol seřadit 

se vzestupně podle velikosti. Mluvit se 

smí. 

FYZICKY NENÁROČNÉ 

Řešení problému 

nonverbální 

komunikace 

fyz. kontakt 

iniciativa a její místo v 

týmu / pracovním procesu 

úloha vedoucího 

Konstrukce 

přístřešku 

Z připraveného materiálu vybudovat 

přístřešek pro celou skupinu. Využití -  

základna pro následující aktivitu. 

FYZICKY NENÁROČNÉ 

Týmová spolupráce 

Komunikace 

konstruktivní přístup 

k řešení problému 

kreativita 

Strategie 

Centrální stanoviště, kontroly na 

hvězdicovitě rozmístěných místech, na 

kontrolách různé předměty, potřebné v 

dalším průběhu této aktivity, nebo dalších 

aktivit kurzu (pomůcky na lanový most,  

šifry, šifrované zprávy…) Umístění kontrol 

zakresleno na mapě, různá obtížnost 

dosažení (Nutno volit pomůcky). Tato 

disciplina (souhrnná) není založena na 

soutěži mezi družstvy, ale je zaměřena na 

koordinaci úkolů v týmu ... 

STŘEDNĚ – VELMI NÁROČNÉ 

Komunikace 

Iniciativa 

týmové role 

úloha vedoucího 

odhad vlastních 

možností 

schopnost kombinace a 

strategického myšlení 

formy komunikace a 

řízení týmu … 
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Konstrukce lanového 

mostu 

Celá skupina má za úkol překonat 

terénní překážku pomocí lanového mostu, 

který pod dohledem instruktorů postaví. 

Pomůcky - ze strategické hry + dalších, 

které budou k dispozici.   

STŘEDNĚ NÁROČNÉ - pro jednoho člena 

týmu náročné 

Konstruktivní řešení problému 

Kreativita 

Iniciativa 

týmové role 

úloha vedoucího 

odhad vlastních možností 

vzájemná podpora a pomoc 

Dopravní zácpa 

Dvě skupiny mají za úkol projít proti 

sobě přes stanovené body . 

FYZICKY NENÁROČNÉ 

Komunikace 

řešení problému 

fyzický kontakt 

Gordický uzel 

Vzájemně propojená (rukama) 

skupina má za úkol rozmotat se, aniž by se 

jednotliví členové pustili. FYZICKY 

NENÁROČNÉ 

 

Kooperace 

Komunikace 

Kreativita 

zapojení všech členů týmu do 

řešení aktivity 

Pyrotechnici 

Skupina má za úkol odsunout 

nádobu s vodou za vyznačenou hranici. 

Nesmí se dotknout rukou, musí použít 

určené pomůcky. 

FYZICKY NENÁROČNÉ 

Konstruktivní řešení 

problému, kreativita, 

iniciativa, týmové role 

Kruh důvěry 

Vytvoření kruhu, kde se jednotliví 

členové vzájemně opírají jeden o druhého. 

FYZICKY MÍRNĚ NÁROČNÉ 

Koordinace, komunikace, 

důvěra 

Skok důvěry 

Každý člen týmu skočí do 

nastavených paží chytačů - ostatní členové 

týmu.  

FYZICKY MÍRNĚ NÁROČNÉ - při 

správném provedení bezpečné, na našich 

Důvěra, odpovědnost, 

překonání psych. Bariér … 
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kurzech běžně zvládají i dámy přes 50 let 

Slepé ovce 

Pod vedením vidícího - "ovčáka" se 

nevidící členové týmu musí přemístit do 

vyhraženého prostoru. Nesmí se vz. 

Dotýkat, mají omezené možnosti 

komunikace. 

FYZICKY NENÁROČNÉ 

Komunikace, řešení problému, 

strategické myšlení, kreativita 

Obrův prsten 

Tým má za úkol navléci pneumatiku 

na postavené břevno 

FYZICKY VELMI NÁROČNÉ - zajištěno 

Týmová spolupráce, 

komunikace,  konstruktivní 

přístup křešení problému, 

fyzicky náročné 

Létající předměty 

Tým rozdělený na několik skupin, 

úkolem je sestavit z připravených předmětů 

originální létající předmět (pytle+balónky, 

plněné héliem 

Kreativita, uvolnění, zábava 

Směnný obchod 

Každý zástupce týmu jednotlivě má 

za úkol vyměnit firemní propagační předmět 

(všichni stejný) za co nejhodnotnější 

předmět od "domorodců" 

Komunikace, vyjednávání, 

kreativita, odvaha 

Nízké překážky 

Výborná aktivita - překonávání 

nízko položených lanových překážek. 

FYZICKY MÍRNĚ NÁROČNÉ – VELMI 

NÁROČNÉ 

Koncentrace, rovnováha, 

strategie, bezprostřední 

aplikace získaných poznatků, 

týmový duch, vzájemná 

podpora 

Firemní bilboard 

Celý tým má za úkol vytvořit "dílo" 

velkého formátu, které má nějaký vztah k 

firmě. 

Kreativita, komunikace, 

týmová spolupráce 

Slepý stan 
Pod vedením vidícího - staví 

nevidící zbytek týmu stan (2 skupiny) 

Komunikace, řízení 

pracovníků, strategické 
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FYZICKY NENÁROČNÉ myšlení, týmová spolupráce, 

poskytování zpětné vazby 

Pavoučí síť 

Evergreen - tým překonává síť 

vytvořenou z lan. Každé oko sítě propustí 

jednoho člena týmu. 

FYZICKY MÍRNĚ NÁROČNÉ 

Týmová spolupráce, 

komunikace, důvěra, 

zodpovědnost, přijetí, 

odmítnutí pomoci, vnímavost k 

potřebám druhých, odhad 

vlastních sil… … 

Matylda 

Nafukovací vor - nosnost 3t. - 

konstrukce a pohyb po řece dle vyznačené 

trasy, sběr šifrované zprávy. 

FYZICKY NENÁROČNÉ – 

MÍRNĚ NÁROČNÉ 

Koordinace, společné tempo, 

vzájemná závislost - pobyt "na 

jedné lodi", zábava, uvolnění 

Améba 
Skupina nese jednoho ze svých 

členů. FYZICKY MÍRNĚ NÁROČNÉ 

Fyz. kontakt, zodpovědnost, 

důvěra, společné tempo, 

komunikace 

Svázané nohy 

Jednotlivé skupinky (5 lidí) mají 

vzájemně svázané nohy - cílem = přesun 

určeným směrem. 

FYZICKY NENÁROČNÉ 

Komunikace, poskytování 

zpětné vazby řešení problému, 

koordinace, úspěch a neúspěch 

při řešení problémů, důsledky 

špatných řešení... 

Konstrukce lanového 

mostu + překročení 

překážky 

Tým má za úkol instalovat lanový 

most přes terénní překážku (pod dohledem 

instruktorů) a za vzájemné pomoci ji 

překonat.  

FYZICKY MÍRNĚ NÁROČNÉ - pro 

prvního NÁROČNÉ 

Konstruktivní přístup k řešení 

problémů, zvládat neobvyklé 

postupy a využívat dostupného 

materiálu, improvizace, 

vzájemná podpora, iniciativa… 

Paprsek ve tmě 

Tým poslepu postupuje v terénu. 

Vedení – první člen družstva postupije 

podle lana, sděluje ostatním informace o 

překážkách … 

Komunikace 

sdílení informací 

zpětná vazba 
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úloha vedoucího 

Lanové dráhy 

Každý člen týmu překonává lanové 

dráhy připravené vždy na míru konkrétnímu 

složení týmu (věk, fyzická kondice, 

sportovní dispozice). S budováním a 

skladbou lanových drah máme bohaté 

zkušenosti na našich kurzech běžně zvládají 

i dámy a pánové přes 50 let 

FYZICKY MÍRNĚ NÁROČNÉ - 

NÁROČNÉ - dle dispozic skupiny 

Sebepoznání 

posouvání hranic vlastních 

možností 

řešení zátěžových situací 

rozhodování 

týmový duch 

Mapa dne 

Ze záznamu na videokameře vybrat 

zajímavé momenty z jednotlivých aktivit, 

pomocí počítače získat fotografie a 

vytisknout je. K jednotlivým aktivitám 

vypsat reflektované jevy a způsobilosti , 

prezentovat názory skupiny. 

Hodnocení aktivit, uvědomění 

si proběhlých jevů, 

rekapitulace aktivit … 

 

5. 5 Popis programu (i pro instruktory)  

Program vznikal na základě poptávky od vedoucí skupiny pracovníků. Zkušenost 

s outdoorovým programem neměla ani zadavatelka, ani tým, nicméně představa klienta o 

programové nabídce i zaměření a cíle těchto kursů byly poměrně dobré. Následující body 

vyplynuly z několika rozhovorů, které byly se zadavatelkou postupně uskutečněny. 

O programy zábavného charakteru je největší zájem, možná i to byl jeden z důvodů, 

proč zaměření tohoto kursu bylo téměř od začátku jasné.  

Co se skupiny týče, jedná se o malou skupinu, čítající cca 40 osob ve věku kolem 35 

let. Skladba mužů a žen je téměř vyrovnaná. Jde o začínající kolektiv pracovníků, kteří jsou 

v každodenním kontaktu mailovém, telefonickém či osobním. Pracovní náplní tohoto týmu je 

vztah se zákazníkem – vesměs kontakt telefonický. Pracovní místa byla vytvořena před 

necelým půl rokem, skupina je tedy mladá, funguje krátce. Vztahy v kolektivu jsou spíše 
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formální, vývojová fáze ve stadiu startu. V týmu zatím nejsou žádné výraznější neformální 

struktury, pozice jeho členů nejsou definovány, zatím nejeví ani známky přítomnosti 

problematických osobností.  

Program dostávají účastníci v podstatě za odměnu, neboť mají za sebou úspěšnou 

organizaci prvního projektu.  Předpokládaná realizace programu je podzim 2009, ne víkend, 

doba trvání 2 dny. Společnost, která program objednává, bude svým zaměstnancům hradit 

veškeré náklady – ubytování, stravu, veškeré aktivity, které nabízí hotel (např. golf, bazén, 

sauna – záleží na konečném výběru lokality). Účast je tedy očekávána 100%, motivace 

účastníků je vysoká.  

Firma „F“ by měla realizovat outdoorový program. Zda bude mít zadavatelka zájem i 

o zajištění ubytování a stravování zatím jasné není. Návrh lokalit i ubytovacích kapacit byl 

diskutován. Dopravu si jako jedinou bude řešit každý účastník sám.  

Legenda programu bude zcela nová, v nabídce Firmy „F“ zatím není. Zadavatelka 

projevila zájem o francouzskou soutěž „Klíče k pevnosti Boyard“ a základní návrh realizace ji 

nadchl. Program tedy bude mít tuto tematiku a bude se rámcově držet i provedení vysílané  

soutěže. Pevnost Boyard je velice známá a pro účastníky by mohl být  program s tímto 

názvem poutavý. Disciplíny a soutěže jim budou blízké a postavy provázející je celým dějem 

jim také nebudou cizí.  

Charakter programu bude dle výše uvedeného zábavně – motivační, typ teamspirit.  

Jeho návrh byl koncipován postupně, společně se zadavatelkou. Jejím přáním bylo, 

aby se tým hlavně bavil, byl spokojený a vyhrával. Instruktoři tedy budou účastníkům hodně 

radit, pomáhat, jejich  role bude méně výchovná a vzdělávací. Rovněž není potřeba mít 

v řadách outdoorového týmu žádné  specialisty ani externisty. 

První den bude spíše úvodní, účastníci dorazí během odpoledních hodin, stěžejní část 

našeho programu tedy bude v den druhý. Nicméně sílu volné večerní zábavy neradno 

podceňovat, diskotéka by se dala za icebreaker také považovat.  

Z celkového počtu 40 osob vytvoříme pomocí jednoduchých aktivit 5 týmů, v každém 

tedy bude cca 8 soutěžících – tyto týmy se několikrát obmění a budou spolu jak soupeřit, tak 

spolupracovat. Tyto skupiny budou na své cestě programem doprovázeny instruktory, resp. 

každý tým bude mít u sebe vždy instruktora – ten týmu bude jak pomáhat, tak zadávat 

jednotlivé úkoly, vysvětlovat pravidla, kontrolovat jejich dodržování i rozdávat odměny.  
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Druhý den bude rozdělen na tři části, první zahřívací – účastníci budou plnit množství 

úkolů a dostávat za ně klíče. Tato část bude uzavřena obědem. Nasbírání určitého počtu klíčů 

pak účastníky „pustí“ do dalšího kola, v kterém budou sbírat indicie. Indicie jsou jednotlivé 

nápovědy k tajence, kterou týmy budou luštit v části třetí, ta bude celý program uzavírat ve 

večerních hodinách. 

Indicie 

Jedná se o citát čínského filozofa a státníka Konfucia, který je zmíněn i v této DP (str. 

17) a zní: „ Pověz mi a zapomenu; ukaž mi a já si vzpomenu; ale nech mne se zúčastnit a já 

pochopím.“ Tento citát se vyskytuje v mnoha podobách a mutacích, vždy však ve stejném 

významu. Soustředila jsem se na jednotlivá klíčová slova, která budou sloužit k závěrečnému 

klání – luštění indicií. Citát jsem zjednodušila na „co slyším, to zapomenu, co vidím, to si 

pamatuji, co zkusím, to pochopím“, z čehož jsem tedy vybrala tato slova: 

Slyším, vidím, zkusím, zapomenu, pamatuji, pochopím 

Na každé toto slovo bude 10 indicií: 

Slyším        Vidím       Zkusím      Zapomenu         Pamatuji 

 - sloveso         - sloveso          - 1.osoba - pomněnka       - 1.osoba 

 - smysl                  - smysl          - sloveso  - 1.osoba              - sloveso 

 - já          - já           - test  - sloveso      - hlava 

 - tráva          - město           - prožitek - je to lidské      - mozek 

 - růst          - Libuše           - maturita - hlava                 - báseň 

 - náušnice         - veliké           - dospělost -mozek      - vybavit 

 - bubínek          - Praha           - má se vše - na chvíli     - operační 

 - pár           - okno             - škoda je to - kóma      - Lidice 

 - orgán                    - čočka          - laboratorní - výpadek  - Jana Žižky 

 - já          - 1.osoba          - já  - já      - já 
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5 týmů – 5 slov, 6 slovo: Pochopím – chytrému napověz, hloupého kopni -  

- 1.osoba  - sloveso - já - hlava  - mozek – osvícení  - navždy – vysvětlení - rozum 

Bude k dispozici pro doplňkové otázky, otázky otce Fury apod.   

Když si týmy poskládají slova za sebe, měly by jim  připomenout známý citát. Jméno 

člověka, který jej vyslovil, musejí uhádnout a označit na šachovnici. 

5. 5. 1  Potřebný materiál, rekvizity  

Znění programu sice ještě není zcela stoprocentní, nicméně v rozhovorech se 

zadavatelkou ani nabídce aktivit nijak speciální požadavek na nějakou  vzácnou či jinak 

extrémní rekvizitu či službu nezazněl. Tedy žádný extrém pro outdoorovou firmu. Ba naopak. 

Když projdeme firemní sklad, zjistíme, že na většinu aktivit rekvizity a materiál máme. Je to 

také dáno tím, že aktivity jsou krátké, rychlé a dá se říci jednoduché na přípravu.  

- Kancelářský materiál 

� Papíry, psací potřeby, lepidla, nůžky, podkladové desky…  

� Papíru a psacích potřeb bude pro klienty potřeba dostatečné 

množství zejména v úvodu programu, dále papíry na mapy, 

informace pro instruktory a další materiály (tisk logických 

úloh..) 

� Tiskárna, notebook je k dispozici, rovněž fotoaparát, laminátor, 

řezačka.. 

- vysoká sÍť, helmy sedací úvazky, ráčny,.. materiál na zavěšení 

- nízká lana – PP lana, ocelová lana, ráčny, helmy 

- dle lokality bude možná třeba zajistit povolení ke vstupu do lesa či 

výškovým a jiným pracem na stromech a soukromých pozemcích 

- šachovnice na závěr z lepicí pásky, papírové pásky, provázků,písmena 

na ní se buď vyryjí nebo je možné je vytisknout předem a zalaminovat  

- aparatura na diskotéku, reproduktory, kabeláž i produkce je v majetku 

firmy „F“ 
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5. 5. 2  Doba přípravy programu  

• Před akcí  - pořízení materiálu, nákup, naložení auta, připravení pojištění atd. 

a odjezd na akci – cca 3 hodiny 

• Na místě – první den průzkum terénu, rozmyšlení umístění stanovišť, 

zejména lanových překážek. S účastníky může být v podstatě celé odpoledne i 

večer pouze 1 nebo 2 instruktoři, ostatní mohou připravovat – aparaturu a 

program na druhý den. S účastníky  18:00-19, 20:00-20:30 (cca 1,5 h) 

- druhý den bude třeba mít nachystané mapy, zakreslena 

stanoviště, označena stanoviště i v terénu, aktivity 10:00-13, dopoledne 

cca 3h – 10 aktivit – každý instruktor ráno připraví 2, - zbylí odpolední 

síť a všechna lana 14:00- 16:00 cca (2h) 5 aktivit, přesuny mezi všemi 

aktivitami 10min – na přesuny se použijí logické úlohy. Mohou viset na 

stromech nebo je u sebe bude mit každý instruktor, stejně tak jako bude 

mít indicie (může tak ovlivňovat jejich pořadí, výběr..) 
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Jsme zakládajícím členem 

PSZV 

6. SYNTETICKÁ ČÁST 

 

 

Obrázek 4 – „logo firmy F“, ukázka týmové spolupráce 

 

 

6. 1 NABÍDKA OUTDOOROVÉHO PROGRAMU PRO KLIENTA 

 

„Klíče k„Klíče k„Klíče k„Klíče k    pevnosti Boyard“pevnosti Boyard“pevnosti Boyard“pevnosti Boyard“    
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6. 1. 1  OUTDOOROVÁ FIRMA „F“ – O NÁS 

Poslání firmy: 

Zabýváme se realizací programů zaměřených na osobnostní i profesionální růst 

jednotlivců,  zlepšení atmosféry a kvality práce týmů. 

Využíváme moderních rozvojových a diagnostických metod, aplikovaných 

prostřednictvím zážitkové pedagogiky. 

Programy koncipujeme s ohledem na splnění cílů daných zadavatelem i osobní přínos 

pro každého z účastníků. 

 

Kontaktní údaje: 

OUTDOOROVÁ FIRMA „F“, spol. s r.o. 

Staroměstské náměstí 1 

110 00 Praha 1 

e-mail: info@outdoorovafirmaF.cz 

Tel./Fax: 123 456 789 

IČO:       12345678 

DIČ: CZ 12345678 

 

Nabídku zpracovala Zuzana Outratová 

Tel. 777 904 148 

e-mail: zuzana.outratova@seznam.cz 
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Oprávnění k provádění činnosti: 

OUTDOOROVÁ FIRMA „F“, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze v oddílu F, ve složce číslo 12345. 

 

Naši činnost provozujeme na základě živnostenského oprávnění  

Č.j. 123456 

Ev.č. 123456 

s předmětem podnikání: 

Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. 

 

6. 1. 2  Zadavatel 

Nejmenovaná banka, a. s.  

Václavské nám. 1 

110 00 Praha 1 

Obrázek 5 – skupina účastníků 

kurzu 

Kontaktní osoba 

paní Jana Nováková 

Asistentka ředitele  

Private Banking Distribution  

 

tel: +420 111 222 333  

gsm: +420 123 456 

e-mail: jananovakova@banka.cz 
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6. 1. 3  Program 

Charakteristika účastnického týmu: 

Zaměstnanci oddělení call centra 

Tým přibližně 40 osob 

Mladí lidé ve věku  do 35 let 

Pracovníci ve stejných  pozicích v různých pobočkách banky 

Jednotliví členové týmu jsou v každodenním kontaktu (mail, telefon, osobní) 

Call centrum je nově založeno 

Tým má za sebou úspěšné splnění úvodního projektu 

Vývojová fáze skupiny je „Start“ 

S outdoorovým kursem zkušenost nemají 

Cíle a očekávaný přínos 

• Sportovní, lehce adrenalinový víkend  

• Program zaměřený na mimopracovní poznání  

• pozitivní posuny ve vztahové rovině - Navázání a posílení neformálních 

vztahů 

• stmelení kolektivu 

• lehké zaměření na týmovou komunikaci a spolupráci 

• zábava a psychická relaxace  

Filosofie nabízeného programu 

Časový úsek, který je pro realizaci k dispozici, umožňuje realizovat pestrý program 

založený na kombinaci týmových a zážitkových aktivit. Vzhledem ke stanoveným cílům 

programu (navázání a posílení vzájemných vztahů a stmelení kolektivu) doporučuji program 

založený na sdílení zážitků a časté přerozdělování do dílčích týmů pro řešení skupinových 

úkolů. Zážitkové aktivity „okořeníme“ nenásilnou potřebou komunikace a kooperace.   
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Styl práce se skupinou 

Doporučuji maximální obměnu složení dílčích týmů při řešení jednotlivých aktivit. 

Volnější styl práce se skupinou pouze s krátkým hodnocením aktivit a reflexemi po 

vybraných týmových aktivitách a na konci programu. 

Realizace programu  

• Outdoorové firma „F“ – zajištění 

organizační stránky kursu, vedení 

instruktorského sboru, vedení přípravy a 

realizace programu 

• Počet instruktorů 6-8  

• materiály a pomůcky v českém jazyce  

obrázek 6 – Skupina 

instruktorů firmy „F“ 

Tématické zaměření programu  

Navrhuji provázání jednotlivých aktivit volnou dějovou linkou za účelem 

zatraktivnění programu pro účastníky a jejich pozitivní motivaci k aktivní účasti.  

Po konzultaci, výběru a upřesnění s pí. Novákovou, byla vybrána tato varianta:  

Celý program bude v duchu celosvětově známe hry „Klíče k pevnosti Boyard“.  

V rámci této legendy je připraven dějový rámec, a za účasti zadavatele vybrány 

konkrétní aktivity vhodné pro tento tým.  
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Legenda 

„Klíče k pevnosti Boyard“   

Týmy několika odvážlivců, které se vydávají mezi stěny světoznámé, impozantní 

stavby, tyčící se z ničeho nic z moře, zažijí s jejími temnými celami i stávajícími obyvateli 

vskutku nevšední chvíle. Těší se na ně malinkatý Paklíč, moudrý otec Fura i temní mistři 

pevnosti a nespočet jejich spolubydlících nejen z říše zvířat.  

Skupinu statečných účastníků čekají nejrůznější individuálně i týmově zaměřené 

úkoly, seznámí se s rozmanitými překážkami a okusí, jak chutná adrenalin.    

Dobrodružný program, inspirovaný stejnojmennou francouzskou soutěží, je rozdělen 

na tři části. V první z nich je cílem soutěžících v daném časovém limitu získat určitý počet 

klíčů. Klíče mohou dostat za splnění úkolů v místnostech i podzemních celách po celé 

pevnosti.  

Druhá část pokračuje sbíráním indicií, které týmu napoví, jak otevřít truhlu 

s pokladem. Závěrečná část je vyvrcholením celého soutěžního klání. Týmy dostanou 

poslední šance k zisku indicií a sdělí pevnosti potřebné heslo. Zbývá jediné - zda zámek na 

truhle zůstane nedostupný, či daruje pohled na pohádkový poklad.  

V nejrůznějších kláních budou soutěžícím soupeři jak zdejší mistři, tak spoluhráči, 

vlastní strach i neúprosný čas.   

Lokalita a termín programu   

Program proběhne v říjnu nebo listopadu 2009 na lokalitě vybrané zadavatelem. 

Možné lokality konání kurzu najdete na konci této nabídky na stranách ….  
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Rámcový harmonogram  

⇒ 1.DEN  

o Náplň dne:  

Cesta do hotelu, představení, úvod do programu, seznamovací a komunikační aktivity, zábava 

o Úvod do programu:  

Přivítání účastníků, vstupní informace - představení instruktorského týmu, organizační, 

bezpečnostní a programové informace. 

o Motivace a seznámení s programem:  

Úvod do legendy - Naši instruktoři nastíní aktuální situaci a seznámí účastníky s legendou a 

dalším programem 

o Seznamovací aktivity:  

Jmenovky , Pravda a lež - Netradiční úvod do sdělení osobních informací, zábava a lepší 

vzájemné poznání. 

o VEČEŘE 

o Dělení: 

Bonbóny – rozdělení do skupin losem 

Komunikace, spolupráce:  

Zvolení názvů týmů, příprava prezentace, jmenování mluvčích 

o Zábava, relaxace:  

Večerní program – hudební produkce, DJ, volná zábava 
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⇒ 2.DEN 

o Náplň dne:  

Sdílení zážitku, dobrodružství, koordinace, kooperace, zábava 

o Snídaně 

o Koordinace:  

Mapa a zpráva - Krátká aktivita v jejímž průběhu účastníci získají důležité informace k 

dalšímu programu – mapu okolí a program dne. 

o Aktivizace účastníků: 

Blok icebreakerů   

Blok kratších dynamických aktivit zaměřený na rozproudění programu. Všechny aktivity 

budou laděny v rámci zvolené legendy – v případě pevnosti - získávání klíčů 

o Rozvoj důvěry, navození otevřené atmosféry: 

Blok důvěrových aktivit 

Aktivity podporujících rozvoj důvěry ve skupině. Aktivity jsou v bloku řazeny od 

jednodušších k náročnějším. 

o Oběd 

o Dobrodružství, sdílení zážitku, spolupráce: 

Lanové aktivity - Připravíme malý lanový park s několika nízkými lanovými překážkami 

o Coffee break 

o Orientace, kooperace, koordinace, společný zážitek, sdílení zážitků, dobrodružství: 

Lanové aktivity - adrenalinová lanová překážka 

Dobytí pokladu - Úkolem týmů je zisk indicií, sdělení potřebného hesla pevnosti a společné 

odkrytí truhly s pokladem 

o Uzavření programu: 
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Závěrečné zhodnocení, uzavření programu, vyhodnocení a vyhlášení výsledků, rozloučení.  

( Navrženou variantu programu lze podle požadavků zadavatele zkrátit i prodloužit. ) 

Zařazení konkrétních aktivit bude provedeno na základě přání zadavatele, s ohledem 

na možnosti lokality a aktuální meteorologickou situaci. Konkrétní aktivity jsou uvedeny 

v kapitole 6.2.5 

Ilustrační  fotografie aktivit  

  

Mohawk   Stěnové lezení  Nízké lanové překážky  

 

 

 

 

 

 

Slanění     Blok důvěrových aktivit     
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6. 1. 4  Personální obsazení akce 

Garant programu – Zuzana Outratová 

Na akci 1 vedoucí akce a 5-7 instruktorů. 

 

6. 1. 5  Hodnocení a výstupy 

Standardním výstupem z akce jsou 2 kopie CD s fotografiemi pořízenými v průběhu 

programu. CD s fotodokumentací jsou zahrnuta v základní ceně programu.  

6. 1. 6  Rámcová cena programu  

Program 

Cena navrženého programu:          59 000,- Kč 

Večerní program:             5000,- Kč 

Přímé náklady 

Cestovní náklady Outdoorové firmy „F“          dle lokality 

Spotřební materiál          4000,- Kč  

Pro účastníky 

Úrazové pojištění účastníků (20 Kč/osobu)        1600,- Kč 

Celková cena po zaokrouhlení       65 600,- Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH dle  standardizovaných ceníků Firmy „F“ 

Poznámky k ceně: 

Cena za program je kalkulována pro 40 účastníků,  

V případě vyššího počtu účtujeme příplatek 700 Kč na osobu.  

Cestovní náklady budou účtovány podle skutečného stavu 

Pojištění účastníků je fakultativní, pokud nebude realizováno, částka bude odečtena. 

Pojistit lze pouze osoby s trvalým pobytem v ČR. 
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Celková cena zahrnuje 

- Přípravu a realizaci programu 

- Přípravu dramaturgie programu 

- Přípravu akce – v kanceláři i terénu  

- Cestovní náklady firmy „F“ 

- Práci instruktorů v rámci programu  

- Cenu spotřebního i speciálního materiálu použitého v rámci programu   

- Amortizaci speciálního materiálu (bezpečnostní materiál, vysílačky ap.) 

- Úrazové pojištění účastníků 

- Fotodokumentaci na CD 

Celková cena nezahrnuje 

- Ubytování a stravu účastníků 

- Ubytování a stravu instruktorů 

- Videodokumentaci na CD  

- Video na VHS 

- DPH ve výši 19% 
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6. 1. 7  Reference

3M, a.s. 

AHOLD Česká republika, a.s.  

ALLIANZ, a.s. 

AVON Cosmetics, s.r.o.(CZ, SK) 

AYS Placement and Workshops, 

a.s. 

BBK, spol. s r.o. 

B.H.Centrum, a.s. 

BSC Praha, spol. s r.o. 

COMS, a.s. 

Continental Teves, spol. s r.o. 

Český mobil, a.s. 

Český národní podnik, spol. s r.o. 

Česká spořitelna, a.s. 

Český Telecom, a.s. 

ČSA, a.s. 

DHL Expres, spol. s r.o. 

DHL Solutions, spol. s r.o. 

DHL International, Ltd. 

GE Capital Bank, a.s. 

ELECTROWORLD, s.r.o. 

EUROTEL, a.s. 

Gestin, a.s. 

Hutchinson CZ, spol. s r.o. 

HVB Bank ČR, a.s. 

ING Česká republika, a.s. 

KOMERČNÍ BANKA, a.s. 

Levis Straus, spol. s r.o 

LMC, spol. s r.o. 

LogicaCMG, spol. s r.o. 

LUNDBECK ČR, spol. s r.o. 

M&M HOLDING, a.s. 

Masarykův ústav vyšších studií 

ČVUT 

Nutricia, a.s. 

Ogilvy One, a.s. 

OgilvyInteractive, a.s. 

Petronius, v.o.s. 

Pioneer - česká investiční  

společnost, a.s. 

Pohotovosť, spol. s r.o. (SK) 

Raifeisen Bank, a.s. 

Rannila Velvary, spol. s r.o. 

Reader’s Digest Výběr, spol. s r.o. 

Readymix, a.s. 

RMG, spol. s r.o. 

Seagram , spol. s r.o. (CZ, SK) 
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Schenker, spol. s r.o.  

SKANSKA, a.s. 

Škoda Auto, a.s. 

Škoda Praha, a.s. 

Staropramen, a.s. 

Sumikei Czech, spol. s r.o. 

Tesco Stores ČR, a.s. 

UNIENT Communications, a.s. 

UNILEVER, a.s.. 

VŠCHT Praha 

ZCH advokátní kancelář 

6. 1. 8  Workshopy a semináře 

AHOLD Czech Republic, a.s. 

Alcatel Czech, s.r.o. 

ALLIANZ, a.s. 

Automotive Bohemia s.r.o. 

Computer Help, s.r.o. 

COMS a.s. 

Čechofracht a. s. 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 

Česká spořitelna, a.s. 

Český Mobil ,a.s. 

Český rozhlas 

ČESKÝ TELECOM, a.s. 

Docu Guard CR, s.r.o. 

GN Resources Int. 

Group 4 securitas a.s. 

ING GROUP Czech Republic 

JPM Czech Republic, s.r.o. 

Komerční banka, a.s. 

LCS International, a. s. 

Léčiva, a.s. 

Lovochemie, a. s. 

Opavia - LU, a.s. 

SAGEM ČR, s.r.o. 

Seagram, s.r.o. 

STRABAG ČR, a 

 

 

 

 

Nabídku programu zpracovala: Zuzana Outratová 
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6. 2 PŘÍLOHY PROGRAMU: 

6. 2. 1  Pozvánka na akci   

Vážení přátelé, 

dovolujeme si Vás pozvat 

Na outdoorový program   obr. 7-louče 

(atmosféra) 

„Klíče k pevnosti Boyard “ 

DvoudenníDvoudenníDvoudenníDvoudenní program bude probíhat  

na podzim 2009na podzim 2009na podzim 2009na podzim 2009    

17.00 zahájení programu 

19.00 ukončení programu  

    Obr. 8 – pevnost Boyard 

   Na setkání se těší 
vedoucí akce 
Zuzka Outratová 

&  
 
  Outdoorová firma „F“ 
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6. 2. 2  Seznam doporučeného vybavení 

Prosím, nelekejte se množství položek – není přímo úměrné 

náročnosti programu ☺. Jde nám o to, abyste i při nepříznivém 

počasí mohli absolvovat plnohodnotný program a pro případ 

potřeby měli i náhradní funkční oděv.     

                  Obrázek 9 – V zápalu boje 

Seznam je vhodné doplnit podle vlastních zkušeností, aktuální předpovědi počasí a 

délky kurzu. V případě chladnějšího počasí je vhodné použití více vrstev oděvů. Použitím 

více vrstev se lépe chráníte před chladem a máte lepší možnost přizpůsobení oděvu 

vnějším podmínkám. 

 

2x !!! sportovní obuv 

1x nejlépe pevná, kotníková 

Sportovní oblečení  

1x větrovka 

1x dlouhé sportovní kalhoty 

("šusťáky") 

1x krátké kalhoty 

2x triko 

1x mikina 

Náhradní ponožky 

Šátek (využijete při aktivitách ☺) 

Sluneční brýle  

Pláštěnka 

Doporučené speciální vybavení: 

Malý batoh    

      

Repelent (komáři, klíšťata) 

Pokud nevlastníte výše uvedené 

položky ve svém šatníku, 

nahraďte je prosím dle svého 

uvážení. 

Určitě si s sebou neberte: 

Své domácí miláčky 

Alkohol na organizované outdoor 

aktivity 

Špatnou náladu 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 - heliová tyčka
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6. 2. 3  Možné lokality konání kurzu 

 

Hotel Astra*** 

Srby, okres Kladno           

 www.sweb.cz/astrasrby                          

25km od Prahy/ 28 min 

Tel. 312 657 031, 312 657 506, 312 657 800,           Obrázek 11 – Hotel Astra Kladno 

astrasrby@volny.cz 

Kapacita  

92lůžek, v jedno až  třílůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, 3x pokoj pro 

vozíčkáře 

Konferenční / školicí místnosti 

3x učebny 

1x velký salonek 

Vybavení 

volejbalová hřiště, venkovní stolní tenis, horská kola, vnitřní bazén, whirpool, tenisový kurt s 

umělou trávou a osvětlením, sauna, fitness, masérské služby, kulečník a karambol, petanque. 

Hotel U jezera  

www.hotelujezera.cz        

             

 88 km od Prahy/1hod10min 

Tel. 603 201 731 p. Kosek,  kosek@mujbox.cz, 

recepce@hotelujezera.cz,       Obrázek 12 – Hotel U jezera 

tel.739 359 059, 318 853 334 

Kapacita  

 30 pokojů , 2-4lůžkové, 2 apart. s vlastním sociálním zařízením.  

 Konferenční / školicí místnosti 
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 1x 30 s připojením na internet 

Vybavení  

 Venkovní plavecký bazén, tenisový kurt, restaurace s krbem, suna, relaxační centrum, terasa , 

lodě, surfová prkna 

Hotel Medlov *** 

www.som.cz      

  

z Prahy 180 Km/ 2 hod.40 min 

Tel. 566 619 236, 566 619 201-2, fax. 566 619 239, 

hotel.medlov@iol.cz            Obrázek 13 – Hotel Medlov 

dle našich osobních zkušeností můžeme tento hotel vřele doporučit  

Kapacita  

 88 moderně vybavených dvoulůžkových pokojů (WC, sprcha, TV - sat, radio, telefon), 8 

standardně vybavených apartmánů,  

18 dvoulůžkových a 17 třílůžkových pokojů v letních bungalovech. 

Konferenční / školicí místnosti 

 pro 15, 25, 80 - 150 osob, vybavené konferenční technikou 

Vybavení  

fitness, sauna, minigolf, 2 víceúčelová hřiště, půjčování lodí, surfů, kol a lyží 

Skalský dvůr   

 www.skalsky-dvur.cz  

Tel. 566 591 511, skalsky.dvur@iol.cz 

Kapacita  

122 lůžek, 2 apart., 50x2lůž., 4x4lůž. 

Konferenční / školicí místnosti         Obrázek 14 – Hotel Skalský dvůr 

Konferenční sál, 5x salonek (12-250osob) 

Vybavení 
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Tenisové, volejbalové a streetballové hřiště, krytý bazén s protiproudem a vířivkou, sauna, 

fines, kulečník, stolní tenis, ruské kuželky, elektronické šipky, možno zajistit projížďky na 

koních 

Hotel Zvíkov***   

 www.hotelzvikov.cz      

93 km od Prahy/1hod18min 

Tel. 382 285 659, 382 285 664, recepce@hotelzvikov.cz 

Kapacita        

             Obrázek 15 – Hotel Zvíkov 

27 jedno až  třílůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením a 14 bungalovů 

 Konferenční / školicí místnosti 

 pro 15, 25, 60 - 90 osob, vybavené konferenční technikou 

Vybavení  

vnitřní bazén (duben – listopad), biliard, šipky a ruské kuželky, v blízkosti sportovní areál s 

tenisovým kurtem a volejbalovým hřištěm 
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6. 2. 4  Časový harmonogram programu 

⇒ 1.DEN  

o Náplň dne:   

Cesta do hotelu, představení, úvod do programu, seznamovací a komunikační aktivity, zábava 

o Úvod do programu:                 17:00 – 17:30 

Přivítání účastníků, vstupní informace - představení instruktorského týmu, organizační, 

bezpečnostní a programové informace. 

o Motivace a seznámení s programem:                17:30 – 18:00 

Úvod do legendy - Naši instruktoři nastíní aktuální situaci a seznámí účastníky s legendou a 

dalším programem 

o Seznamovací aktivity:                  18:00 – 19:00 

Jmenovky , Pravda a lež - Netradiční úvod do sdělení osobních informací, zábava a lepší 

vzájemné poznání. 

 

o VEČEŘE                   19:00 – 20:00 

 

o Dělení:                   20:00 – 20:30 

Bonbóny – rozdělení do skupin losem 

o Komunikace, spolupráce:                 20:10 – 20:30 

Zvolení názvů týmů, příprava prezentace, jmenování mluvčích 

o Zábava, relaxace:                   20:30 – 02:00 

Večerní program – hudební produkce, DJ, volná zábava 
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⇒ 2.DEN 

o Náplň dne:  Sdílení zážitku, dobrodružství, koordinace, kooperace, zábava 

o Snídaně                       8:00 – 9:00 

o Úvod, Koordinace:                    9:00 – 10:00 

Mapa a zpráva - Krátká aktivita v jejímž průběhu účastníci získají důležité informace k 

dalšímu programu – mapu okolí a program dne. 

o Aktivizace účastníků:                            10:00 – 11:30 

Blok icebreakerů   

Blok kratších dynamických aktivit zaměřený na rozproudění programu. Všechny aktivity 

budou laděny v rámci zvolené legendy – v případě pevnosti - získávání klíčů 

o Rozvoj důvěry, navození otevřené atmosféry:                        11:30 – 13:00 

Blok důvěrových aktivit 

Aktivity podporujících rozvoj důvěry ve skupině. Aktivity jsou v bloku řazeny od 

jednodušších k náročnějším. 

o Oběd                   13:00 – 14:00 

o Dobrodružství, sdílení zážitku, spolupráce:              14:00 – 16:00 

Lanové aktivity - Připravíme malý lanový park s několika nízkými lanovými překážkami 

o Coffee break                  16:30 – 17:00 

o Orientace, kooperace, koordinace, zážitky, dobrodružství:                          17:00 – 18:30 

Lanové aktivity - adrenalinová lanová překážka 

Dobytí pokladu - Úkolem týmů je zisk indicií, sdělení potřebného hesla pevnosti a společné 

odkrytí truhly s pokladem 

o Uzavření programu:             cca 19:00 

Závěrečné zhodnocení, uzavření programu, vyhodnocení a vyhlášení výsledků, rozloučení. 
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6. 2. 5  Konkrétní aktivity s popisem a foto 

Úvod 

Účastníci jsou uvítáni, je představen vedoucí akce, instruktorský tým a jednotlivé 

kompetence. Zároveň jsou klienti seznámeni s pravidly kursu, a to nejen bezpečnostními. Vše 

samozřejmě nenásilně – zábavnou formou. Poté následuje uvedení do legendy – „Klíče 

k pevnosti Boyard“ za pomoci zvukové znělky pořadu a převleků do podoby obyvatel 

pevnosti tak, jak si je mnozí z nás pamatují. Již od této chvíle je terminologie a veškerá 

komunikace laděna do tématu legendy. Vedoucí akce je v podobě otce Fury, instruktorský 

tým představuje zčásti Paklíče a zčásti některé mistry pevnosti.  

Jmenovky  

Účastníci si vyrobí jmenovky – své jméno či  přezdívku dle skutečnosti a připevní si ji na 

viditelné místo. Tato pomůcka slouží jak k uvolnění atmosféry, tak k seznámení. 

Pravda a lež 

Jedná se rovněž o seznamovací aktivitu. Každý soutěžící si připraví dvě pravdivé informace o 

své osobě a jednu lživou. Jeden po druhém se pak představí (dle jmenovky) a připravené 

skutečnosti o své osobě prozradí ostatním, kteří musejí hádat, která z informací je pravda a 

která lež.  

Bonbóny 

Bonbóny jsou jednoduchá dělící aktivita. Rozdílné barvy či příchutě bonbónů, které si 

účastníci vytáhnou z klobouku, rozliší jednotlivé členy týmů, které vzniknou během velice 

krátké doby. – bude to dárek, nebo-li povzbuzující pilulka od otce Fury. Rozdělení bude cca 

do pěti týmů po osmi členech. 

Večerní program  

Jednotlivé týmy dostanou za úkol vymyslet si název, motto a krátkou prezentaci svého 

týmu, která proběhne druhý den před začátkem kursu - po snídani. Zároveň si ze svých řad 

zvolí svého mluvčího – Paklíče, který bude hájit týmové zájmy, komunikovat s obyvateli 

pevnosti – Furou, Paklíči a bude ochraňovat důležité dokumenty a výhry týmu. „Večerka“ 

není striktně dána, k zábavě bude k dispozici DJ a aparatura k hudebn produkci – cca do 

02:00 – možno déle. 
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Ranní prezentace 

Po snídani proběhne zmiňovaná prezentace, po níž týmy nečekaně přerozdělíme. 

Dělení bude vypadat následovně: všichni soutěžící zavřou oči a nesmí mluvit. Každý 

dostane na čelo barevnou samolepku. Po přidělení všech samolepek smí všichni otevřít oči. 

Beze slov se musí rozdělit do nových týmů podle barev.  (– počty členů a jejich složení lze 

v tomto dělení jednoduše ovlivnit, instruktoři tedy mají možnost rozdělit týmy minimálně 

stejných genderových sil, tedy vyrovnat počty zástupců mužů a žen v každém týmu.) 

Poté si nově vzniklé skupinky zvolí nového Paklíče.  

Mapa a zpráva  

Společná pohybová aktivita na zahájení programu. 

Účastníci se v týmech štafetově střídají při sběru kousků 

rozstříhané mapy okolí hotelu. Po nalezení všech dílků si 

mapu složí a na ní naleznou stanoviště a čas začátku první 

aktivity každého týmu.                     Obrázek 16 – skládání mapy 

Konkrétní mapa bude známa až po vybrání lokality realizace. Co se týče stanovišť a 

informací na její druhé straně, náhled bude vypadat zhruba takto: 

Týmy budou nyní oslovovány dle barevných teček, tedy modří, červení… každý tým 

začíná ve stejnou dobu na místě „H“ (hotel), tam bude mít tedy každý číslo 1 – stanoviště 

číslo 1. Druhé stanoviště však bude mít každá barva jinde, tedy tým červených bude mít číslo 

2 např. v písmeně A, číslo 3 v písmeně B,… oproti tomu tým modrých bude mít svoje druhé 

stanoviště v písmeně X, třetí v písmeně Y … Čas na přesun mezi jednotlivými stanovišti je 

samozřejmě dán možnostmi lokality, nicméně měl by být obdobný, tak je dána posloupnost 

jednotlivých aktivit každého týmu a harmonogram celého programu.  

Icebreakery  – drobné aktivity na cca 5 minut 

Následný výčet aktivit je k dispozici pro realizaci programu.  Budou použity ty  z nich, 

které budou nejvíce „pasovat“ do lokality a osloví zadavatele. 

⇒ Ariadnina nit  

Úkolem je projít vyznačenou tratí tam i zpět v daném časovém limitu se zavázanýma 

očima. Jediným vodítkem je natažená nit, na jejímž konci je odměna 
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⇒ 20 dřívek 

Dvojice soupeřů má k dispozici 20 dřívek. Do ruky může vzít každý na jeden pokus 1 

– 3 dřívka. Na koho zbyde poslední, prohrává.  

⇒ Rozvazování uzlů 

Hráč musí v daném časovém limitu rozvázat 10 uzlů na velkém laně. 

⇒ Skládání kostek 

Dvojice soupeřů se střídá ve skládání různých tvarů kostek na sebe. Ten, který položí 

poslední kostku před pádem, prohrává.  

⇒ Karty BOYARD 

Máme balíček karet, v kterém jsou karty s písmeny slova BOYARD a žolík. Balíček je 

rozdělen na čtyři kopičky. Dva protihráči si postupně lízají karty. Kdo dřív složí slovo boyard, 

vyhrává. 

⇒ Sklenice vody  

Ve sklenici s vodou je menší sklenička. Dva protihráči postupně přihazují do vody 

kamínky. Kdo potopí malou skleničku, prohrává svůj klíč. 

⇒ Páka  

Hráč, který v daném časovém limitu vyhraje v páce – získává klíč. 

⇒ Souboj na lávce  

Hráči bojují proti sobě na lávce pomocí holí, na koncích obalených měkkými polštáři. 

Kdo souboj na vratké lávce neustojí, prohrává klíč, který je umístěn na její druhé straně.  

⇒ Lezení na strom  

Soutěžící musí vylézt pro klíč na strom do určité výšky a zpět v daném časovém 

limitu. 
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⇒ Souboj s klíči  

V ohraničeném prostoru je umístěno několik klíčů a miniatura dveří s mnoha zámky. 

V daném časovém intervalu musí soutěžící najít správné klíče a všechny zámky odemknout. 

⇒ Hod kohátem  

Štafetový transport neforemného tělesa lesním 

porostem. Skupina nebo jednotlivec musí odházet vytyčenou 

vzdálenost v daném časovém úseku.  

⇒ Hořící papír         

                Obrázek 17 – Hod kohátem 

Soutěžící, který déle udrží v ruce hořící papír, vyhrává. 

⇒ Nádoby s překvapením 

Soutěžící má k dispozici několik neprůhledných nádob s různým obsahem – voda, 

olej, koření, bláto, lepidlo… v jedné z nádob je ukryt klíč, který musí odhalit v daném 

časovém limitu. 

⇒ Střelba prakem 

Tým musí štafetově vystřílet pověšené balónky dané barvy. 

⇒ Zatloukávání hřebíku 

Soutěžící se štafetově střídají v zatloukání hřebíku.Ten, který hřebík zatluče – dá 

poslední ránu, vyhrává. 

⇒ Závaží 

Soutěžící dostanou do ruky závaží, které musí držet nad určitou překážkou – 

provázkem. Kdo se provázku dotkne, prohrává. 

⇒ Morseovka 
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Soutěžící přijde na stanoviště, odkud je vidět blikající světlo. V časovém limitu musí 

vyluštit, jaké je znění zprávy. Vysílání běží nepřetržitě, není tedy jasný začátek ani konec 

zprávy. 

⇒ Mince 

Hráč musí dostat rozsypané mince do krabičky jednou rukou během daného časového 

limitu. 

⇒ Sirky 

Hráč musí dostat rozsypané mince do krabičky jednou rukou během daného časového 

limitu. 

⇒ Pod vodou 

Soutěžící musí vydržet pod vodou po dobu limitu. 

⇒ Čísla 

Soutěž týmů – každý tým postupně sbírá jednotlivá čísla nepravidelně rozmístěná 

v terénu. Důležitý je každý člen týmu – při každé cestě do vyznačeného pole může přispět 

nejen číslem, ale i cennými informacemi pro ostatní. Fyzicky středně náročná aktivita 

podporující komunikaci a volbu strategií. 

⇒ Tupá pila 

Dvojice soutěžících musí přeřezat kládu a osvobodit tak klíč během daného časového 

úseku. K dispozici ovšem mají pouze tupou pilu. 

⇒ Ručkování 

Úkolem soutěžícího je doručkovat z místa A do místa B. Počet pokusů je libovolný. 

Jediným omezením je čas. 

⇒ Shazování z výšky 

Dvojice soutěžících musí pomocí tyče shodit potřebné množství provázků, které jsou 

zavěšeny v takové výšce, že na ně dosáhnou pouze společnými silami.  
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⇒ Poznávání  

Pro soutěžící je připraveno několik vzorků potravin a předmětů, které musí rozpoznat 

během daného časového limitu se zavázanýma očima. 

⇒ Zapalování ve výšce 

Dvojice soutěžících musí pomocí louče zapálit potřebné množství provázků, které jsou 

zavěšeny v takové výšce, že na ně dosáhnou pouze společnými silami. Aktivita je časově 

omezena. 

⇒ Dopravní zácpa 

Dvě poloviny skupiny se postaví do zástupu proti sobě na vyznačená čtvercová pole. 

Mezi skupinami je jeden čtverec volný. Úkolem je, aby si skupiny vyměnily pozice. Postup je 

dovolen vždy pouze přes jednoho účastníka na nejbližší volné pole, postup zpět je zakázán. 

⇒ Obruč  

Úkolem je postupně přesouvat obruč po kruhu, řadě 

která je tvořena účastníky, držícími se za ruce. Úkolem je 

provléci obručí v časovém limitu co nejvíce osob.  Kruh se 

nesmí rozpojit. Zahřívací, zábavná aktivita. 

     Obrázek 18 – provlíkání obručí 

⇒ Houpačka   

Účastníci postupně nastupují na břevno, které je 

uprostřed podložené a vytváří tak houpačku. Úkolem je 

houpačku vyvážit tak, aby byla po určený čas v rovnováze. 

⇒ Na ostrově             Obrázek 19 – provlíkání obručí 

Kontaktní aktivita při níž se tým postupně snaží 

vtěsnat na menší a menší prostor. Aktivita podporující 

důvěru v týmu.                     

          Obrázek 20 – prolézání pavučinou 
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⇒ Pavoučí síť  

Skupina má za úkol prolézt sítí, aniž by se jí kdokoli ze skupiny dotknul. Každé oko 

sítě může ale být použité jenom jednou. Fyzicky nenáročná komunikačně kooperativní 

aktivita. 

⇒ Tanec na kládě  

⇒ Polínková štafeta 

⇒ Halma – šachovnice 

⇒ Pneumatika  

⇒ Lesní slalom 

⇒ Žebřík 

⇒ Běh s břemenem 

 

Obr. 21 – Série obrázků popisujících aktivity 

Logika    

úkolem je vyřešit logické úlohy (hádanky, rébusy apod.) Bude zařazena do programu jako 

doplňkové aktivity.  
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Co patří místo otazníku?                         ⇒ Z kolika kostek se skládá následující 

obrázek? 

 

 

 

Obrázek 22, 23 – logické hádanky 

 

⇒ Najděte 5 rozdílů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 24 – logická hádanka, najděte 5 

rozdílů 
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⇒ Kolik je zde pravoúhlých                  ⇒ Najděte nepatřící 

trojúhelníků?                                                  

 

Obrázek 25 - Kolik pravoúhlých trojúhelníků?          Obrázek 26 – Najděte nepatřící 

⇒ Najděte nepatřící 

Obrázek 27 – najděte nepatřící 
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 Obrázek 28 – Najděte nepatřící 

⇒ Dvanáct níže uvedených slov může svým vzájemným spojením vytvořit jiná velmi známá 

slova. Každé můžete použít jen jednou. Sestavte je. Zde máte slíbených 12 slov: 

Spoušť, rádio, hydro, auto, pivo, plán, gramo, var, cykl, mat, samo, moto 

⇒  Vězeň uniká z vězení a před sebou má dvoje dveře. Jedny vedou na svobodu, druhé na 

smrt. U každých stojí strážce: jeden vždy pravdu dí a druhý vždy lže a na čele to napsané 

nemají. Vězeň se smí zeptat na co chce, ale pouze jednou a jen jednoho z nich. Vymyslete 

otázku, díky které se dostane na svobodu. 

⇒  Která tři písmena vytvoří spolu 

s nabídnutými celá slova? 

PAR 

LIMON 

ŠAR 

SEREN 

⇒ Určete, které slovo nejvíce nepatří mezi 

ostatní: 

a) drama 
b) koule 
c) lvice 
d) tyčinka 
e) pocit 
f) fáze

 

Určete, které slovo nejvíce nepatří mezi 

ostatní: 

a) tučňák 
b) slepice 
c) pštros 
d) netopýr 
e) orel 

Doplňte tři písmena tak, aby vznikla 

podstatná jména v prvním pádu jednotného 

čísla:             - - - KA 

          - - -TNA 

                 CH - - - BA 
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⇒ Doplňte místo otazníku:  A – 5 – F - ? – G  

⇒ Na hřbitově ve Fryšavě nedaleko Medlova je náhrobek s tímto nápisem:  

Zde leží syn, zde leží matka,   

zde leží dcera, zde leží otec, 

zde leží sestra, zde leží bratr, 

zde leží manželka, zde leží manžel. 

Jaký je nejmenší počet lidí, kteří zde musí být pohřbeni, aby nápis byl pravdivý? 

⇒  Doplňte chybějící číslo:      

5 17 7 

16 ? 12 

8 11 10 

⇒  Které písmeno přijde teď?  

J  D  T  Č  P  Š  S  O  D  ? 

⇒  Které číslo chybí?  

4 3   1 8   5 6 

 

    21       27         ? 

⇒ Které slovo sem nepatří?  

EKAŘ 

EMOŘ 

EPTOK 

BYRNÍK 

PECKO 
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⇒  Ze 4 dílků lze sestavit čtverec, který dílek přebývá? 

 

Obrázek 29 – Co přebývá? 

⇒ Najdi nepatřící 

 

 

Obrázek 30 – Najděte nepatřící 

Důvěrové aktivity   

⇒ Ulička důvěry  

Každý člen týmu proběhne uličkou tvořenou z předpažených pažíostatních 

účastníků. Ti je zvedají co nejtěsněji před probíhajícím.      

                                                                                  Obr.31–Ulička důvěry 

⇒ Žebřík důvěry  

Účastníci postupně přecházejí po kládách, které drží ve dvojicích 

proti sobě jeho kolegové tak, že tvoří obdobu položeného žebříku.  

Obr.31 –Žebřík důvěry 
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Lanové aktivity I.  - Nízká lana 

Překonávání různých typů lanových překážek ve výšce cca 50 cm nad zemí. Fyzicky 

lehká až náročná aktivita (podle typu překážky). V individuální formě zajímavá 

sebepoznávací aktivita.  

⇒ Manévry 

účastník jde po ocelovém laně za pomoci lana druhého, které je chyceno souběžně 

s ocelovým ve výšce cca 1,5 metru. Obě lana jsou napnutá. Aktivita probíhá pouze za jištění 

instruktora 

⇒ Uzda  

účastník jde po ocelovém laně za pomoci lana, které je chyceno souběžně s ocelovým 

ve výšce cca 1,5 metru, avšak není vypnuté. Aktivita probíhá pouze za jištění instruktora 

⇒ Volný konec 

účastník jde po ocelovém laně za pomoci lana, 

které chyceno souběžně s ocelovým ve výšce cca 1,5 

metru, ale jen na jedné straně. Aktivita probíhá pouze za 

jištění instruktora 

⇒ „Téčko“              Obr.33 – Volný konec 

účastník jde po ocelovém laně za pomoci lana, které 

je chyceno zhruba v polovině lana ocelového, kolmo na toto 

lano, ve výšce cca 1,5 metru. Aktivita probíhá pouze za 

jištění instruktora 

⇒ „Iksko“          Obrázek .34 – „Iksko“ 

Dvě PP lana tvořící písmeno X ve svislé poloze. Aktivita probíhá pouze za jištění 

instruktora 
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⇒ „Véčko“                   

Dvě lana tvořící písmeno V v horizontální poloze musí zdolat dvojice účastníků, 

vzájemným spolupracováním a promyšlením taktiky. Aktivita probíhá pouze za jištění 

instruktora 

⇒ Volné lano 

účastník jde po ocelovém laně, pouze za jištění instruktora.  

Lanové aktivity II. - Vysoká lana       

⇒ Vysoká síť                 Obrázek 34 – Vysoká síť 

Jištěný účastník leze po síti do výšky cca 9 metrů. Fyzicky i psychicky dosti náročná, 

silně zážitková aktivita. 

Dobytí pokladu                 

Týmy se v danou dobu sejdou na předem určeném místě – nádvoří pevnosti (tuto 

informaci má každý tým uvedenu ve své mapě).  Na nádvoří je šachovnice s abecedou.  

Všichni účastníci dohromady vyluští heslo ze získaných indicií. Každý tedy přispěje 

jedním slovem do společné diskuse.  Věta, kterou účastníci z těchto hesel složí by měla být  

smysluplná, nicméně celou ji však do šachovnice zapsat nelze – musí dát tedy „hlavy 

dohromady“ a vyluštit  i tuto poslední indicii. Až se usnesou na hesle, které je klíčem 

k pokladu pevnosti, musí jej v daném limitu označit na šachovnici. Pokud byla jejich 

odpověď správná, odemkne jim otec Fura truhlu s pokladem. Dukáty z truhly mohou soutěžící 

odnášet tak dlouho, dokud jim nevyprší daný časový limit.  

Pokud si soutěžící nebudou jisti správností svého hesla  v průběhu či závěru programu, 

mohou požádat o drobnou, doplňkovou aktivitu nebo zavolat na pomoc moudrého Furu. 

Závěr programu 

Po nasbírání dukátků si jednotlivé týmy spočítají počet utržených penízků. 

Porovnáním výsledných čísel bude určeno pořadí týmů a vyplacena odměna. (lahev sektu, 

reklamní předměty, po dohodě se zadavatelem i hodnotné ceny).  

Každý soutěžící ještě obdrží památeční diplom o účasti. Na úplný závěr promluví 

moudrý otec Fura,  zhodnotí  program a rozloučí se za sebe i celý tým.
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7. ZÁVĚR 

Již z názvu mé diplomové práce je patrné, že stěžejním tématem je outdoorový 

program. Konkrétně se jedná o návrh a realizaci zcela nového, jedinečného, atraktivního a 

životaschopného outdoorového programu určeného pro externí klienty rozvojové a 

vzdělávací společnosti – centra týmové spolupráce – outdoorové firmy „F“. Hlavním 

důvodem tvorby nového projektu nazvaného „Klíče k pevnosti Boyard“ je potřeba 

rozšíření stávající nabídky programů firmy „F“, udržení si stálé klientely, zviditelnění 

společnosti na trhu a především zvýšení její konkurenceschopnosti.  

Cílem práce bylo však kromě nově vytvořeného programu též přiblížit outdoorové 

firmy jako takové, popsat jejich aktivity a vnést v rámci možností trochu jasno do 

odborných i slangových outdoorových termínů a názvosloví. 

Jak jsem již zmínila v úvodu této práce, od raného věku jsem se pohybovala 

v oblasti volnočasových aktivit, navštěvovala jsem sportovní i výtvarné kroužky a 

uměleckou školu a věnovala se širokému spektru činností. Skutečnost, že mně tyto záliby 

zůstaly až do dnešních dnů a ovlivnily směr mého dalšímu studia, je dokladem mého 

opravdového zájmu o věc. Při vymýšlení outdoorového programu jsem opravdu měla 

z čeho čerpat a zúročila jsem zde nejen čtyři léta studia na FTVS, ale především více než 

dvě desetiletí mých outdoorových i indoorových zkušeností. 

Do úvodní  i teoretické části práce jsem zařadila  poznatky z oblasti managementu, 

které jsem postupně získávala ve škole, dalším samostudiem a návštěvami odborných 

seminářů, a v neposlední řadě též z vlastní praxe, především v outdoorové firmě. Popisuji 

základní manažerské dovednosti, jakými jsou plánování, organizování, personalistika, 

vedení a kontrolování, zmiňuji event management. 

Dále je v teoretické části definována skupina, dělení skupin, popsány její vlastnosti 

a vysvětlen pojem skupinová dynamika. Zážitkové vzdělávání nejlépe vystihuje citát A. 

Huxleye: „Zkušenost není to, co se vám přihodí, zkušenost je to, co uděláte z toho, co se 

vám přihodí“. Nejrozsáhlejší pasáž teoretické části je věnována termínu outdoor, jeho 

definicím, terminologii, outdoorovým organizacím, outdoorovým firmám a outdoorovým 

aktivitám. Kapitola „Metodologie“ vyjmenovává a popisuje všechny metody použité v této 

diplomové práci.  
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V teoretické části diplomové práce jsem pro představení outdoorové firmy a 

outdoorových programů použila metodu popisné analýzy, stejně tak tomu bylo i u 

zhodnocení mých dosavadních vlastních zkušeností s outdoorem. Pro přiblížení dané 

problematiky jsem zvolila metodu analýzy komparativní. 

V analytické části řeším obecný program z hlediska zadavatele a účastníků versus 

realizační firma. Nejvýznamnějšími faktory pro úspěšně postavený program jsou, jak 

z textu vyplývá, bezesporu první kontakt klienta – zadavatele s realizační – outdoorovou 

firmou, jeho očekávání a schopnost definovat svoje požadavky a být ochoten vyslyšet rady 

odborníků na případnou korekci požadavků týkajících se finální verze programu. Ta je 

vždy „šitá na míru“ dané skupiny účastníků a záměru zadavatele Jako při každé práci mezi 

lidmi a s lidmi, zde platí dvojnásob, že je nezbytné nepodcenit vzájemnou komunikaci. 

Klíčovou úlohu má vždy tým outdoorové firmy jakožto realizátor a garant kvality 

programu.  

V syntetické části je podrobně popsán celý nově vytvořený program „Klíče 

k pevnosti Boyard 2009“. Projekt vznikl na základě poptávky konkrétní firmy a jkao 

takový byl zpracován. Předpokládá se vypracování dalších modifikací a následné využití a 

v případě pozitivního ohlasu vznik navazujících projektů (pro klienty, kteří již tento 

program absolvovali). 

Vytvořením nového jedinečného programu jsem naplnila hlavní cíl své diplomové 

práce a zároveň jsem tak v souladu s původním záměrem rozšířením stávající nabídky 

outdoorové firmy „F“ více zviditelnila firmu na trhu. Projekt je připraven k realizaci a 

jakmile proběhne pilotáž a dojde k případnému doladění dle eventuelních připomínek 

zadavatele a realizátora, bude program zařazen do firemní databáze a nabídnut dalším 

potenciálním klientům. Ač se musí každý program přizpůsobit a upravit, přispěje tak 

k lepší pozici firmy s ohledem na konkurenční prostředí i stávající klientelu. 
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