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Abstrakt 

 

 

Název práce: 

Outdoorový trénink - východiska, současnost a směřování 

 

Cíl práce:  

Cílem práce je představit problematiku outdoorového tréninku (OT) - jeho podstatu, 

formy, klasické programy, historii, vývoj a uplatnění. Hlavním cílem práce je zjistit, 

jakým způsobem se v posledních patnácti letech OT u nás vyvíjel, charakterizovat 

současnou situaci nabídky a poptávky OT a přinést pohled na možný vývoj 

a uplatnění OT v budoucím dvacetiletí.  

 

Metodologie: 

Názory od předních českých firem a odborníků, kteří v oboru působí, jsem zjišťovala 

pomocí dotazníkového šetření. 

 

Výsledky práce: 

• OT programy se stanou běžnou součástí firemního vzdělávání na českém 

trhu. 

• V nabídce programů pro manažery se objeví intenzivně pojaté krátkodobé 

kurzy, na druhé straně lze předpokládat zájem o vícedenní vzdělávací kurzy. 

• Poptávka směřuje k odbornějším, ale i zábavně pestřejším programům. 

• Trh firemního vzdělávání prochází finanční krizí. Po odeznění dopadů krize 

bude i nadále růst zájem o OT programy ze strany vedení firem 

a personalistů. 

 

Klíčová slova: 

firemní vzdělávání, outdoorový trénink, Outward Bound, výchova v přírodě, 

vývoj nabídky a poptávky, zážitková pedagogika 



 

 

Abstract 

 

 

Title of the thesis: 

Outdoor training – sources, present and perspective 

 

Aim of the thesis: 

Aim of the thesis is to present issues of outdoor training (OT) – it main idea, forms, 

classic programs, history, development and use. Main idea of the thesis is to 

determinate in which ways was OT developing last fifteen years in the Czech 

Republic, to characterize current supply and demand OT situation and predict 

possible development and use of OT in the next twenty years. 

 

Methodology: 

I ascertained opinions of top Czech companies and specialists in this field through 

questionnaire. 

 

Result of the thesis: 

• OT programs will become an ordinary part of company in Czech market. 

• In supply of companies we will be able to find intensive short – term courses, 

on other side there also might be interest for longer educational training. 

• Demand heads for specialized, but also entertainment – oriented programs. 

• Market of company education is affected by economic crisis. When the 

economic crisis fades away we can still expect increase of interest of OT 

programs by company management. 

 

Key words: 

company education, outdoor training, Outward Bound, outdoor education, demand 

and supply development, adventure education. 
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1. Úvod 

Během dosavadního vysokoškolského studia jsem měla příležitost se seznámit 

s firemním vzděláváním prostřednictvím outdoorového tréninku (OT) a podílet se jak 

na přípravě, tak na samotném průběhu outdoorových programů v roli instruktorky. 

Spojení pobytu v přírodě, fyzických a herních aktivit, při kterých jsou zpravidla ve 

skupině řešeny problémové úlohy, má velký emotivní náboj nejen pro vlastní 

účastníky, ale i pro instruktory a lektory, kteří program připravují, uvádějí a hodnotí. 

Motivace účastníků, navození problémových situací, často spojených s výrazným 

fyzickým i psychickým zážitkem, společné hledání řešení, následná reflexe průběhu 

aktivit a možného přenosu nabytých zkušeností do „běžného“, např. pracovního 

života, mě velmi oslovilo. Začala jsem se proto o OT, jakožto jednu z forem 

zážitkového vzdělávání, více zajímat. 

 

Problematice OT a jeho využití v rámci rozvoje a vzdělávání, programové skladbě 

a charakteru akcí, stejně jako klasifikaci her, jejich pravidlům a metodickým 

návodům k uvádění, bezpečnostním standardům apod. byla věnována celá řada 

odborných článků, bakalářských i magisterských prací.  V dostupných zdrojích jsem 

se ale příliš nesetkala se zmapováním podstaty a vývoje OT v různých kulturách 

světa. Tedy tím, kde a jak OT vznikal, z jakých kořenů čerpá, na jakých hodnotách 

a funkcích je postaven, jaké cíle sleduje a jakým způsobem se ve světě vyvíjí. 

 

Proto jsem se rozhodla historii, podstatě a vývoji OT blíže věnovat. Současně mě 

zajímalo, zda je možné v dosavadní, zhruba dvacetileté historii OT aktivit v našich 

podmínkách, nalézt nějaké společné znaky, charakteristické pro určité období 

vývoje. Vzhledem k mému studijnímu zaměření jsem měla snahu nahlédnout i „pod 

pokličku“ OT, jakožto obchodního produktu, který je nabízen na trhu. Snažila jsem 

se proto od firem, které v této oblasti podnikají, získat i informace o vývoji počtu 

kurzů, jejich účastníků, délce a charakteru akcí za období, po které na trhu působí. 

 

Vlastní práce je obsahově postavena na třech stěžejních částech. Cílem první části je 

seznámení se základním pojetím a zaměřením OT, představení jeho forem 

a klasických programů OT. OT aktivity dnes v nějaké podobě nalezneme ve většině, 
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ne-li ve všech zemích světa, a každé kulturní prostředí dává OT svůj specifický rys. 

Právě odlišnostmi chápání a zaměření OT se zabývá navazující část práce. Konečně 

třetí část práce je věnována českému prostředí. Mapuji v ní historický vývoj OT 

u nás, snažím se charakterizovat jeho současný stav a význam a pokouším se přinést 

pohled na možný vývoj a uplatnění OT v budoucím dvacetiletí. 

 

Při psaní práce jsem se vedle studia odborné literatury obracela i na experty 

a pracovníky firem, kteří v dané oblasti působí. Především z důvodu, abych doplnila 

teoretické informace, získané z odborné literatury, o jejich praktické zkušenosti 

i kvalifikovaný odhad, jakým směrem se OT ubírá a bude v dalších letech ubírat. 

 

Představení historie a vývoje OT aktivit v různém kulturním prostředí považuji za 

vhodné sdělení, poněvadž doplňuje existující práce, které na obdobné téma byly 

napsané. Věřím, že předkládaná práce může být přínosná a inspirativní nejen pro 

studenty, kteří se s problematikou OT nebo zážitkovou pedagogikou seznamují, ale 

i pro širší okruh zájemců, pohybujících se či podnikajících v oblasti OT aktivit.   
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2. Základní terminologie  

Dnes už se pojem OT poměrně uchytil v povědomí pracovníků působících v oblasti 

výchovy a vzdělávání. Přesto si většina lidí pod pojem OT představuje spíše zábavu 

než jednu z forem vzdělávání. Tento stav souvisí např. s neznalostí personalistů, ale 

i různou kvalitou nabízených programů od agentur, které prodávají tzv. „outdoor“ 

pouze jako doplňkovou službu a o oblasti OT příliš nevědí.  

 

Podle Hanuše (2006, s. 63) můžeme OT chápat jako: „obecný pojem, který vymezuje 

část vzdělávací oblasti outdoor, která se uplatňuje v profesionálním vzdělávání.“ 

 

Ve srovnání s pojmy „výchova v přírodě“, „výchova dobrodružstvím“ či „zážitková 

pedagogika“, není definice OT v domácí literatuře tak podrobně rozpracována. 

Z toho důvodu uvádím volný překlad definice z anglického výkladového slovníku, 

který specifikuje ekvivalent pojmu OT, a to jako pojem Adventure Training. 

Uvedený výraz zahrnuje výcvik a výuku zaměstnanců, jejich přizpůsobení se ke 

změnám v zaměstnání, budování pracovního kolektivu, zlepšení komunikace nebo 

posílení vedení a budování důvěry, rozdělování úkolů a přebírání rizika. Vylučuje 

situace, které účastníci mohou kontrolovat a nahrazuje je ryze nebezpečnými úkoly 

a překážkami. Tyto překážky mohou být splněny, případně překonány pouze tehdy, 

důvěřují-li účastníci sobě samým a svým kolegům. Výcvik probíhá ve volné přírodě, 

nikoli v učebně. Účastníci se v praxi učí slaňovat, slézat stromy, sjíždět divokou 

vodu, překonávat překážkové dráhy a učí se také kolektivnímu řešení vzniklých 

problémů.  

 

Anglického slovo outdoor training lze jednoduše přeložit jako venkovní trénink 

v přírodě. Tzn., že převážná většina programů se koná venku a ne v učebních 

prostorech, jak je tomu u indoor tréninku. Armstrong (2007, s. 299) využití 

venkovního prostředí dále specifikuje: „Může nabídnout užší sepětí s realitou než 

jiné formy vzdělávání. Účastníci mají sklon se chovat normálněji a je to naprosto 

správné, protože úkoly nemají vztah k pracovním aktivitám a jsou relativně 

jednoduché, aby osvětlovaly procesy probíhající v týmové práci a poskytovaly 

dobrou základnu pro rozpoznání toho, jak lze tyto procesy zlepšit“.   
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Hanuš (2006, s. 63) říká, že obecným termínem pro celou oblast outdoor je pojem 

outdoor aktivity. Vymezujeme pět oblastí působení outdoor aktivit, přičemž každá 

oblast má své cíle, podle kterých je možné lehce se orientovat v problematice OT. 

Jde o programy: 

• „Outdoor recreation - cílem je především zábava, odpočinek, naplnění potřeb 

a přání jedince, rekondice, regenerace, obnova psychických a fyzických sil 

člověka (př. pěší turistika, rafting, jóga, vycházky a výlety houbaření). 

• Outdoor fun - je oblastí, kde nám jde obecně o navázání pozitivního 

neformálního vztahu, případně komunikaci (př. promotion, roadshow, 

konference). 

• Outdoor Management training - v této oblasti chceme trénovat úzce 

a explicitně definované vědomosti, dovednosti, modely chování, jednání, 

postoje a hodnoty (př. týmová spolupráce, komunikativní dovednosti, 

motivace). 

• Outdoor assessment center - v této oblasti diagnostikujeme, vytváříme 

hodnocení, doporučení, návrhy a závěry (př. výběr zaměstnanců na vedoucí 

pozice, vyhledávání lidí s vhodnými vlohami, schopnostmi). 

• Outdoor therapy - hlavním cílem je léčba, náprava a obnova“.  

 

Ve své práci se věnuji oblasti využití a zaměření outdoorových programů (kurzů). Za 

outdoorový program se označují takové výukové aktivity, které probíhají většinou 

pod širým nebem. „Outdoorové programy mohou posloužit k dosažení širokého 

spektra cílů – od společenské zábavy, rychlého seznámení, přes zvyšování efektivity 

spolupráce členů pracovních týmů a rozvoj manažerských dovedností, až po vysoce 

účinné hodnocení osobního a profesionálního potenciálu uchazečů o zaměstnání 

nebo stávajících pracovníků. Mohou být organizovány také řadou různých forem. 

Vždy je ale potřeba dbát na to, aby zvolená forma byla v souladu se stanovenými 

cíli“ (Svatoš a Lebeda, 2005, s. 77).    
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3. Filosofické, pedagogické a programové zdroje OT 

Tradice pobytu v přírodě a výchovy v přírodě je ve světě velmi dlouhá. Obvykle se 

hlásí k myšlenkám J. J. Rousseaua (přirozená výchova), H. D. Thoreaua (návrat 

člověka k přírodě), J. Dewey („Lerning by doing“), E. T. Setona (hnutí Woodcraft 

Indians) a R. B. Powella (zakladatel skautského hnutí). 

 

Počátkem 20. století založil E. T. Seton hnutí Woodcraft Indians (Lesní moudrost 

Indiánů). Hry a aktivity v přírodě se řadily k důležitým výchovným prostředkům 

tohoto hnutí. Naplňované myšlenky a zásady se staly vzorem pro mnoho dalších 

organizací pracující s výchovou v přírodě. Bezprostředně ovlivnily i počátky 

skautingu, který je datován k roku 1907 a váže se ke jménu a myšlenkám R. B. 

Powella. Společným znakem výše uvedených hnutí je aktivní pobyt v přírodě, hraní 

her, programy založené na spolupráci, dodržování morálních pravidel a zásad 

chování. Řadu programů, her a přírodních aktivit nalezla své uplatnění v činnosti 

dětských a mládežnických výchovných organizací, v upravené podobě je s úspěchem 

můžeme používat v programech pro dospělé.  

 

3.1 Historické kořeny v zážitkové pedagogice 

Dnešní OT programy se opírají z velké části o myšlenky zážitkové pedagogiky (ZP). 

Počátek vzniku zážitkové pedagogiky je třeba hledat v Německu. Odtud se potom 

metoda zážitkového učení rozšířila do celého světa a získávala na své popularitě. 

Mezi nejvýznamnější představitele patří Jean-Jacques Rousseau, David Henry 

Thoreau a především Kurt Hahn, který je označován za „otce“ zážitkové pedagogiky 

(Erlebnisspädagogik).  

 

Co si představit pod pojmem ZP říká Ivo Jirásek v časopise Gymnasion (2004, s. 15). 

„Pod označením ZP rozumíme teoretické postižení a analýzu takových výchovných 

procesů, které pracují s navozováním, rozborem a reflexí prožitkových událostí za 

účelem získání zkušeností přenositelných do dalšího života“.  

 

Kurt Hahn (1886 – 1974) se řadí k reformátorům v oblasti výchovy. Hahn silně 

vystupoval proti tehdejším výchovným metodám, které se zaměřovaly pouze na 
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intelektuální rozvoj dítěte a na shromažďování znalostí. Nesprávnost pasivního 

způsobu výuky viděl v tom, „že upadá tělesná zdatnost populace, že pohybová 

činnost je nahrazována pasivními způsoby zábav, mladí lidé se aktivně nepodílí na 

životě kolem sebe, upadává iniciativa, koncentrace a mládeži chybí připravenost 

k namáhavější práci“ (Neuman, 1998, s. 24). 

 

Hahn usiloval o napravení zmíněných úpadkových jevů u mládeže a vymýšlel takové 

výchovné programy, které měly nepříznivé jevy napravit. Jeho výchova stavěla do 

popředí aktivní přístup studentů, praktické vyzkoušení a prožití, reflexi a zkušenosti. 

Cílem Hahnovy výchovy bylo zprostředkovat prožitek, protože právě ten pomáhá 

objevovat skryté síly a schopnosti člověka. V roce 1920 založil a zároveň vedl 

internátní školu Salem u Bodamského jezera, která byla určena pouze pro žáky 

z bohatých rodin. Při výuce používal tzv. „prožitkovou terapii,“ která se skládala ze 

čtyř složek: denního cvičení a pobytu v přírodě (cílem bylo zvýšit kondice, překonat 

samu sebe, objevit vlastní možnosti, aktivity - jízda na kole, vandrování); expedice 

společně s přípravami na ní (horské túry, plavby na mořích) a záchranná služba 

v horách a na pobřeží (záchranné práce, péče o staré, postižené). Ve svém 

pedagogickém konceptu vyzdvihoval Hahn výchovu a vzdělávání charakteru žáka, 

až poté inteligenci a vědění. Dalším podstatným cílem výchovného snažení byla 

výchova k odpovědnosti. Hahn založil mnoho dalších internátních škol nejen 

v Německu, ale i v zahraničí např. Gordonstoun Schoool (VB), Athenian School 

(USA), Atlantic College (VB). Je také spoluzakladatelem hnutí Outward Bound, 

o kterém se zmiňuji v další kapitole. 

 

3.2 Outward Bound 

V roce 1941 v městě Aberdovey, na západním pobřeží od Walesu, Hahn společně 

s Laurencem Holtem založili první školu Outward Bound (OB). „Původně byla škola 

určena pro výcvik mladých námořníků. Hahn s Holtem zjistili, že schopnost 

vyrovnávat se s krizovými situacemi je více než fyzickou trénovaností určována 

psychickou odolností. V tréninkových podmínkách náročných outdoor programů 

dávali proto mladým námořníkům příležitost zažívat svízelné situace, aby jim 

ukázali, že nepohodlí ještě neznamená fatální problém a že při koncentraci volního 
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úsilí lze překonávat i velmi dramatické situace. Jejich východiskem byly dvě prosté 

myšlenky: „Člověk dokáže více, než si myslí!“ a „Jen málokdo si uvědomuje, čeho 

všeho je možné dosáhnout prostřednictvím týmové spolupráce“.1 

Kurzy trvaly čtyři týdny a byly určeny jak pro studenty, tak pro mládež z podniků ve 

věku 16-20 let. Skrz časově omezenou nabídku kurzů, které byly vedeny ve školách, 

chtěl Hahn oslovit co největší kruh lidí, protože vzdělávání v internátě (zámek 

Salem), bylo díky vysokým nákladům dostupné pouze pro malou část vybrané 

mládeže. V roce 1946 založil Hahn v Londýně Outward Bound Trust (dnes známý 

jako Otward Bound International), který navazoval na školu Aberdovey. Škola OB 

nabízela kurzy i pro podniky, které jim vynesly více finančních prostředků než kurzy 

určené pro studenty. Díky vyššímu přívalu financí, si mohly dovolit snížit cenu 

kurzů, které tak zpřístupnily pro širší veřejnost. 

 

„Termín Outward Bound pochází ze staré námořní angličtiny a označuje okamžik, 

kdy loď vyplouvá na širé moře, do neznáma a rizika, avšak vstříc novým zkušenostem 

a poznáním. Od této chvíle se posádka lodi musí spoléhat jen sama na sebe, na 

schopnosti každého člena a kvalitní spolupráci celého týmu“. 2 

 

Z  metody OB se v 70. letech 20. století odvinuly městské kurzy tzv. City Bound, 

kurzy pro manažery i kurzy pro zdravotně postižené. Aktivity, které probíhají 

v městském prostředí, jsou zaměřené na rozvíjení samostatnosti, rozhodnosti, 

zlepšení orientace v neznámém prostředí či spolupráci s druhými lidmi. V dnešních 

velkoměstech je totiž někdy zapotřebí mít více sociálních dovedností k dobré 

orientaci něž ve volné přírodě.   

 

Po skončení druhé světové války se hnutí OB rychle rozšířilo do všech vyspělých 

zemí, kde postupně vznikaly jednotlivé školy OB. Z mateřské Anglie se první školy 

OB usadily v zemích Commonwealthu, a sice již v 50. letech v Africe, v 60. letech 

v Austrálii, na Novém Zélandu a v Asii. Právě 60. léta jsou považována za největší 

boom výchovy v přírodě, protože v té době byl založen OB v USA. V Evropě se 
                                                 

1,2 Svatoš, V., Lebeda, P. Outward Bound International. Gymnasion, 2004, č. 1, s. 47. 
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Hahnův model uchytil v Německu, Nizozemí a Belgii, později ve Francii a na 

počátku 90. let v některých východních evropských zemích. OT programy 

nalezneme i v zemích, ve kterých bychom je možná nečekali jako např. v Africe 

a Asii, kde mají mezinárodní pobočky v Keni, Jižní Africe, Tanzanii, Zambii 

a Zimbabwe, také v Japonsku, Hong Kongu, Malajsii a Singapuru. Přestože všichni 

vychází ze základní myšlenky OB, každá kultura ji chápe jinak, a proto se zaměření 

a průběh OT v každé zemi různí. „V současnosti je OB International asociací téměř 

40 národních center na šesti kontinentech. Sídlo organizace je v Salt Lake City 

v USA“.2  

 

Následující mapa světa zachycuje aktuální rozmístění OB škol v jednotlivých 

zemích. 

 
 

Obrázek 1 Přehled škol OB,   

zdroj: http://www.outwardbound.net/lokations/index.html 

 

AUSTRALIA  BELGIUM  BERMUDA  BRAZIL 

BRUNEI   BULGARIA  CANADA   COSTA RICA 

CROATIA  CZECH REPUBLIC  ECUADOR  FINLAND 

GERMANY   HONG KONG  INDIABHARAT  INDIA-HIMALAYA 

INDONESIA  JAPAN    KENYA   KOREA 

MALAYSIA  MEXICO   NEW ZEALAND  OMAN 

ROMANIA  SABAH   SINGAPORE  SLOVAKIA 

SOUTH AFRICA  SPAIN   SRILANKA  TAIWAN 

U. K.   USA   ZIMBABWE 

                                                 

2 http://www.ceskacesta.cz/profil-1/kdo_jsme/OBI 
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3.3 Počátky a současnost OT a výchovy v přírodě ve vybraných 

zemích 

V Evropě patří mezi průkopníky OT Velká Británie. Jak už jsem zmínila výše, byla 

zde i založena první škola OB. Outward Bound UK patří stále mezi největší 

poskytovatele OT a pracuje v něm přes 500 pracovníků. „Konkurenty“ jí mohou být 

neziskové organizace jako např. Brathay Hall Trust (1946), The Leadership Trust 

(1975), Lindley Education Trust (1965) a další ziskové organizace. Počátkem 90. let 

vznikla společnost Ropes Course Developments, která je dnes lídrem v oblasti 

překážkových drah. Určuje bezpečnostní standardy, školí instruktory pro lanová 

centra a uděluje licence pro další provozování těchto aktivit. Počet poskytovatelů OT 

se rapidně navýšil v 90. letech, kdy z původních 15 organizací v 80. letech, vzrostl 

počet na 200. S příchodem nového tisíciletí působí ve VB kolem 350 organizací, 

které nabízí OT. 

 

V posledním ročníku bakalářského studia jsem v rámci studijního výměnného pobytu 

Erasmus vyjela na partnerskou školu do Německa do Kolína nad Rýnem. 

V Německu věnují větší pozornost zážitkovému vzdělávání, a tak je i snazší zde 

sehnat odbornou literaturu oproti ČR. V dobře vybavené místní knihovně se mi 

podařilo vyhledat články, které se týkají vývoje OT v Německu, a které uvádím 

v následujícím textu.  

 

Po VB se Německo řadí v Evropě na druhé místo s nejdelší historií OT. Myšlenka 

OT programů se objevila v Německu už v 50. letech, kdy K. Hahn zakládá 

vzdělávací školy OB („Kurzschulen OB“) v řadě německých měst. V roce 1951 

založil první organizaci OB ve Šlesvik-Holštýnsku Deutsche Gesellschaft für 

Europaische Erziehung e. V., která byla určená pro děti z uprchlických rodin. Krátce 

potom vznikaly další „Kurzschule“: zámek Wiessenhaus u Baltského moře (1952), 

v r. 1956 otevřel první alpské pracoviště v Baad/Kleinwalsertal, (1968) Kurzschule 

v Berchtesgaden, 1988 Königsberg, 1991 Mecklenburg-Vorpommern. Začlenění 

zážitkových programů do podnikového prostředí nastalo v Německu poprvé 

počátkem 70. let. V novinách „Süddeutsche Zeitung“ vyšel před 25 lety článek 

s názvem „Manager im Wald.“ Vypráví o tom, jak byli poprvé vedoucí pracovníci od 
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firem Daimler Benz a Bosch od jejich nadřízených posláni na trénink do volné 

přírody. V roce 1986 proběhl první trénink zaměřený na vůdčí schopnosti.  

 

Koncem 70. let se objevil program na podporu mládeže firmy Ford v Kolíně nad 

Rýnem. Žáci prováděli zážitkově orientované práce k získání klíčových schopností 

(tehdy ještě označovány jako mravní čistota), které po nich nadřízení vyžadovali. 

Další vývoj OT v Německu pokračuje váhavě a větší rozvoj přichází koncem 80. 

a začátkem 90. let. V roce 1991 se konala první velká konference OB s příspěvkem 

o zavedení ZP do firemního vzdělávání. V r. 1993 začalo největší dodatečné 

vzdělávání ZP a v následujících letech byly založeny další vzdělávací centra v zámku 

Kröchlendorff (1993), Schwangau (1995) a OB Academy (2005). 

 

V časopise Erleben & Lernen (1997) se autor článku H. Fahr vyjadřuje k vývoji OT 

v Německu. Předkládá graf, který se věnuje nabídce a znázorňuje množství 

poskytovatelů OT v SRN za období 1970 – 1996. Z následujícího grafu je od roku 

1988 možné zaznamenat zřetelný nárůst firem, nabízející OT aktivity. 

 

 
Obrázek 2  Vývoj OT firem v letech 1970-1996,  zdroj: (Fahr, 1997, s.14) 

 

V roce 1996 byla v Německu provedena analýza, která na základě dotazníkového 

šetření u 41 poskytovatelů zjišťovala, jaká je struktura firem, které v oblasti OT 

působí. Z výsledků šetření vyplývá, že je pouze málo firem a organizací, které se 

zaměřují pouze na nabídku OT. 17% z dotázaného vzorku představují „specialisté“, 

13% tzv. incentivní agentury, sportovní agentury a cestovní kanceláře (incentivní 

programy jsou určeny pracovníkům firem za „odměnu“), 53% vzorku tvoří firmy, 

nabízející podnikové poradenství, 17% poskytovatelé seminářů a 7% ostatní.   



12 

 

 
Obrázek 3      Klasifikace poskytovatelů OT v SRN podle typu firmy,     zdroj: (Fahr, 2007, s. 14) 

 

Jak vyplývá z grafického vyjádření, není struktura nabídky na německém trhu úzce 

specializovaná. OT nabízí široká škála poskytovatelů. OT aktivity nalezneme 

v nabídce soukromých tréninkových institucí, firem nabízejících podnikové 

poradenství i v programu neziskových organizací. Třetina z dotazovaného vzorku 

nabízí OT pouze jako doplňkový program další nabídky vzdělávacích nebo jiných 

komerčních aktivit (např. cestovní kanceláře).  

 

Z průzkumu dále vyplývá, že současné vzdělávací programy vycházejí především ze 

smíšené formy prvků indoor a outdoor, přičemž outdoor převažuje, neboť je 

zastoupen ve 20 – 90 % všech seminářů.  

 

Na německých univerzitách se dosud OT nevěnuje příliš velká pozornost a ve 

srovnání s Anglií bylo na téma OT publikováno relativně málo empirických 

výzkumů. Příčina leží v tom, že požadavek na vědecké práce o zážitkové pedagogice 

se v Německu objevil teprve v posledních letech. Další důvod je i ten, že zážitková 

pedagogika popř. outdoorové aktivity jsou dosud jenom zřídka obsaženy ve 

studijních plánech a programech vysokoškolského vzdělávání, a proto i prostor pro 

existenci výzkumných projektů na univerzitách je tímto faktem omezen. Dokonce 

největší německá sportovní univerzita „Deutsche Sporthochschule Köln“ ještě 

nenaplnila snahu vybudovat samostatný studijní obor věnovaný zážitkové 

pedagogice. Důvod odložení tohoto kroku lze hledat především 

v nedostatku finančních prostředků, resp. preferenci jiných studijních programů, 

a proto byla prozatím realizace vybudování nového studijního oboru odložena.  
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Ve skandinávských zemích mají outdoorové sporty, dobrodružné aktivity i výchova 

v přírodě, díky blízkému vztahu obyvatel k přírodě, dlouhou tradici. Klasickými 

outdoorovými sporty jsou jízda na kanoi, pěší turistika, horolezectví nebo lyžování. 

Tento fakt se samozřejmě kladně odráží v podmínkách a možnostech uplatnění OT.      

                                                                                                                                                                                                                                                       

Ve východní Evropě se zážitková pedagogika prosazuje oproti anglosaským zemím 

s určitým časovým zpožděním. Důvodem může být odlišné zaměření výchovného 

a vzdělávacího pojetí v těchto zemích, nedostatek informací a kontaktů se západním 

světem, nebo i omezené finanční prostředky a odpovídající materiální vybavení. Jako 

příklad můžeme uvést Maďarsko, kde se zážitková a dobrodružná pedagogika ve 

školním prostředí objevila až v roce 2005. Naopak u nás český způsob výchovy 

v přírodě, např. programy realizované Prázdninovou školu Lipnice nalezly ohlas 

a ocenění i u světově uznávaných odborníků jako je B. Krouwel či A. Martin.  

 

V alpských oblastech, jako je Rakousko, Švýcarsko, Jižní Tyrolsko a Francie, má 

ZP dlouhou tradici a ujala se skrz alpské sporty jako je vysokohorská turistika, 

ferraty, skialpinismus apod. Francie např. vybudovala nejkvalitnější vzdělávací 

systém profesionálních horských vůdců a lyžařských učitelů, postavený na 

propracované metodice i prioritním nastavením a dodržováním bezpečnostních 

standardů při outdoor aktivitách. V 90. letech zaznamenala ZP vzestupný vývoj ve 

Švýcarsku, kde dnes existuje bohatá nabídka outdoor - poskytovatelů. 

 

V Rakousku působí organizace Outdoor-Training Management a Outdoor 

Development (1987), který založil W. Siebert s cílem přenosu znalostí a dovedností 

z OT kurzů do pracovního prostředí. 

 

V severním Německu, ale i v Holandsku mají např. dlouholetou tradici plavby na 

plachetnicích, které se velmi dobře uplatnily jako jedna z programových oblastí 

v nabídkách OB center v těchto zemích.  

 

Přesuneme-li pozornost z Evropy na jiný kontinent, pak musíme zmínit Američana 

Joshe Minera, který v 50. letech učil pod Hahnovým vedením na Gordonstoun 
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School ve Skotsku. Inspirován Hahnovou filosofií posléze zakládá první školu OB 

v Americe (1961). Kurzy byly určené pro děti s poruchami chování, učení 

a problémy při začleňování do společnosti. Po absolvování kurzu se děti lépe 

soustředily na výuku a zlepšily se u nich i studijní výsledky. 

 

Na počátku 50. let se objevila v USA nová forma vzdělání v armádě, která se 

nazývala „Adventure Training“. Jejím cílem bylo pod silným psychickým tlakem 

dosáhnout klíčových schopností, jako jsou vůdčí kvality a schopnost týmové 

spolupráce. Metody Adventure Training, stejně jako klasické Outward Bound 

aktivity, se od počátku 70. let postupně přenášely do života firem a řízení podniků. 

Rozvoj OB se promítl i do založení National Outdoor Leadership School (1965), 

jejímž cílem je připravovat a vzdělávat instruktory pro OB a pro školní výuku. 

Následně v 70. letech vzniká v USA „hnutí nových her“ (New games Movement) 

jako kritika výkonnostního sportu, s cílem vytvořit novou nabídku pro volný čas. 

Smyslem tohoto pojetí her je seznámit se s novými lidmi, pobavit se a spolupracovat. 

Hnutí se rychle uchytilo v evropských zemích jako je Německo, Holandsko nebo 

Švýcarsko. 

 

V 70. letech dále vznikl Project Adventure (PA) s cílem přenést filosofii OB do 

školního prostředí, který se stal nejvýznamnějším centrem pro lanové překážky, 

iniciativní a kooperativní hry. Program PA byl prvně organizován v roce 1972 

v Hamiltnu ve škole Enham High School v Massachuchusetts. V roce 1977 byla 

založena mezinárodní organizace Association for Experiental Education. Jejím cílem 

je rozvíjet a podporovat zkušenostní výchovu. „Zkušenostní výchova je proces, 

během něhož si „učící se“ vytváří znalosti, dovednosti a hodnoty pomocí přímé 

zkušenosti“.3 V Americe nabízejí různé formy OT privátní firmy, univerzity, 

akademie, obchodní školy a mnoho neziskových organizací. Z dalších uvádím např. 

Wilderness Education Association, National Leadership School, Adventure 

Alternatives in Corrections, Adventure - Based councelling. Téměř před dvaceti lety 

                                                 

3 Neuman, J. Association for Experiental Education. Gymnasion, 2004, č. 1, s. 44. 
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již bylo v časopise „Training & Development“ (3/1991) uvedeno 105 organizací, 

nabízející OT.  

Evropa versus zbytek světa  

Z VB přišla zážitková pedagogika do Severní Ameriky s dvacetiletým zpožděním. 

Přesto Američané dokázali, oproti konzervativní Evropě, lépe pracovat s novou 

oblastí vzdělávání, podněcovali a obohacovali její další vývoj a nový produkt pak 

šířili „zpátky“ do Evropy a na ostatní kontinenty. Evropa (až na VB) se začala 

v  oblasti nabídky OT prosazovat zhruba od počátku 90. let, přičemž Amerika měla 

už více jak desetiletý náskok. 

 

Rozhodující pro další vývoj OT v Evropě byla americká zakázka automobilového 

koncernu na trénink přibližně 65 000 spolupracovníků z 20 evropských států. 

Organizace tohoto projektu přispěla k zásadnímu posunu ve vývoji OT, protože 

kolem 250 evropských trenérů se seznámilo s americkými metodami vzdělávání.  

 

V USA, Austrálii a Novém Zélandu převažují oproti evropským kurzům zpravidla 

delší, náročnější a vícedenní semináře v odlehlých oblastech. Kurzy jsou spíše 

orientované na zvládnutí a rozvoj hard-skills (dokonalé ovládání vykonávané 

profese), zatímco v Evropě v programech převažují aktivity, zaměřené na osvojení 

a procvičení soft-skills (kooperativnost, znalost lidí, komunikativnost, schopnost vést 

tým, apod.).  

 

3.4. Kořeny českého OT  

V Československu se metody vycházející ze ZP objevují počátkem 80. let, kdy 

zahajuje svojí činnost Prázdninová škola Lipnice. Využívání přírodního prostředí 

jako výchovného prvku nebylo ani v předcházejících desetiletích u nás nic nového 

a neobvyklého. Naopak, pobyt a výchova v přírodě měly v Čechách dlouhou tradici. 

„Pobyt, hry a sporty v přírodě se staly neodmyslitelnou součástí výchovných systémů 

skautských (A. B. Svojsík), sokolských (M. Tyrš) i pionýrských, do historie 

mimoškolní výchovy vstoupily i Turistické oddíly mládeže, družiny mladých ochránců 

přírody a Hnutí Brontosaurus. Ti všichni využívali aktivity v přírodě ne jako cíl sám 

o sobě, ale jako prostředek rozvoje osobnosti. Pro potřeby těchto organizací vznikla 
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řada konkrétních her a programů, které pochopitelně v transponované podobě, bylo 

možno využít i v akcích pro dospělé“ (Svatoš a Lebeda, 2005, s. 52). 

 

Během nacistické okupace a po komunistickém převratu byly všechny spolky 

zaměřené na výchovu v přírodě zakázány. Přesto myšlenky i tradice žily dál mimo 

oficiální organizace. Jednou z nově vzešlých organizací uvnitř Československého 

svazu mládeže (později Socialistický svaz mládeže, SSM) byla Česká tábornická 

unie, která byla jakousi variantou k trampingu. V roce 1977 pořádal SSM celostátní 

školení na téma „Moderní formy pobytu v přírodě a turistiky.“ Jedním z výsledků 

školení bylo rozhodnutí o zřízení Prázdninové školy, jakožto experimentálního 

střediska pro výchovu v přírodě. V roce 1970 byl u lomu v Lipnici nad Sázavou 

spuštěn zkušební provoz a roku 1978 zahájila svou činnost dříve Prázdninová škola 

ČÚV SSM, dnes Prázdninová škola Lipnice (PŠL). „Jedním z významných počinů 

PŠL je, že položila základy metody pořádání kurzů a dalších akcí v oblasti výchovy 

v přírodě a zážitkové pedagogiky vůbec“.4 

 

„Duchovním otcem a protagonistou PŠL byl psycholog Alan Gintel, který kolem sebe 

soustředil tým výjimečných lidí z nejrůznějších oblastí společenské praxe (pedagogů, 

psychologů, řídících pracovníků, výtvarníků i schopných a aktivních studentů), ke 

spolupráci zval významné osobnosti vědy i kultury. Gintelův osobitý rukopis dal 

vzniknout svébytnému systému výchovy, který dnes, mnoho let po revoluci, získává 

známosti a uznání i v zahraničí. Stěžejními hodnotami byly individualita, vyniknutí, 

aktivita, osobní odpovědnost za svůj rozvoj a kreativita“ (Svatoš a Lebeda, 2005, 

s. 52, 53). 

 

PŠL se snaží prostřednictvím zážitkového vzdělávání přispět k všestrannému rozvoji 

osobnosti člověka, rozvíjet jeho vztah k přírodě a pobytu v přírodě. Vyvoláním 

intenzivního zážitku usiluje o to, aby každý účastník v sobě našel potřebnou energii, 

sebedůvěru a tvořivost, impuls, který ho nastartuje k odpovědnému postoji 

                                                 

4 HOLEC, O. Ohlédnutí za 90. léty. Gymnasion, 2007, č. 7, s. 7. 
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k vlastnímu životu a ke svému okolí. Účastníci se na vícedenních kurzech mohou 

setkat s programy, jako je hra, sportovní aktivity, diskuse, tvořivé dílny i rozjímání.  

Koncem 80. let se PŠL dostala do kontaktu se zahraniční vzdělávací organizací OB, 

a jejím členem se stala roku 1991. Se vstupem do OB souvisí i založení obchodní 

dceřiné společnosti PŠL Outward Bound – Česká cesta, s.r.o. (OB-ČC) v roce 1993. 

OB-ČC při kurzech týmové spolupráce určené pro manažery a neziskové organizace 

nebo školy, využívá zkušeností a metody PŠL a OB.  



18 

 

4. Podstata OT 

OT, jako každá jiná vzdělávací metoda, staví na určitých principech, které musí 

splňovat, aby bylo v rámci vzdělávacího kurzu dosaženo potřebných cílů a žádoucího 

efektu.  

 

4.1 Pět pilířů OT 

V kapitole uvádím pět základních pilířů (principů), zpracovaných podle Svatoše 

a Lebedy (2005), které by měly být součástí kteréhokoli kurzu, který můžeme 

označit za OT. 

 

4.1.1 Zážitek „nereálně reálných“ situací 

OT je konkrétní formou zážitkového učení. Jeho zvláštnost spočívá ve 

výrazném uplatnění outdoor aktivit, které slouží jako výchozí zážitek, jenž je pak 

zpracováván ve využitelnou zkušenost. Účastníci se na outdoorovém kurzu mohou 

setkat s iniciačními hrami, skupinovými úkoly, lanovými nízkými či vysokými 

překážkami, outdoorovými sporty, atd. Všechny tyto aktivity mají společné, že 

nejsou reálným zobrazením pracovní činnosti a ani nejsou simulací činností a úkolů, 

které manažeři řeší každý den v zaměstnání. Přitom nejsou fikcí, konstruovanou 

v pohodlném prostředí seminárních místností bez rizika reálných důsledků. 

Představme si to na situaci, kdy je potřeba přejít po kmenu stromu z jednoho břehu 

řeky na druhý. Nesoustředí-li se někdo a je zbrklý, spadne do vody, bude mu zima 

a může celý den sušit oblečení. V ten moment si začne klást otázku: „Co jsem měl 

udělat jinak, aby to takhle nedopadlo?“ Nyní si ukažme, jak tento příklad souvisí 

s manažerskými dovednostmi a budováním týmu. Na pozadí úkolu probíhají dva 

druhy procesů - personální a skupinové. Personální procesy odhadují charakteristické 

způsoby chování jedinců (přátelská, uzavřená povaha, kreativní řešení úkolu, fyzická 

zdatnost, atd.), které nám pomáhají lépe poznat kolegy a posílí i naše sebevědomí. 

S činností celého týmu, mezi které patří společná komunikace, odpovědnost, 

rozhodování nebo týmové role, jsou spojeny skupinové procesy. „Oba typy procesů 

jsou naprosto reálné a jsou věrným obrazem vaší individuální a týmové přirozenosti. 

Chování lidí i skupiny jako celku je nejen odrazem fungování v pracovním prostředí, 
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    Obrázek 4 Komfortní zóna, 

    zdroj: (Svatoš a Lebeda, 2005, s. 32) 

ale jde dál za tyto hranice, k hlubší míře přirozenosti“ (Svatoš a Lebeda, 2005, s. 

30). 

 

4.1.2 Vykročení z komfortní zóny 

Komfortní zóna představuje takový 

prostor, který známe, cítíme se v něm 

bezpečně a jednáme v něm podle 

naučených postupů. Je to pohodlná 

zóna, kde nás nic nezaskočí, ale kde 

také neprožijeme žádnou zábavu či 

dobrodružství. Do našeho života nám 

ale čas od času vstoupí nepříjemné 

události, jako je třeba rozchod 

s partnerem, nebo máme prostě chuť vyzkoušet něco nového. A tak se přirozeně 

dostáváme za hranice naší komfortní zóny. Opouštíme tedy ten náš bezpečný prostor 

a vydáváme se do oblasti neznámého, zóny učení. V zóně učení se setkáváme 

s novými podněty, na které nejsme zvyklí, které nás mohou naučit novým věcem 

a postupům. Tato zóna nám přináší vzrušení, zábavu, někdy zase strach či 

nepříjemné pocity. Jak se se situací vyrovnáme, jestli ji zvládneme nebo ji dokonce 

propadneme, ovlivní do značné míry naše chování v budoucnu. V případě, že jsme 

vykročili přiměřeně daleko, překonali jsme náš strach, naučili jsme se něčemu 

novému a uvědomili jsme si, že dokážeme víc, a že se vyplatí to zkoušet, rozšiřuje se 

naše komfortní zóna. Na druhou stranu, pokud jsme vykročily špatným směrem, 

situaci nezvládáme a začínáme se obávat i věcí, které jsme dříve zvládali, dochází tak 

ke zmenšení komfortní zóny. U každého člověka je tvar a velikost oblasti pohodlí 

individuální a vyvíjí se v čase. Outdoorové kurzy mají právě za úkol dostat účastníky 

mimo jejich zónu pohodlí, odkrýt jim nové možnosti, objevit novou inspiraci 

a ukázat jim, že mají na víc, než si samy myslí. Situaci ale komplikuje fakt, že každý 

člověk má jiný tvar komfortní zóny i jinou délku vykročení za její hranice. Proto je 

zapotřebí volit takové úkoly, při kterých bude mít alespoň každý z účastníků jednou 

dobrý pocit.  

 

Oblast učení 

Komfortní zóna 

(oblast pohodlí) 

Rozhraní 

pohodlí a učení 

Hranice osobních možností 
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4.1.3 Sociální skupina bez formální struktury 

Při uvádění hry je úkol předkládán před celou skupinu a všichni účastníci tak 

dostávají stejné informace o zadání a pravidlech hry. Nedochází tedy k tomu, že by 

byl některý člen zvýhodněn či získal právo na rozhodování během hry. Všichni jsou 

si „rovni“, projevují se přirozeně a určitá formální struktura, která mezi účastníky 

panuje v práci je tak smazána. Ve skupině se začíná vytvářet neformální struktura 

vyvolaná novou situací, která (ne)musí odpovídat pracovní hierarchii. Je zajímavé 

pozorovat, kdo se ze skupiny ujme řízení aktivity, kdo přichází s originálními 

nápady, nebo naopak kdo se do společného řešení úkolu příliš nezapojuje. Způsob 

chování v takovýchto podmínkách jasně vypovídá o vnitřní kultuře a vztazích mezi 

členy. 

 

4.1.4 Příroda jako nové pozadí 

„Outdoorové kurzy nabízejí změnu zažitého rámce. Přináší alternativu v podobě 

nefalšované přírody. Přivádějí nás do skalních oblastí a vystavují nás přírodním 

vlivům - slunci, větru i dešti. Přinášejí reálné nebezpečí zabloudění a nepohodu 

spojenou s hledáním cesty. Staví před nás přirozené výzvy v podobě skalních stěn, 

jeskyní či peřejí vodních toků. Na hony vzdáleni pracovní i domácí realitě, se 

ocitáme v „jiném světě“. Jsme v něm daleko „zranitelnější“, protože naše pózy 

a stylizace přestávají fungovat. Díky této zranitelnosti jsme i otevřenější novým 

zkušenostem a poznáním. Výhodou přírody je, že působí zcela přirozeně, spontánně. 

Lidé se v ní ocitnou a jako by nebylo cesty zpět. Čím více jsme vzdáleni navyklému 

pohodlí našich bytů a kanceláří, čím drsnější jsou podmínky a náročnější úkoly, tím 

ostřejší obraz o nás tento „nový svět“ vytváří“ (Svatoš a Lebeda, 2005, s. 40). 

 

4.1.5 Skupinové rozbory 

„Skupinové rozbory (reflexe) umožňují převést zážitek ve využitelnou zkušenost. 

Instruktor působí při reflexi v roli facilitátora – moderátora. Facilitátor je neutrální 

člen skupiny, který má za úkol pomáhat skupině v řízení procesu. Nehodnotí, ani sám 

k řešení nepřispívá. Jeho hlavní úlohou je, aby skupina soustředila svou energii na 

daný úkol.  Plní ji tím, že navrhuje metody a procedury, chrání členy skupiny před 

vzájemným napadáním a dbá na to, aby každý dostal příležitost uplatnit svůj názor“ 
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Obrázek 5    Metoda zkušenostního učení, 

zdroj: převzato z www.ceskacesta.cz 

(Hermochová, 2006, s. 65). „Přirozený 

proces učení ze zkušenosti probíhá podle 

Kolba asi při 80 % lidského konání“ 

(Svatoš a Lebeda, 2005, s. 41).  

 

Většina vzdělávacích programů využívá 

modifikovanou metodu zkušenostního 

učení, která vychází z typologie stylu učení 

publikovanou Davidem Kolbem z roku 

1984. Princip zkušenostního učení je možné vysvětlit tak, že po splnění úkolu či 

ukončené aktivitě, se účastníci společně s instruktorem zpětně ohlédnou za průběhem 

řešené aktivity. Hodnotí, co během hry prožili a prožívali, jak se ve skupině cítili, 

zda fungovali jako skupina, jak společně komunikovali a přijímali rozhodnutí v 

týmu. Následně se získané poznatky snaží zobecnit, hledají podobnost v pracovním 

či osobním životě a zamýšlí se nad tím, co by příště mohli udělat lépe tak, aby mohli 

pracovat efektivněji. V další hře mají pak účastníci příležitost si nové postupy a 

metody vyzkoušet a upevnit. Nezastupitelnou roli při reflexi a hodnocení má 

samozřejmě instruktor, který program uvádí a moderuje následnou navazující reflexi 

účastníků. 

 

4.2 Cíle OT 

Vzdělávací akce, kurzy a programy, které spojuje pojem OT, nabízejí účastníkům na 

vlastní kůži zažít nestandardní situace, při kterých musí komunikovat, spolupracovat, 

přijímat rozhodnutí při řešení problémových úkolů apod. Většina problémových 

(modelových) situací je navozena tak, aby byly přenositelné do běžných firemních 

činností.  

 

Objednavatelé OT nejčastěji požadují následující přínosy:  

• přenos zkušeností do pracovní a životní praxe, 

• posílení vzájemných vztahů a zlepšení atmosféry na pracovišti, 

• zlepšení komunikace uvnitř firmy, 

• poznání se, 
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• zprostředkování zážitku, 

• nalezení nových impulsů k práci, 

• poznání sama sebe, svých limitů, 

• reflexi problémových situací, 

• ověřit reakce na navozené stresové a zátěžové situace, 

• rozvíjet kreativitu, 

• nácvik přijímání odpovědností, 

• vyzkoušet si nová řešení, 

• pobavit se. 

 

Programy, které nám umožňují těchto cílů dosáhnout, jsou podrobněji rozpracovány 

v následující kapitole. 
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5. Využití a uplatnění OT programů v praxi 

OT programy nalézají své uplatnění jak ve školní praxi, tak i v mládežnických 

organizacích, jejichž základním cílem není pouze vyplnění volného času 

outdoorovými aktivitami, ale také výchova a vzdělávání mládeže. OT bývá ale 

častěji spojován se vzděláváním pracovních týmů a manažerů. Uplatnění OT v rámci 

podnikového vzdělávání se věnuje následující kapitola. V kapitole se dále zabývám 

tím, za jakým účelem je dobré si OT programy objednávat, podle jakých forem se 

dělí, a s jakými akcemi se můžeme nejčastěji v praxi setkat. 

 

5.1 Uplatnění OT v rámci firemního vzdělávání 

Pro pochopení významu a využití OT aktivit v oblasti firemního vzdělávání je dobré 

si připomenout změny, ke kterým na poli hospodářské soutěže podniků v posledních 

letech dochází nebo které jsou charakteristické pro situaci a postavení podniků na 

přelomu 20. a 21. století. Turbulentní změny hospodářských podmínek podniků 

spojené s výkyvy nabídky a poptávky, energetickou krizí, rozvojem informačních 

technologií, globalizací apod., přinášejí nové nároky na pracovní síly, na kterých 

úspěšnost firem v tržním prostředí především záleží. 

 

V dnešní době, plné konkurence, je pro firmu stále obtížnější prosadit se 

v konkurenčním prostředí (na trhu se svými produkty). S příchodem globalizace 

dochází k uvolňování bariér mezinárodního obchodu, otevírá se trh, přichází na něj 

čím dál více firem se svými produkty, a proto je stále složitější se na trhu prosadit 

a dlouhodobě udržet. Snaha obstát v soutěži vede podniky k vymýšlení vhodných 

podnikových strategií, tak aby byly ve srovnání s ostatními podniky 

konkurenceschopné. Úspěšnost firmy dávno již není dána pouze cenou a kvalitou 

nabízených produktů či služeb. 

 

Počátkem 80. let dochází ke změnám podnikatelských strategií. Do popředí se 

dostávají strategie, které kladou důraz na iniciativu zaměstnanců a na přínos nových 

inovací. Vedení podniků a firem si logicky uvědomuje, že pouze odborně připravení, 

kompetentní a motivovaní pracovníci jsou předpokladem úspěšného podnikání. Pro 

úspěšné zvládání stále větších pracovních nároků a požadavků, nechávají své 
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zaměstnance trénovat, školit a vzdělávat. Protože kvalitní pracovník, především pak 

manažer, rovná se základní předpoklad úspěšnosti v podnikání.  

 

Kompetentním pracovníkem se rozumí takový zaměstnanec, který je schopný 

vykonávat určitou práci, uplatňovat při ní potřebné znalosti a dovednosti a dosahovat 

nutné úrovně efektivnosti. Lukášová a Nový (2004) zmiňují další kompetenční 

schopnosti. „Kompetentností přitom není míněna pouze schopnost vykonávat 

stanovený druh práce tak, aby bylo dosaženo kvalitního výsledku při efektivním 

výkonu. Jedná se rovněž o to, aby byl pracovník schopen nadhledu nad daným 

problémem a přesahu své práce. Aby byl proaktivní, schopný domýšlet a pružně 

reagovat, aby si uměl poradit s nezvyklými úkoly, aby byl schopen sledovat 

i důsledky své práce a nést za ně odpovědnost. Takto chápaná kompetentnost se 

projevuje také v rovině motivační, a to v podobě vnímání úkolu jako výzvy a snahy 

nalézt řešení i tehdy, když řešení zdánlivě neexistuje. Nejde o vyhýbání se překážkám, 

nýbrž o tendenci k překonávání překážek, kdy pracovník neustává v hledání, dokud 

není příslušný postup nalezen. Je to motivace vycházející z potřeby seberealizace. 

Obsahuje i překonávání a sebezdokonalování se a směřuje k zachování 

a k podporování pocitů profesní hrdosti a cti“.  

 

Jednou z forem, která pomáhá rozvíjet manažerské kompetence, rozvíjet manažerské 

dovednosti a schopnosti, je právě OT. Prostřednictvím outdoorových aktivit, 

navozujících zážitkové učení, si účastníci vyzkouší „nanečisto“ řešit takové situace, 

při kterých musí kooperovat, pomáhat si, rozhodovat nebo přijímat rozhodnutí, 

argumentovat své postupy, riskovat, provádět hodnocení, apod. 
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Michl (2004, s. 63) uvádí čtyři oblasti manažerských kompetencí (odborné, 

metodické, sociální a osobní): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Manažerské kompetence, zdroj: (Michl, 2004, s. 63)  

  

Dobře nastavené firemní vzdělávání se snaží rozvíjet všechny čtyři systémy 

kompetencí (Systemkompetenz), protože pouze kombinací a vyvážením všech složek 

kompetencí je možné dojít k požadovanému úspěchu. 

 

Odbornou kompetencí (Fachkompetenz) se rozumí odborná kvalifikace, kterou 

pracovník získal během studia, a také schopnost analyzovat a řešit problémy. 

 

Metodická kompetence (Methodenkompetenzen) představuje schopnost rychle si 

osvojit nové znalosti a být schopen je uplatnit. Dávat věci do kontextu, vidět 

souvislosti, rozlišovat podstatné a nepodstatné, zvažovat možná rizika či šance.  

 

Sociální kompetence (Sozialkompetenz) zahrnuje schopnost navazovat vztahy, 

pracovat v týmu, komunikovat a schopnost čelit konfliktům. 

 

Fachkompetenz z. B.: 

• Handwerkl. Können 
• Wissen über  inner-

betriebliche Abläufe 
• EDV-Kenntnisse 
• Ausbildung und 

Studiengänge 

Methodenkompetenz z. B.: 

• Projektmanagement 
• Problemlösung 
• Management 
• Präsentation 
• Konfliktbearbeitung 

Systemkompetenz 

entsteht aus dem situativ zur 
Zielerreichung  
erforderlichen Mix aus allen 
vier Kompetenzbereichen 

Sozialkompetenz z. B.: 

• Kommunikation 
• Einführungsvermögen 
• Konfliktverhalten 
• Führungsverhalten 
• Kritikfähigkeit 

Selbstkompetenz z. B.: 

• Selbstreflexion 
• Frustrationstoleranz 
• Fähigkeit zur 

Selbststeuerung 
• Motivationsfähigkeit 
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Osobní kompetence (Selbstkompetenz) spočívá v umění zacházet sám se sebou, 

schopnost posoudit sám sebe, dále se rozvíjet a brát na sebe odpovědnost. 

 

V praxi jsou u vedoucích pracovníků nejčastěji požadovány následující kompetence: 

• komunikace a kooperace, 

• řešení problémů a tvořivost, 

• samostatnost a výkonnost, 

• odpovědnost, 

• přemýšlení a učení, 

• argumentace a hodnocení.5 

 

5.2 Zaměření OT aktivit 

O zaměření, skladbě, dramaturgii outdoorových programů bylo napsáno cela řada 

prací. V následující části proto uvádím pouze základní charakteristiky programů 

a současně i odkaz na zdroje, ve kterých je možné se s danou problematikou o daném 

tématu dozvědět více. Outdoorové programy se především klasifikují z hlediska cílů, 

ke kterým směřují. Tedy podle toho, jestli je cílem se jenom pobavit, nebo se i něco 

dovědět a naučit. Z hlediska podílu zábavy a vzdělání rozlišuje Svatoš a Lebeda 

(2005, s. 67) tyto typy programů: 

 

5.2.1 Akce na podporu týmového ducha (Teamspirit Events)  

„Cílem teamspiritového programu je motivace, zábava a příjemný a zajímavý 

společný zážitek. Program dokáže přispět ke stmelení kolektivu, a posílit týmového 

ducha, neformální firemní vztahy a loajalitu k firmě.“6 Většinou představují odměnu 

pro velkou skupinu klientů. Jsou součástí celofiremních manažerských konferencí 

nebo se pořádají při setkání obchodních manažerů. Mohou být také uspořádány pro 

významné klienty či pro rodiny zaměstnanců. Délka programu bývá několik hodin až 

jeden den. 

                                                 

5 http://brno.sdb.cz/data/182/020914.pdf 

6 http://www.pszv.cz/cs/Slovnicek-pojmu.aspx 
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Podrobně toto téma zpracovala např. Veronika Cabejšková v bakalářské práci 

s názvem: „Teambuildingové a teamspiritové aktivity a jejich podoba ve firemním 

vzdělávání,“ 2009, Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta. 

 

5.2.2 Budování a rozvoj pracovních týmů (Teambuilding)  

„Hlavním smyslem teambuildingu je systematické budování a rozvoj týmu usilující 

o zlepšení jeho výkonu.“7 Teambuilding, oproti teamspiritu pro celofiremní 

konferenci, je zaměřen na konkrétní pracovní skupinu. Většinou jde o nové týmy 

nebo skupiny, které potřebují překonat určité problémy. Program trvá už déle, od 

dvou do čtyř dnů.  

 

Podrobně toto téma opět zpracovala Veronika Cabejšková (viz odkaz výše). 

 

5.2.3 Trénink manažerských dovedností (Management Training)  

„Prostřednictvím outdoorových programů lze prezentovat a rozvíjet řadu dovedností, 

které mají zásadní vliv na kvalitu manažerské práce. Tréninky tohoto typu mívají 

jasně definované vzdělávací cíle a jsou obvykle určeny výběrům manažerů na 

určitém stupni hierarchie firmy. V programové skladbě většinou dominují týmové 

úkoly. Ty jsou vnímány jako modelové situace, na nichž se pozoruje a následně 

rozebírá působení konkrétních členů skupiny s ohledem na rozvíjené dovednosti“ 

(Svatoš a Lebeda, 2005, s. 71, 72). 

 

Jako jeden z dalších zdrojů odkazuji na magisterskou práci Martiny Měšťanové 

„Rozvoj manažerských kompetencí“, 2008, Masarykova univerzita v Brně, 

Filozofická fakulta.  

 

5.2.4 Kurzy týmové práce (Teamwork Training)  

Kurzy týmové práce jsou zaměřeny na principy a techniky týmové práce. Podle 

Svatoše a Lebedy (2005, s. 72) jsou určeny: „pro týmové hráče, kterým přibližují 
                                                 

7 http://www.pszv.cz/cs/Slovnicek-pojmu.aspx 
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principy fungování pracovních týmů a prostřednictvím praktických outdoorových 

cvičení učí technikám týmové práce“.  

 

5.2.5 Rozvoj předpokladů k vůdcovství (Leadership Training)  

Pro vymezení obsahu a zaměření těchto kurzu uvádím pro srovnání citace ze dvou 

zdrojů. 

 

„Vůdcovství je vzájemným vztahem mezi dvěma či více členy skupiny, který zpravidla 

zahrnuje strukturování a restrukturování určité situace a také vnímání a očekávání 

členů. Vůdcové jsou hybnou silou změn, jsou to jedinci, jejichž jednání má na ostatní 

podstatně větší vliv než je vliv jednání ostatních lidí na vůdce. Vůdcovství se 

projevuje, když jeden člen skupiny modifikuje motivaci nebo pravomoci ostatních ve 

skupině“ (Lukas a Smolík, 2008, s. 75). 

 

„Cílem programu je, aby si vedoucí pracovníci osvojili postoje nutné k efektivnímu 

vedení lidí. Osvojení zásad leadershipu umožňuje účastníkům programu schopnost 

překročit dosavadní tradiční způsoby vedení lidí a dosáhnout tak ve svých týmech 

lepších pracovních výsledků.“8  

 

5.2.6 Hodnotící programy (Outdoor Assessment Center)  

Assessment centrum představuje vhodnou metodu pro výběr nejvhodnějšího 

pracovníka na danou pracovní pozici, která umožňuje pracovníky lépe poznat 

a hodnotit z různých stránek. Osobní a výkonový potenciál uchazečů se hodnotí na 

základě psychodiagnostických testů a modelových situací - v tomto případě 

nespecifických outdoorových situací, které nejsou obvyklou součástí pracovního ani 

soukromého života. Uchazeči se tedy při nich projevují spontánně a přirozeně, 

protože na ně nemají vytvořené standardní vzorce chování. 

 

Odkazuji na práci Michala Mrkvici „Assessment centra z pohledu podnikové praxe“ 

2006, Masarykova univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta. 
                                                 

8 http://www.givent.cz/leadership 
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5.2.7 Speciální programy  

Speciálními programy rozumí Svatoš (2005) takové outdoorové programy, které se 

využívají např. při jmenování nového ředitele, kde neformální atmosféra 

outdoorového programu může přispět k bližšímu seznámení šéfa se svým pracovním 

týmem.  

 

5.3 Formy OT aktivit 

Outdoorové aktivity mohou být organizovány odlišnými organizačními formami. Je 

potřeba dbát na to, aby vybraná forma korespondovala se stanovenými cíly. 

Následující rozdělení odpovídá dělení podle Svatoše (2005). 

 

5.3.1 Hromadné outdoorové programy   

Hromadné outdoorové programy bývají součástí velkých firemních shromáždění pro 

desítky až stovky osob a odehrávají se v bezprostředním okolí hotelu. Z hlediska cílů 

se jedná nejčastěji o akce typu teamspirit. Program by měl být natolik přitažlivý, aby 

oslovil co nejvíce účastníků. Často bývá zastřešen legendou motivovanou třeba 

známým filmem. Hlavní náplní bývají hry (ne)soutěžního charakteru, v nichž 

jednotlivá družstva plní na stanovištích různé úkoly.  

 

5.3.2 Vícedenní kurzy s pobytem ve středisku  

Jak už název napovídá, kurz probíhá několik dní. Nejčastěji se pohybuje mezi dvěma 

až čtyřmi dny. Aktivity probíhají ve středisku hotelu a využívají i okolí vhodného 

pro outdoorové sporty. Celý kurz má promyšlenou celkovou dramaturgii. Jednotlivé 

aktivity na sebe vzájemně navazují a tvoří provázaný celek. Na úvod se hrají hry 

seznamovací, následované hrami zahřívacími a dále se pokračuje aktivitami, které už 

směřují k cílům kurzu. Po každé aktivitě následuje krátký rozbor, při kterém si 

skupina shrne klíčové momenty řešení a rezervy, které se při další aktivitě pokusí 

eliminovat. 
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5.3.3 Expediční programy   

„Expediční kurzy bývají zpravidla využívány pro podporu pozitivních vztahů ve 

skupině a jako trénink spolupráce v týmu. Velmi často jsou nabízeny skupinám, které 

již klasickými kurzy ve středisku prošly. Staví před účastníky reálné úkoly vyplývající 

z pobytu v přírodě a z překonávání přirozených překážek“ (Svatoš, Lebeda, 2005, 

s. 82). Příkladem může být dvoudenní putování s přespáním pod širým nebem. 

Členem skupiny je i instruktor, který je zároveň poradcem, iniciátorem 

i hodnotitelem. 

 

5.3.4 Doplňkový outdoor 

Doplňkový outdoor slouží jako doplněk v rámci nejčastěji dvoudenního indoorového 

školení. Podle zacílení školení, je buď do programu z outdoorových aktivit zařazen 

teamspirit, který slouží k pobavení a odreagování. Nebo se zařazuje teambuilding, 

jako další cíl školení. V poslední řadě outdoor aktivity slouží k dokreslení 

probíraných témat, které jsou předmětem školení. Outdoor aktivity zajišťuje 

zpravidla nasmlouvaná externí firma, zatímco školení provádějí lektoři manažerské 

školy. 

 

5.3.5 Samostatně realizované programy v lanových centrech 

Specializovaná lanová centra využívají nejrůznějších nízkých, středních a vysokých 

lanových překážek. Nenabízejí pouze nevšední zážitky a adrenalin pro jednotlivce, 

ale také pro týmy. Neuman (1999, s. 81) uvádí, že „cvičení na lanových překážkách 

přispívají k rozvoji lidského potenciálu a obohacení života tím, že absolvujeme 

výzvové situace formou hry a získáme individuální i skupinové prožitky 

a zkušenosti“. 

 

5.3.6 Q-hry 

Představují novou metodu, při které se skupina vzájemně poznává a při které 

společně prožívají neobvyklé zážitky. Málo strukturované inscenační hry trvají 

i několik dní a účastníci jsou při nich vtaženy do děje hry. Atmosféru k tomu 

dodávají divadelní kostýmy a rekvizity. Hry probíhají za přítomnosti psychologa, 

který pomáhá účastníkům objevit a pojmenovat nejčastější tendence v jejich chování.  
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5.3.7 Incentivní turistika 

„Incentivní turistika patří mezi moderní nástroje motivace a odměňování 

zaměstnanců, prodejců nebo obchodních partnerů. Klade si za cíl dosažení lepších 

výsledků společnosti, povzbuzení zaměstnanců, navázání neformálních obchodních 

vztahů či získání vyšší loajality odběratelů formou na míru připravených cest“.9 

Může jít tedy o výlety nebo zájezdy, při kterých si zaměstnanci vyzkouší nevšední 

outdoorové aktivity jako je jachting, rafting, lyžování se psím spřežením, atd.  

 

5.4 Nejčastěji využívané programy, příklady a přehled programové 

skladby  

V této kapitole zmíním tradiční programy, které se při OT využívají. Programy se od 

sebe liší zaměřením, formou i délkou a na základě tohoto dělení charakterizuji 

uvedené typy her. Různé publikace nabízí různé třídění her. Já se držím rozdělení 

podle Svatoše a Lebedy (2005, s. 88). 

 

5.4.1 Icebreakers 

Icebreakers jsou krátké hry s jednoduchými pravidly zařazované na začátek 

programu. Slouží k prolomení ledů, překonání počátečních bariér, jako může být 

ostych.  Hry k prolamování bariér mají za úkol vtáhnout účastníky do hry a navodit 

neformální atmosféru.  Lze je také využít k bližšímu seznámení a zapamatování jmen 

účastníků. 

 

5.4.2 Dynamics 

Hry typu dynamics navazují na úvodní blok her icebreakers. Jsou zaměřené 

především na rozvoj komunikace v týmu. Úspěšné vyřešení úkolu závisí na správné 

komunikaci, souhře, podpoře a dobrém nápadu skupiny. Hry netrvají déle než 50 

minut a provádějí se v menších skupinách, do deseti členů. Po každé aktivitě by měla 

                                                 

9 http://www.inspira-travel.cz/motivacni-zajezdy.php 
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následovat krátká reflexe. Účastníci si tak mohou nové zkušenosti a závěry 

vyzkoušet při další hře.  

 

5.4.3 Terénní týmové strategické hry 

Strategické hry jsou náročné z časového hlediska. Mohou trvat hodinu i déle, záleží 

především na vyspělosti a sehranosti skupiny. Aktivita se může hrát ve dne i v noci 

a účastníci mohou používat i prostředků k přesunu jako je kolo nebo loď.   

 

5.4.4 Lanové překážky 

Lanové aktivity přispívají k rozvoji vzájemné důvěry a týmového ducha. Nízká lana 

bývají předstupněm pro vysoké lanové překážky. Úkolem účastníků je, aby si našli 

vlastní způsob překonání překážky a pokusili se ji zdolat. Velkou roli hraje psychická 

podpora uvnitř skupiny i důvěra v kolegu, že mě nenechá spadnout. Úspěšným 

překonáním překážky si člověk posiluje sebevědomí a podporuje odhodlání překonat 

další obtížné úkoly.   

 

 5.4.5 Outdoorové sporty 

Skalní lezení, vysokohorská turistika, vodáctví, orientační běh nebo lyžování patří do 

skupiny outdoorových sportů. Všechno jsou to aktivity se zvýšeným potenciálním 

rizikem, ale když se dodržují bezpečnostní pravidla, tak jsou rizika omezena na 

minimum. Je nutné velmi pečlivě rozlišovat mezi rizikem vnímaným a rizikem 

skutečným. Svatoš a Lebeda (2005, s. 94) říká: „Zatímco riziko skutečné by se mělo 

rovnat takřka nule, riziko vnímané je právě tím kořením, které činí z lezení, slaňování 

či raftingu tak přitažlivou záležitost.“ 

 

5.4.6 Konstrukční skupinové programy 

Konstrukční úkoly vyžadují spolupráci, komunikaci, dobré nápady, správnou taktiku 

a operativnost. Úkolem skupiny bývá něco postavit a poté se na vytvořeném výtvoru 

někam přepravit.  Oblíbeným zadáním je stavba plavidla, na kterém se musí skupina 

dostat z jednoho břehu na druhý. Aktivita trvá kolem dvou hodin. Záleží ale na 

obtížnosti úkolu, vzdálenosti vodní plochy apod.  
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5.4.7 Komunikační programy 

Nezastupitelnou roli při týmové práci má kvalitní komunikace. Nedaří-li se skupině 

správně komunikovat, je pro něj obtížné splnit týmovou úlohu rychle, bez dalšího 

dotazování a dobrého pocitu dobré spolupráce s kolegy. Komunikační programy jsou 

zastoupeny řešením logických problémů nebo případových studií. Každý účastník 

obdrží část informace a je na něm, aby sdělení správně formuloval, byl schopný se 

o ni podělit s ostatními, přijmout nové informace od kolegů a dále s nimi pracovat. 

Hry se hrají v menších skupinkách a trvají od 40 minut až do dvou hodin.  

 

5.4.8 Programy zaměřené na podporu důvěry 

Hry na důvěru rozvíjejí důvěru ve skupině a zvyšují odvahu a odpovědnost. Neuman 

(1998, s. 139) dále uvádí, že „hry na budování důvěry zvyšují připravenost skupiny 

i jednotlivců na rizika neobvyklých situací i neobvyklých způsobů chování.“ Aktivity 

jsou postavené tak, že jsme odkázáni na kolegu či skupinu a musíme se na ně 

spolehnout.  

 

5.4.9 Kreativní programy 

Kreativní programy umožňují účastníkům se „odvázat,“ být tvůrčí a produktivní. 

Příkladem je natáčení reklamních spotů, videoklipů nebo divadelní představení. Na 

přípravu a samotné uskutečnění mají účastníci jeden den, během kterého vymýšlí 

scénář, vybírají hudbu, shání kostýmy a vyrábí rekvizity. Kreativní aktivity jsou mezi 

klienty oblíbené a na konci přináší velké ovace. 

 

5.4.10 Společenské programy 

Společenské programy jsou takovým slavnostním zakončením kurzu. Bývají na 

programu poslední večer, pro který je vymyšleno nějaké téma např. kasino. Účastníci 

mají čas se na večer připravit, vyrábí si kostým a vymýšlí si postavu, kterou budou 

celý večer hrát. Oživením večera může být slosování cen nebo vyhlášení ceny za 

nejvyšší výhru. Jiným námětem pro závěrečný večer může být táborový oheň, 

ohňostroj nebo výstava kreseb, kdy účastníci jsou sami umělci. 
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6. Současnost OT v domácích podmínkách 

OT se v Čechách prosazoval spíše pomalu. Počátkem 90. let se poskytovatelé často 

setkávali s nedůvěrou ze strany ředitelů a personalistů a nebylo jednoduché je 

přesvědčit, aby své zaměstnance posílali na kurzy OT. Dnes už je možné říci, že se 

OT v povědomí firem a organizací poměrně uchytil a stal se žádanou a oblíbenou 

součástí vzdělávacích seminářů. Co se nabídky a poskytování OT týká, lze dnešní 

situaci na trhu charakterizovat jako poměrně nepřehlednou. V následujícím textu se 

proto pokusím rámcově představit český trh OT. 

 

Do roku 1989 byla PŠL víceméně jediným subjektem, který nabízel kurzy ZP. Po 

revoluci si držela stále původní vedoucí pozici, kterou potvrzovala i tím, že se stala 

součástí mezinárodního hnutí OB. Roku 1993 založila OB-ČC, první komerční 

organizaci v Čechách, která nabízela kurzy i v komerčním sektoru. Postupně 

přicházely na trh a do povědomí lidí další organizace, které ZP a OT poskytovaly. 

Jako příklad je možné uvést společnosti: Bohemia, a.s. (1991), Outdoor & Training, 

s.r.o. (1992), Adventura Teambuilding s.r.o. (1996), Outdoor Management Training 

(1999) nebo Project Outdoor (2000). Od r. 2002 nabídku obohatily společnosti se 

zahraničním kapitálem jako je New Day Activity Marketing, s.r.o. (2000) a Odyssey 

Teambuilding (2006). V roce 2000 vzniklo z podnětu OB-ČC a Adventury 

Teambuilding Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání (PSZV). „Jejím posláním 

je pečovat o rozvoj kvality komerčních programů v ČR. Její členové se zavazují 

dodržovat bezpečnostní standardy schválené asociací a podstupovat pravidelné 

bezpečnostní kontroly“.10 Dnes má sdružení již čtrnáct členů z řad českých 

i slovenských organizací, kteří spolupracují v oblasti sjednocování standardů 

nabízených služeb, bezpečnostních norem, apod. Snaží se jít příkladem pro ostatní 

společnosti, motivovat je ke členství, reprezentovat obor zážitkového vzdělávání 

a zaručit možným klientům profesionální přístup a garantovat kvalitu nabízených 

služeb. Z eventuální zahraniční spolupráce a možnosti inspirace z mezinárodního 

prostředí je třeba zmínit aktivity OB - ČC, která jako jediný vlastník licence OB 

u nás, spolupracuje s ostatními OB centry a může se s nimi dělit o nové zkušenosti 

                                                 

10 Křížová, K. Zážitková pedagogika a outdoor trénink u nás. Gymnasion, 2004, č. 1, s. 32. 
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z praxe. V roce 2002 se v Praze a ve středisku Doubravka u Chotěboře konal první 

Evropský summit OB, na kterém se sešli jak odborníci na ZP, tak i jednotliví 

zástupci OB, z deseti zemí. Hlavním cílem konference bylo projednávání 

bezpečnosti outdoorových programů, výměna zkušeností z oblasti osobního rozvoje 

a mezilidské spolupráce, nalezení inspirace pro pořádání příštích kurzů a programů. 

  

OT představuje v dnešní době zajímavou podnikatelskou oblast, ve které se pohybuje 

skoro stovka poskytovatelů. Nicméně ne všechny firmy můžeme označit za „leadry“ 

trhu. Za ty můžeme označit především členy PSVZ (viz příloha 3). Protipól k těmto 

profesionálním firmám, pracujícím na vysoké odborné a metodické úrovni, 

představují poskytovatelé, kteří nabízejí OT aktivity pouze jako doplňkovou službu 

ke své hlavní činnosti a potřebné odborné a personální zázemí pro tyto činnosti 

nemají. 

 

Problematikou OT se zabývají také školy a školská zařízení. Z vysokých škol, které 

mají výchovu v přírodě a zážitkovou pedagogiku zařazenou do svých studijních 

plánů, lze uvést např.: Katedru sportů v přírodě FTVS UK (nabízí studijní směr 

Aktivity v přírodě, možnost specializace např. v oboru sporty a výchova v přírodě 

a získání licencí a kvalifikací), Katedru rekreologie UP v Olomouci (nabízí studijní 

obor rekreologie). Outdoorové aktivity i vzdělávací programy nabízejí i některé 

Domy dětí a mládeže. 

 

Organizace s akreditací u MŠMT – „Schválením živnostenského zákona a jeho 

uvedením v platnost se naskytly možnosti využití tělovýchovných kvalifikací 

v soukromém podnikání. Jejich udělování je umožněno pouze institucím 

akreditovaným u MŠMT ČR, které jsou oprávněny pořádat kurzy, jejichž vyústěním je 

získání odborné kvalifikace v příslušném oboru. Mezi tyto organizace například 

patří: Český horolezecký svaz, Horská služba ČR, Agentura lesní moudrosti 

a Outward Bound – Česká cesta" (Vyšatová, 2006, s. 20). 

 

Díky vzrůstající poptávce firem zařazují OT akce do své nabídky i cestovní 

kanceláře (CK). Vybrané „sportovní“ CK se zaměřují na incentivní zájezdy 
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a programy (např. programy a pobyty typu plavby na plachetnicích v Karibiku, 

canyoning ve Slovinsku), nebo nabízejí expediční programy (výstup na Mt. Blanc), 

některé nabízejí i rozvojové programy, např. teambuilding. Z nejznámějších CK 

můžeme zmínit: Adventura, Sport-S, S.e.n., Kudrna, Campana Tour, Soleada, a další. 

 

Outdoor aktivitám a tématům z oblasti vzdělávání a OT (tvorba týmů, metody 

zážitkové pedagogiky) určeným především pro mládež, se věnují i některé neziskové 

organizace. Z občanských sdružení a nadací lze jako příklad uvést tyto: Česká obec 

sokolská, Hnutí Brontosaurus, Junák, Pionýr, Klub českých turistů, Asociace sportu 

pro všechny. 
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7. Cíle a úkoly práce 

V předchozích kapitolách jsem se zabývala především historií OT. Uvedla jsem, kde 

a z jakých kořenů OT vzešel, o jaké myšlenkové proudy se opíral, a v jakých 

časových odstupech se uchytil ve vybraných zemích. Popsala jsem, jak se uplatňuje 

OT u našich i vzdálenějších sousedů a zmínila jsem případné odlišnosti 

v programové skladbě programu. Pozornost jsem zaměřila i na historii, vývoj 

a současnost OT aktivit v domácím prostředí. 

 

V této části práce jsem si dala za cíl zjistit: 

• jakým způsobem se v posledním desetiletí OT u nás vyvíjel a jak vypadá 

současná situace nabídky a poptávky OT z pohledu „rozhodujících hráčů na trhu 

OT aktivit“, 

• jakým směrem se bude ubírat vývoj, postavení a uplatnění OT v budoucích deseti 

až dvaceti letech z pohledu vybraných subjektů, které v prostředí OT působí 

(agentury, cestovní kanceláře). 

 

7.1 Výzkumné otázky 

Cílem prvního dotazování bylo získat odpovědi na otázky, které jsem směřovala do 

několika okruhů: 

• Programová skladba a délka kurzů, využití cizího vybavení či služeb. 

• Kvalifikace instruktorů a bezpečnostní standardy. 

• Hodnocení programů a kurzů s klienty a instruktory. 

• Spolupráce s domácími a zahraničními společnostmi. 

• Vývoj nabídky a poptávky OT. 

 

Cílem druhého dotazování bylo získat odpovědi na otázky: 

• Jak se od konce 20. století v oblasti „outdoorového tréninku“(OT) dle Vás: 

a) změnil obsah programů; b) změnila nabídka, počty firem, jejich kvalita 

a způsoby marketingu; c) změnila poptávka, zájem firem, skladba klientů? 

• Domníváte se, že zájem o OT dále poroste?  Pokud ne, ve kterém období 

nastal v ČR dosud největší „boom“? 
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• Které faktory podle Vás nejvíce ovlivnily rozvoj OT v ČR? 

• Odhadněte prosím vývoj OT v budoucích 10-20  letech (v obsahu, v nabídce 

a poptávce).  

 

7.2 Hypotézy 

Na základě nabytých teoretických informací, získaných studiem odborné literatury 

a vlastní praxí, jsem se k jednotlivým okruhům (vytvořeních z ot. prvního dotazníku) 

pokusila formulovat následující hypotézy (Hx), jejichž formulaci v navazujícím textu 

blíže vysvětluji a následně porovnávám a konfrontuji (kap. 9.1) s informacemi od 

dotázaných subjektů. Osloveným respondentům jsem na základě jejich přání slíbila 

zachování anonymity. V rámci sjednocení jazykové formy uvádím odpovědi na 

otázky v první osobě množného čísla.   

 

H1: V programové skladbě se výrazně prosazují atraktivní, adrenalinové 

outdoorové aktivity, stejně jako moderní strukturované hry na rozvoj spolupráce 

apod. Kurzy se pořádají v pracovních dnech, jejich délka se zkracuje. Firmy si 

materiální vybavení půjčují, specifické služby najímají.  

 

Ke klasickým outdoor aktivitám, jako je skalní lezení či jízda na kanoi, přibyly nové, 

atraktivní outdoor programy, které si účastníci velmi žádají. Zmínila bych např. 

zorbing, bungee jumping či orientace s využitím GPS. V dnešním firemním prostředí 

je jako jeden ze zdrojů úspěšného podnikání stále více zmiňován dobře kooperující 

pracovní tým. Outdoorové firmy proto přizpůsobily nabídku tomuto fenoménu a do 

nabízených programů zařadily hry a aktivity, které jsou na spolupráci týmu 

postavené.  

 

Účastníci kurzu chtějí volný čas (víkendy) trávit se svými blízkými, a proto se kurzy 

už tak často nepořádají přes víkend, ale v průběhu pracovního týdne. Většina 

podniků si samozřejmě nemůže dovolit několikadenní pracovní výpadek svých 

zaměstnanců, a proto vedení společnosti vyžaduje intenzivní kurzy v kratším 

časovém rozsahu (dva pracovní dny). 
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Pro firmy není výhodné zabezpečovat všechny kurzy vlastními silami a prostředky, 

a proto si najímají některé služby nebo si půjčují materiál. Ať z důvodu finančních 

nebo omezené četnosti využití potřebného materiálu. 

 

H2: Stále větší důraz je kladen na dodržování bezpečnostních standardů, 

u instruktorů se požaduje odborná způsobilost pro uváděné aktivity.  

 

Při aktivitách v přírodě je snadné přijít k nějaké odřenině či si vymknout kotník. 

Těmto malým poraněním se dá jen těžko předcházet a představují relativní nebezpečí 

při každém sportu. Zadavatelé ale přicházejí stále častěji s přáním vyzkoušet si již 

výše zmiňované moderní adrenalinové sporty, které jsou spojeny často s větším 

rizikem nebezpečí. Přeci jenom při překonávání nízkých lanových překážek hrozí 

menší riziko vážného úrazu než při skoku na gumě. Pořadatelé kurzů těmto rizikům 

předchází propracováním a bezpodmínečným dodržováním přísných bezpečnostních 

standardů tak, aby rizika případného nebezpečí byla omezena na minimum. 

V případě mimořádné události, spojené s vážným úrazem, si lze velmi dobře 

představit komplikované regresní řízení, které může vést k likvidaci podnikatelské 

činnosti outdoorové firmy.  

 

Aby měl program úspěšné vyznění, musí být profesionálně připraven a odveden, 

musí proběhnout bez úrazu a negativních zážitků účastníků, tak aby byli klienti 

spokojení a zadavatelé neváhali pokračovat ve spolupráci objednávkami dalších 

kurzů. Z tohoto důvodu potřebují mít outdoorové firmy ve svém instruktorském 

týmu schopné, motivované lektory, kteří kromě nadšení a zkušeností musejí prokázat 

i potřebnou odbornou kvalifikaci.  

 

H3: Roste význam zpětné vazby a hodnocení průběhu programů ve vztahu 

k účastníkům, zadavatelům i vlastním instruktorům.  

 

Zpětnou vazbu provádí instruktoři mezi sebou i s vedením firmy s úmyslem 

vyvarovat se chyb v dramaturgii, ve skladbě programů, v časovém průběhu ale např. 

i v dodržení finančního rozpočtu akce. Samozřejmě prioritní význam má ověření 
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(evaluace), zda bylo poskytnutou akcí dosaženo požadovaných a plánovaných cílů. 

Trvalou snahou poskytovatelů musí být úsilí o zvyšování kvality, přitažlivosti 

a bezpečnosti nabízených programů. Konkurenční výhodu přinášejí originální 

programy, uváděné v atraktivním prostředí profesionálně připravenými lektory. 

 

Zpětná vazba je žádoucí i pro samotné účastníky kurzů. Za pomoci instruktorů 

reflektují průběh programů a her, objevují své silné i slabé stránky, dovídají se více 

o své osobě, fungování týmů a získávají návod, jak nově nabyté poznatky zužitkovat 

a využít v běžném životě a zaměstnání. 

 

Reflexe má svůj specifický význam i vůči zadavatelům kurzů, kteří akce pro své 

zaměstnance objednávají a v neposlední řadě financují. Pro pořádající firmu je 

důležité si ujasnit a obhájit, zda bylo dosaženo požadovaných cílů, jestli byl 

zadavatel spokojený s průběhem, organizací a přínosem kurzu, a zda je možné 

počítat s dlouhodobější spoluprací. 

 

H4: Spolupráci najdeme především u členů PSZV. Kooperace probíhá i se 

zahraničními organizacemi. 

 

Výměna zkušeností a nových poznatků zvýhodňuje spolupracující firmy v tom, že se 

vzájemně dělí o své dobré i špatné zkušenosti, které mohou v dalších kurzech využít 

nebo jim předcházet. Výhodu může přinášet i společné materiální zázemí nebo 

spolupráce v personální oblasti. 

 

Spolupráce se zahraniční společností může pro firmu na domácím trhu představovat 

další konkurenční výhodu. Získané mezinárodní informace a zkušenosti, neotřelé 

programy, metody a hry, mohou být přitažlivé pro potenciálního zákazníka a přispět 

tak k úspěšnému prosazení (udržení) firmy na trhu.  
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H5: Nabídka programů se profiluje dle potřeb zadavatelů. Rozšiřuje se spektrum 

požadovaných oblastí, které mají programy naplnit. Výkyvy ve  finanční situaci 

podniků se odráží v poklesu poptávaných kurzů. 

 

Jak již bylo v předchozích kapitolách práce uvedeno, rozlišuje se v dnešní době 

několik typů programů, které se liší svým cílem a zaměřením. Setkáváme se tak 

s požadavky na programy, přinášející „pouhé“ pobavení až po akce a programy, 

zaměřené na trénink specifických schopností a dovedností klientů. Outdoorové 

agentury jsou ochotny a připraveny uspořádat pro náročnější klientelu kurzy „šité na 

míru“, které vycházejí z požadavků zadavatele a schéma „klasického“ kurzu tak 

doplňují činnostmi a programy, které umožňují dosažení požadovaných cílů. 

 

Neustále se rozšiřuje programová nabídka a provázanost poskytovaných služeb. 

 

Především od firmy a organizací, které již v minulosti s úspěchem OT kurzy do 

svých vzdělávacích programů zařadily, lze očekávat pokračování spolupráce s OT 

agenturami i v období zhoršených ekonomických podmínek. OT si našel své trvalé 

místo v programech firemního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a vedení 

společností oceňují jeho přínos. I přesto, v důsledku současné finanční krize, omezují 

firmy své výdaje na vzdělávání, což se projevuje i v poklesu poptávky po OT 

programech. 
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8. Metodologie 

Názory od předních českých firem a odborníků, kteří v oboru působí, jsem zjišťovala 

pomocí dotazníku. Dotazník je jedním z nejběžnějších nástrojů pro sběr dat pro 

různé typy průzkumů. Skládá se ze série otázek, jejichž cílem je získat názory a fakta 

od respondentů. Oproti jiným typům průzkumů (osobní nebo telefonický rozhovor, 

apod.) je možné prostřednictvím dotazníku získat informace s mnohem menší 

námahou a levněji. Dále se výsledná data dají mnohem jednodušeji zpracovávat.11  

 

Pomocí prvního dotazníku (viz příloha 1) jsem zjišťovala názory „předních hráčů“ na 

trhu OT na vývoj nabídky a poptávky po OT aktivitách, podmínky, které ovlivňují 

tuto činnost a jakým způsobem se vyvíjela programová skladba a zaměření 

nabízených kurzů. Snažila jsem se především získat informace k proměnám a vývoji 

obsahu a forem kurzů, vývoji počtu účastníků apod. v jednotlivých časových etapách 

(viz příloha 1), abych obdržená data mohla kvantifikovat a v jednotlivých etapách 

porovnat. 

 

Pomocí druhého dotazníkového šetření (viz příloha 2) jsem se pokusila získat názory 

od odborníků v oboru na zhodnocení předchozího vývoje nabídky a poptávky OT 

a především pak na vývoj, postavení a uplatnění OT v budoucím dvacetiletí. 

Tentokrát mým cílem nebylo provést šetření u většího vzorku firem. Obrátila jsem se 

pouze na několik předních expertů z řad organizací a CK, kteří se v oboru pohybují 

v různé roli. Požádala jsem je, aby mi sdělili svůj odhad, kam a proč se bude OT 

v dalším období ubírat a současně reflektovali OT v uplynulém desetiletí. Zvolila 

jsem metodu jednoduchého dotazníku, s prostorem pro volné odpovědi respondentů.  

 

Formulace odpovědí na otázky jsem ponechala v původním znění, některé jsem bez 

dopadu na obsah sdělení zkrátila.  

 

                                                 

11 http://www.dotaznik-online.cz/ 
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Z patnácti oslovených významných společností a firem se mi v úplném rozsahu 

a požadovaném termínu podařilo získat odpovědi pouze od dvou. Z rozeslaných 

deseti dotazníků pro experty v oboru se vrátilo osm. Návratnost druhého dotazníku 

byla už podstatně vyšší. 

 

Vzhledem k velikosti vzorku není možné získaná data zevšeobecňovat a vyvozovat 

z nich všeobecně platné závěry. Přesto se domnívám, že pro potřeby této práce, 

k dokreslení situace na trhu OT aktivit u nás, zpracované výpovědi postačí.  
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9. Výsledky dotazování 

 

9.1 Odpovědi od předních firem na trhu 

V následující části jsou uvedeny okruhy dotazů a odpovědi od předních českých OT 

firem. 

Programová skladba a délka kurzů, využití cizího vybavení či služeb. 

Hlavní typy programů stále zachováváme. Preferujeme fyzické aktivity v rámci her, 

aktivity zacílené na kooperaci, strategii, kreativní aktivity a outdoorové aktivity jako 

je voda či skály. Od roku 2004 zařazujeme do programu konstrukční týmové 

a strategické úkoly se zpětnou vazbou, aktivity zaměřující se na rozvoj komunikace 

a zpětnou vazbu. Od roku 2007 je požadován koučink a projektové řízení. Důvodem 

pro event. vyřazení některé aktivity z programu je např. její nebezpečnost pro 

účastníky nebo malý zájem účastníků o nabízený program (vycházíme ze zpětné 

vazby). 

 

Délka kurzů se zkracuje proto, že zaměstnanci firem nejsou ochotni věnovat své 

osobní volno pro práci či zábavu, organizovanou zaměstnavatelem. Zaměstnavatel 

také nemůže nebo nechce uvolnit zaměstnance na více jak jeden den či dva 

z pracovního procesu. Zkracování kurzu se týká především TB a TS programů. 

U vzdělávacích programů rozhoduje, jaké cíle zadavatel sleduje a jak jsou pro firmu 

důležité, a na základě toho je ochoten časový rozsah vzdělávací akce zvýšit. Koná-li 

se kurz o víkendu, zaměstnanci si tak neodpočinou před novým pracovním týdnem. 

Další z důvodů pro krácení akcí představuje nepochopení ze strany klienta, že 

žádoucí rozvoj skupinové dynamiky přichází až s určitou délkou kurzu. Důvodem 

zkracování bývá i snaha (potřeba) ušetřit finanční prostředky.  

 

80 až 90 % používaného materiálu pochází z vlastního vybavení firmy. Zbylý 

potřebný materiál si vzájemně půjčujeme či pronajímáme. Důvodem je vysoká 

pořizovací cena materiálu, nákladný a náročný servis, ale i např. požadavky na 

velikost a dostupnost vhodných skladovacích prostorů. Pronajímáme si např. 

čtyřkolky, lodě, kola, nafukovací stavby (hrady), zorby, skákací boty apod. 
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Vzhledem k četnosti užití tohoto materiálu se nám nevyplatí investovat do vlastního 

vybavení. Dále si rovněž pronajímáme i některé služby, pokud pro danou činnost 

nemáme vlastní odborníky (např. certifikovaný test MBTI). Najímáme např. 

tanečníky, hudebníky, kouzelníky a indoor školitele. U subdodávek uzavíráme 

smlouvy, které obsahují mj. i jasné vymezení odpovědnosti a pojištění, včetně 

vymezení bezpečnostních standardů. 

 

Kvalifikace instruktorů a bezpečnostní standardy. 

 

Patříme mezi členy PSZV, a proto se považujeme za leadry v oblasti bezpečnosti. 

Trvale sledujeme bezpečnost klientů při programech, především pak bezpečnost na 

lanových překážkách, při programech nezapomínáme ale ani na bezpečnost 

„psychickou“. Máme přísné metodické postupy a standardy. Případy, kdy vznikly 

rizikové situace během programu, jsou pečlivě evidovány a archivovány a jsou z nich 

vyvozeny důsledky pro další uvádění daného programu. Některé aktivity jsme díky 

četnosti výskytu krizových momentů přestali do programů zařazovat. 

 

Nábor instruktorů probíhá náročným několikakolovým výběrovým řízením. 

Po uchazečích požadujeme zaslání životopisu, výhodu představuje doložení 

certifikátů a samozřejmě také znalost anglického jazyka. Výběr pokračuje osobním 

pohovorem a víkendovým kurzem, který probíhá v duchu assessment centra. 

Klademe důraz na schopnost uchazeče prezentovat, komunikovat a pracovat se 

skupinou. 

 

Naši instruktoři se schází na interních seminářích, které jsou mj. zaměřené na 

předávání zkušeností ze strany zkušenějších instruktorů. Máme nastavený přísný 

systém postupného vzdělávání instruktorů, kdy instruktoři musí mít každé dva roky 

obnovené školení první pomoci. Systém vzdělávání pružně doplňujeme novými, 

potřebnými tématy ke vzdělávání.  

 

Náhled na nastavení a dodržování bezpečnostních standardů se průběžně vyvíjí, 

především s ohledem na charakter používané techniky a vybavení. Neustálé 
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zvyšování kvalifikace je vynuceno i klienty, jejich nároky i konkurenčním 

prostředím trhu.  

 

Hodnocení programů a kurzů s klienty a instruktory. 

 

Reflexi provádíme s klienty ihned po skončení kurzu. Účastníci vyplňují hodnotící 

dotazníky, zaměřené na kvalitu služeb, ubytování, stravování a osobní přínos 

programu pro účastníky. Do dvou dnů po skončení kurzu kontaktujeme zadavatele 

a žádáme ho o subjektivní zhodnocení průběhu a bezprostředního přínosu akce.  

 

Podle požadavku zadavatele může mít reflexe různé podoby. Variantou je např. 

reflexe zvaná „follow up“, což je navazující půldenní program po skončení kurzu, 

který s účastníky osvěžuje sledované cíle.  

 

Následný kontakt s vedením zadavatele bývá vedle hodnocení kurzu věnován 

předpokladům a možnostem další spolupráce. Vyznění této fáze je pro nás velmi 

důležité, neboť se přirozeně snažíme o spolupráci s klienty v delším časovém 

horizontu a jejím rozšířením do dalších oblastí.  

 

Spolupráce s domácími a zahraničními společnostmi. 

 

Spolupracujeme zejména v rámci PSZV na poli bezpečnosti programů, standardizace 

oboru zážitkového vzdělávání a částečně metodiky programů. Většinou si půjčujeme 

chybějící materiál a sportovní vybavení. K výměnám instruktorů nedochází. 

Zahraniční spolupráci uvádí pouze jedna firma. 

 

Vývoj nabídky a poptávky OT. 

 

Program se staví klientovi na míru, a tudíž o zařazení aktivit rozhoduje jejich 

vhodnost pro skupinu vzhledem ke sledovanému cíli a finančním možnostem 

zadavatele. 
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Nabídka: V minulosti jsme pořádali delší TB kurzy s menším počtem účastníků, 

zaměřené na skupinovou dynamiku. Dnes kombinujeme TB a TS. Je potřeba se 

přizpůsobit kratší době kurzu a množství témat, která si klient přeje. V budoucnu 

pravděpodobně zůstane požadavek kombinace TB a TS. K ostřejšímu vydělení 

hranic dojde mezi TB a VZD (tréninky a vzdělávací workshopy). 

 

V minulosti byly náplní TS programů outdoorové aktivity a hry. Dnes se programy 

přizpůsobují kratšímu trvání kurzů. Zvyšuje se intenzita programu, zařazujeme 

nabídku aktuálních programů jako např. hry s použitím GPS. Roste i nabídka 

velkých TS akcí pro několik stovek účastníků. V budoucnu bude kladen důraz na 

celkovou originalitu programu, nejen na soubor subdodávkových aktivit.  

 

V minulosti jsme kurzy, zaměřené na vzdělávání, nenabízeli. Dnes pořádáme 

i specializované kurzy např. s tématem AC/DC, tréninky manažerských měkkých 

dovedností. Nabízíme i otevřené kurzy pro veřejnost. V budoucnu se nabídka zřejmě 

prohloubí i rozšíří a s klienty bude probíhat dlouhodobá spolupráce. 

 

Poptávka: V prvních letech našeho působení na trhu rostly počty kurzů i účastníků 

skokově. V posledních pěti letech, cca od r. 2004, pak pozorujeme cca 10% roční 

nárůst poptávky. 

 

Dříve klienti nerozlišovali TB a TS akce. Dnes je TB klienty chápán spíše jako TS 

(potkání s kolegy). Délka kurzů se v průměru zkrátila na 1,5 dne. Klienti často 

požadují pro jednu akci příliš mnoho témat najednou. V budoucnu bude situace 

pravděpodobně obdobná.  

 

Poptávka po TS byla už od počátku naší činnosti. Dnes zadavatel klade větší důraz 

na lokalitu kurzu, stravování, komfort ubytování a zázemí a vyznění celé akce. 

Budoucnost vidíme v tom, že veškerý program a podpůrné činnosti nebude 

zajišťovat pouze jedna firma. Spolupracující firmy budou formou subdodávek 

zajišťovat akci např. po organizační stránce, outdoorová firma poskytne originální 

program (s legendou). 
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Vzdělávací programy se dříve nevyskytovaly a jsou do nabídky zařazovány až dnes. 

Poptávka je po specializovaných kurzech. Klienti postupně oceňují metody ZP i ve 

vysoce odborných tématech firemního vzdělávání. V budoucnu si klienti více 

uvědomí přínos VZD programů, návazně tak vzroste poptávka po kvalitních VZD 

kurzech.  

 

Do prosince roku 2008 celkově rostl zájem o všechny typy programů. Nyní, v roce 

2009, je poptávka po programech velmi výrazně poznamenána finanční krizí.  

 

9.1.1 Vyhodnocení hypotéz 

H1: V programové skladbě se výrazně prosazují atraktivní, adrenalinové 

outdoorové aktivity, stejně jako moderní strukturované hry na rozvoj spolupráce 

apod. Kurzy se pořádají v pracovních dnech, jejich délka se zkracuje. Firmy si 

materiální vybavení půjčují, specifické služby najímají.  

 

K tradičním programům přibyly v r. 2004 strategické hry a od r. 2007 koučink. Není 

možné tvrdit, že všechny kurzy se zkracují.  Platí to především pro TB a TS 

programy. U VZD programů se délka kurzu odvíjí od cílů a požadavků zadavatele. 

Jako důvod ke zkrácení uvedly firmy neochotu zaměstnanců obětovat své osobní 

volno účasti na akci, zmíněna byla také snaha zadavatelů o snížení nákladů na 

objednaný kurz. Firmy z 80 % mají vlastní materiál. Zbývající 1/5 vybavení si 

pronajímají či půjčují. 

 

Hypotéza se z větší části potvrdila.       

 

H2: Stále větší důraz je kladen na dodržování bezpečnostních standardů, 

u instruktorů se požaduje odborná způsobilost pro uváděné aktivity.  

 

OT Firmy striktně dodržují bezpečnostní standardy a pracují na jejich vývoji. 

Instruktoři jsou vybíráni na základě vícekolového výběrového řízení, které vychází 

z ověření odborné způsobilosti, ústního pohovoru (v některých případech 
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i požadovaných jazykových znalostí) a především pak předvedení potřebných 

dovedností v praxi. 

 

Stanovená hypotéza byla dotázaným vzorkem potvrzena. 

 

H3: Roste význam zpětné vazby a hodnocení průběhu programů ve vztahu 

k účastníkům, zadavatelům i vlastním instruktorům.  

 

Účastníci hodnotí kurzy pomocí hodnotících dotazníků. OT firma po několika dnech 

od uplynutí kurzu kontaktuje zadavatele a žádá ho o zhodnocení akce.  Existují různé 

způsoby hodnocení průběhu programu, záleží, co se kurzem sleduje a podle toho se 

zvolí nejvhodnější varianta hodnocení. Zhodnocení kurzu v delším časovém odstupu 

bývá věnováno ověření spokojenosti zadavatele, zmapování jeho možných 

požadavků, s cílem navázaní dlouhodobějšího kontraktu na spolupráci.  

 

Hypotéza byla potvrzena a rozvedena. 

 

H4: Spolupráci najdeme především u členů PSZV. Kooperace probíhá i se 

zahraničními organizacemi. 

 

Firmy spolupracují v rámci PSZV. Spolupráci se zahraničím uvedla pouze jedna 

firma, která vlastní licenci OB. Předpokládaná výměna instruktorů se nepotvrdila. 

Hypotéza možná nebyla správně stanovena, poněvadž se potvrdila pouze z části. 

Neuvedení výměny instruktorů, stejně jako absence spolupráce se zahraničím může 

souviset i s počtem vrácených dotazníků. 

 

H5: Nabídka programů se profiluje dle potřeb zadavatelů. Rozšiřuje se spektrum 

požadovaných oblastí, které mají programy naplnit. Výkyvy ve  finanční situaci 

podniků se odráží v poklesu poptávaných kurzů. 

 

Předpokládaný růst specializace programů a naopak zkracování délky akcí se 

potvrdil. Zadavatelé požadují originální kurzy, tzv. šité na míru, zařazují se nové, 
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atraktivní aktivity, současně vzrůstá uplatnění VZD. Firmy shodně uvádějí 

významný negativní dopad stávající hospodářské situace na rozsah a počet 

poptávaných kurzů. 

 

Hypotéza byla tedy potvrzena. 

 

9.2 Predikce a perspektivy možného vývoje 

V následující části jsou uvedeny otázky z dotazníku a strukturované odpovědi 

zástupců OT organizací a cestovních kanceláří (CK). 

1) Jak se od konce 20. století v oblasti „outdoorového tréninku“(OT)dle Vás: 

a) změnil obsah programů; b) změnila nabídka, počty firem, jejich kvalita 

a způsoby marketingu; c) změnila poptávka, zájem firem, skladba klientů? 

 

Organizace: Lze říci, že programy jsou uzpůsobovány dle potřeb a cílů, které si 

zadávají naši klienti. Tomu je samozřejmě uzpůsoben rovněž obsah kurzů. Dříve se 

více využívalo přírodní prostředí a drobné rekvizity jako např. lana, klády apod. 

V současnosti se daleko více užívá „atrakcí“ typu čtyřkolky. Podobně, jako 

i v minulém století, se poptávají a realizují TB programy, dále programy zaměřené 

na diagnostiku a konečně i programy mající charakter odměny po náročném období 

nebo i před ním. V programech dochází k posunu od několika jednoduchých 

iniciativních her a nulové teorie k celým složitým případovým studiím a rozsáhlé 

pedagogicko - psychologické a manažerské teorii.  

 

Jistý pokles je možné v oblasti OT pozorovat v souvislosti s ekonomickou recesí, 

z těchto důvodů se mění také přístup ke klientovi a marketingové aktivity, které jsou 

cílenější na klientské potřeby. Aktivně jsou vyvíjeny nové produkty a způsoby, jak 

zvýšit přidanou hodnotu realizovaných akcí pro naše zákazníky. Nabídka je dnes 

výrazně pestřejší co do obsahu (jednotlivé konkrétní aktivity), tak do formy 

(teambuilding, fun, klientské akce, sociální odpovědnost firem apod.). OT je stále 

živý prostor v němž vzniká řada firem, a do kterého se dlouhodobě snaží pronikat 

CK, marketingové a PR agentury. 
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Firem na trhu jednoznačně přibylo, raketový nárůst počtu firem kolem roku 2002-

2003. V současné chvíli pracuje na trhu s prvky metody OT více než 150 firem 

a řada dalších menších podnikatelů. Samozřejmě kvalita je různá, proto firmy 

iniciovaly vznik PSZV (www.pszv.cz). Se vznikem PSZV se rapidně změnila 

i definovaná kvalita programů, bezpečnostní standardy, společné používání pojmů 

a dělení programů.  

 

Trh začíná být více formován manažery a HR specialisty s dlouhodobou 

profesionální zkušeností, kteří vědí, co chtějí a proč. OT používají již i české firmy 

i menší společnosti. Zájem firem je stále velký a teambuilding či OT se u mnoha 

firem stal součástí firemní kultury. Poptávka směřuje k odbornějším, ale i zábavně 

pestřejším programům a produktům. Dochází k rozvoji jak ve kvalitě, tak i rozsahu 

činností. V poslední době lze pozorovat trend diagnostických kurzů a kurzů, které 

jsou vstupem a nastartováním dlouhodobého procesu vzdělávání, kteří naši klienti 

realizují. Poptávka roste v řádech desítek procent ročně od r. 2002 do r. 2008. Letos 

katastrofální pokles v důsledku ekonomické recese. Skladba klientů je stabilní, 

nejčastěji jde o firmy s 50 až 5000 zaměstnanci, přičemž nejvíce firem je s počtem 

zaměstnanců 150 – 350. Zmínila bych počítačové firmy, banky, mobilní operátory, 

farmacie i energetické firmy. 

 

CK: Firmy dávají dnes přednost bezpečnějším programům i z hlediska pojištění proti 

případným úrazům před adrenalinovými programy, které dříve poptávaly více. 

Nabídka se také mění. Ubylo velkých akcí typu „pouť“, kde pro účastníky byly 

nachystány atrakce a bylo pak na nich, zda se jich zúčastní či nikoli. V poslední době 

převládají týmové akce pro menší počty účastníků. Přibylo i akcí v zahraničí. 

 

2) Domníváte se, že zájem o OT dále poroste?  Pokud ne, ve kterém období nastal 

v ČR dosud největší „boom“? 

 

Organizace: Stále se budou nacházet nové a nové firmy, které ještě OT nezažily 

a budou mít zájem to vyzkoušet. Takže trh bude čím dál více penetrován, na druhou 

stranu v současné době se snížila četnost využívání OT u jednotlivých firem. Někteří 
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považují za největší boom druhou pol. 90. let, jiní zase okolo let 2000 - 2005, růst 

zájmu byl stabilní do roku 2008. Na druhou stranu, díky ekonomické recesi se 

neočekává v nejbližších dvou letech růst celkových tržních ukazatelů. Současnost je 

taková, že vzdělávání prožívá svou obrovskou krizi. Obecně firmy sdružené v rámci 

PSZV vykazují pokles vzdělávacích aktivit v této oblasti na 26 - 34% roku 2008. 

Odborníci se domnívají, že „zlatá éra“ OT nás teprve čeká. Pro zdůvodnění bych 

uvedl lanové centrum PROUD nepociťuje ve své síti žádný vliv „ekonomické krize“. 

Dokonce došlo k nárůstu počtu programů a klientů. Obdobně jsou na tom outdoorová 

centra orientovaná na školní a prázdninové programy. Nadále poroste zájem o OT 

(především TS a „event“ programy), protože vzdělávání prostřednictvím aktivního 

zážitku je pro klienty zajímavou a nenahraditelnou alternativou k ostatním formám 

rozvoje lidského potenciálu. 

 

CK: Domníváme se, že zájem o TS po odeznění krize stoupne. Nedokážeme ovšem 

odhadnout, zda bude vyšší než v předchozích letech či ne. Je možné, že z opatrnosti 

budou výdaje firem malé. Růst nebude nikterak velký.  

 

3) Které faktory podle Vás nejvíce ovlivnily rozvoj OT v ČR? 

 

Organizace: V ČR byl v minulosti nedostatek OT aktivit a většina klientů cítila, 

a i dnes cítí, jistou přesycenost standardními přístupy ve vzdělávání a rozvoji svých 

zaměstnanců. Právě z těchto důvodů byl a stále je zájem o implementaci OT do 

vzdělávacích programů. Jako další faktor zmiňují existenci PŠL a tradice projektů 

intenzivních rekreačních režimů na Lipnici od 70. let 20. století. Z její metodiky 

vycházely první i pozdější outdoorové firmy. Dalšími faktory byla letitá praxe 

a zkušenost mezinárodních firem především z anglosaského světa, kde se OT 

přirozeně rozvíjel od konce II. světové války. Rozhodujícím faktorem je i historie 

skautingu a letních táborů, příchod OB, módní vlna TB jako „západní“ vymoženosti, 

nástup nové manažerské generace „nezatížené“ zkušeností po-revolučních 90. let, 

ekonomická konjunktura v posledních šesti až osmi letech a globální ekonomická 

krize. 
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CK: Rozvoj OT u nás ovlivnil příchod zahraničních firem, které jako první 

odstartovaly poptávku po pořádání OT akcí. 

 

4) Odhadněte prosím vývoj OT v budoucích 10-20  letech (v obsahu, v nabídce 

a poptávce).  

 

Organizace: OT se stane platnou součástí českého vzdělávacího trhu dospělých.  

Budou se hledat nové cesty, trendy a programy. Dojde k větší diverzifikaci nabídky 

a poskytovaných služeb. V budoucnu lze stále více očekávat kombinaci programů 

indoor a outdoor tréninku. Hlubší a cílenější provázání se vzdělávacími cíli 

a potřebami klientů. Bude se vnitřně posouvat k odbornějším tématům jako je rozvoj 

mezilidské komunikace, firemní kultura, projektové řízení, řešení krize, assessment 

a development centra. Společnosti, které budou umět přinést ucelený a efektivní 

program, který dokáže provázat OT s dalšími vzdělávacími programy, budou mít 

v tomto směru jistou výhodu. Oddělí se od něj „fun a event“ (zábavné) programy, 

které budou mít vlastní specifický vývoj. Objeví se nové velké případové studie, hry 

a zkvalitní se výstupy a diagnostické nástroje pedagogů zážitkového vzdělávání. 

Najdou se firmy, které opět budou chtít delší kurzy než jednodenní (velmi nízká 

efektivita). Trh se více zprofesionalizuje, jednotlivé jeho části budou legislativně 

upravovány (zákony týkající se konkrétně aktivit OT, certifikace apod.) OT se 

dostane ve větší míře do osnov středního a vysokého školství. Rozšíří se i nabídka 

realizace projektů v zahraničí a do zimního prostředí. 

 

CK: V nadcházejících letech neočekávají významný nárůst poptávky. Objeví se nové 

trendy a formy, které dnešní OT do jisté míry nahradí. Nicméně v širším pojetí 

zůstanou firmy i nadále významným klientem, jen je potřeba se přizpůsobit novým 

požadavkům a nárokům. 
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10. Diskuse         

Cílem praktické části práce bylo rozvést teoretické informace o podstatě, historii, 

vývoji a uplatnění OT (kap. 1 - 5), zjistit a formulovat, jakým způsobem se 

v posledních patnácti letech OT u nás vyvíjel, jak vypadá současná situace nabídky 

a poptávky OT a jakým směrem se zřejmě bude ubírat OT v budoucím dvacetiletí.  

 

Informace jsem hledala u předních českých OT firem a odborníků, kteří v oboru 

působí. Obrátila jsem se s dotazníkem na OT firmy, které jsou členem PSZV a další 

společnosti, které OT kurzy realizují. Největším úskalím bylo pro mě získat potřebný 

vzorek údajů a informací, na základě kterých bych mohla vývoj OT zpracovat 

v požadované struktuře. Většina z oslovených firem mi neposkytla ucelená data 

o klientech a pořádaných kurzech ze svých databází i za přislíbení, že získaná data 

nebudu šířit dále. Důvodem může být nezájem firem podílet se na výzkumném 

šetření nebo neochota sdělovat důvěrná data. Z některých reakcí respondentů jsem si 

uvědomila, že např. mé požadavky na členění informací po jednotlivých časových 

etapách byly příliš detailní. Je také možné, že si společnosti nevedou tak podrobné 

databáze o počtech jednotlivých kurzů, struktuře účastníků apod. Za úspěch proto 

považuji, že se mi podařilo získat ucelené odpovědi od dvou společností, které patří 

ke špičce na trhu firemního vzdělávání. 

 

Jelikož není možné brát závěry z malého vzorku za všeobecně platné, obrátila jsem 

se s druhým dotazníkem ještě na experty, aby mi poskytli svůj kvalifikovaný názor 

na problematiku OT. Návratnost odpovědí byla tentokrát výrazně vyšší. 

 

Domnívám se, že zpracované odpovědi od obou dotázaných skupin k vývoji OT 

v Čechách jsou nejen zajímavé, ale i dostatečně vypovídající a nosné pro potřeby této 

práce. 

 

Kladně hodnotím záměr mého výzkumu - zmapování vývoje OT u nás z pohledu 

různých subjektů. Podle mých informací se zatím nikdo nepustil do podobné 

analýzy, a tak její výsledky a závěry mohly být zajímavým přínosem i pro firmy 

pracující v této oblasti. Uznávám, že jsem při přípravě možná podcenila obtížnost 
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získání potřebných údajů a dat, a že pro studenta, který se v dané oblasti nepohybuje 

a nemá potřebné kontakty, to není vůbec snadný úkol.  

 

Za přínosné výsledky mojí práce je možné především považovat zpracování a shrnutí 

výpovědí od předních hráčů na trhu OT aktivit a odborníků, kteří se v dané oblasti 

pohybují. Dále považuji za zajímavé představení OT aktivit ve vybraných zemích, 

především pak v SRN, u které je podrobněji popsána problematika OT i z pohledu 

nabídky a poptávky v uplynulých třiceti letech, což lze využít pro porovnání vývoje 

OT u nás.  

 

Části práce, vycházející z výpovědí dotázaných respondentů, mohou být přínosné pro 

pořadatele OT aktivit, kterým mohou posloužit jako informace o možném budoucím 

směřování OT, vývoji poptávky a dizertifikaci nabídky apod. Někteří z odborníků, 

kteří se mnou spolupracovali a poskytli mi svůj odhad na budoucí situaci OT, mě 

dokonce požádali o seznámení s výsledky práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

11. Závěr  

Outdoorový trénink si za poměrně krátkou historii své existence vydobyl relativně 

stabilní postavení v konceptech firemního vzdělávání, a to především v programech, 

zaměřených na rozvoj sociálních dovedností zaměstnanců. Uvedený přístup 

umožňuje za využití přírodního prostředí efektivně posilovat a rozvíjet takové 

schopnosti a dovednosti, které jsou vyžadovány u jednotlivých pracovníků, manažerů 

či celých pracovních skupin a týmů. 

 

V domácích podmínkách můžeme nalézt celou řadu firem a společností, které 

navázaly dlouhodobou spolupráci s outdoorovými agenturami a pravidelně si jejich 

služby objednávají. Určité vlny, ovlivňující velikost nabídky a poptávky OT aktivit, 

mohou souviset s určitou novostí a atraktivitou těchto programů. Dále s ochotou 

firem zařadit netradiční formy aktivního pobytu v přírodě na úroveň „vážných 

témat“, prezentovaných především prostřednictvím tradičních forem vzdělávání, 

a v neposlední řadě i ekonomickou situací podniků. 

 

Vznik OT v Čechách lze spojit především se založením společnosti Outward Bound - 

Česká cesta, v roce 1993. Dnes je to tedy více jak 15 let, co se nabídka OT aktivit 

objevuje na českém trhu. Za toto období prošel OT výraznou kvalitativní proměnou, 

která se projevuje nejen v bohatství know – how outdoorových firem, vycházejícím 

ze stovek nabídnutých a realizovaných originálních kurzů a akcí, ale i rozvoji 

teoretického zázemí OT a zážitkové pedagogiky. Na celé řadě vysokých škol 

uvedené formy postupně pronikají do obsahu studijních programů, vznikají katedry, 

které přispívají k rozvoji teoretického základu i přenosu praktických myšlenek ke 

studentům, stále častěji se s OT aktivitami můžeme setkat ve školní a mimoškolní 

činnosti mládeže.  

 

Ve své práci jsem se pokusila zachytit historický vývoj OT od jeho počátků až po 

současnost a na základě výpovědí odborníků předpovědět jeho možný vývoj 

v budoucích dvaceti letech.  
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V úvodních kapitolách jsem s použitím odborné literatury a získaných teoretických 

znalostí vymezila pojem OT. Vysvětlila a rozvedla, k čemu slouží a přispívá 

a věnovala jsem se možnostem využití OT aktivit v praxi. V další části jsem se 

zabývala historií OT, jeho zdroji a uplatněním v různých částech světa.  

 

Stěžejní část práce jsem zaměřila především na domácí scénu. Opět jsem se věnovala 

historickému vývoji, kořenům a zdrojům, navíc jsem ale doplnila pohled na aktuální 

stav OT a možný předpoklad jeho budoucího vývoje. Obrátila jsem se na přední 

firmy a odborníky a zeptala jsem se jich, v čem vidí proměnu zaměření programů, 

užívaných forem, cílových skupin, bezpečnostních standardů apod. Hledala jsem 

s jejich pomocí odpověď na otázku, jak a kam se asi v příštích deseti či dvaceti letech 

bude OT vyvíjet.  

 

Na základě získaných odpovědí lze předpokládat, že se OT programy stanou běžnou 

součástí firemního vzdělávání na českém trhu. Počet OT firem se s ohledem na 

rostoucí specializaci bude možná ještě zvyšovat. V nabídce programů se objeví 

intenzivně pojaté krátkodobé kurzy, lze ale i předpokládat zájem o vícedenní 

vzdělávací kurzy, které budou kombinovat outdoorové aktivity s dalšími oblastmi, ve 

kterých firmy potřebují své zaměstnance vzdělávat a rozvíjet. 

 

Lze očekávat větší zájem ze stran škol, které budou OT programy zařazovat do 

studijních osnov a školních vzdělávacích programů. Určitě můžeme počítat 

s prohlubováním kontaktů, vazeb a konkrétní spolupráce na mezinárodní úrovni.  

 

Vzhledem k finanční krizi, kterou prochází současná světová ekonomika, a která 

dopadla i na trh firemního vzdělávání, je nutné počítat s tím, že bude bohužel možná 

pár let trvat, než se zájem o zážitkové vzdělávání a OT programy dostane na 

podobnou úroveň poptávky, jako před rokem 2009. Domnívám se, že po odeznění 

dopadů finanční krize, bude i nadále růst zájem o OT programy ze strany vedení 

firem i personalistů. Vzdělávání prostřednictvím zážitku, umocněné přírodní kulisou 

a skupinovou dynamikou je pro klienty zajímavou a nenahraditelnou alternativou 

k ostatním vzdělávacím a rozvojových formám. 
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Chtěla bych, aby se předkládaná práce stala východiskem pro její další rozšíření 

o informace a zkušenosti z oblasti sledování vývoje trhu, nabídky a poptávky OT 

v mezinárodním srovnání, čemuž bych se ráda věnovala v navazující magisterské 

práci. 
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13. Přílohy 

 

Příloha 1 Dotazník č. 1      počet stran 5 

Příloha 2 Dotazník č. 2       počet stran 2 

Příloha 3 Seznam členů PSZV     počet stran 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 1 

Průvodní dopis 1 

Dobrý den, 

jmenuji se Gabriela Proroková a v současné době píši bakalářskou práci na téma: 
„Vývoj outdoorového tréninku v České republice“. Termín „outdoor trénink“ jsem 
převzala z publikace Svatoš, Lebeda 2005. 

Ve své práci se zabývám podstatou outdoorového tréninku, jeho vývojem 
a zastoupením na českém trhu firemního vzdělávání.  

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění několika otázek v přiloženém dotazníku. 
Dotazník se dotýká vývoje nabídky, poptávky i podmínek činnosti v jednotlivých 
obdobích působení Vaší firmy na českém trhu. Jeho vyplněním a formulací odpovědí 
mi velmi pomůžete se zpracováním daného tématu. Zabere Vám to zhruba hodinku 
času. Získané údaje budou sloužit pouze jako podklad pro moji bakalářskou práci. 
Vyplněný dotazník zašlete prosím do 30. dubna 2009 na níže uvedenou emailovou 
adresu. 

S jakýmikoli připomínkami či dotazy se na mne neváhejte obrátit, uvítám i volné 
odpovědi a doplňující informace k problematice outdoorového tréninku v České 
republice. 

 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

 

S pozdravem 

 

Gabriela Proroková  

studentka Management TVS Fakulty tělesné výchovy a sportu UK 
prorokovag@seznam.cz 
 

 

Vysvětlení použitých zkratek: 
 
TS     Teamspirit Events 
TB     Teambuilding 
VZD  Vzdělávání a rozvoj manažerských dovedností 
 

Poznámka k vyplnění dotazníku: 



 

 

Odpovědi a Vaše vyjádření pište přímo do následujícího textu. Počet řádků a mezer 
si upravte podle Vaší potřeby. 

1) Kolik kurzů jste v daném roce nabídli / realizovali, převažující délka kurzu, 

celkový počet účastníků v daném roce.  

Rok Typ kurzu Počet kurzů Převažující délka Celkový počet 
1995 TB /   
 TS /   
 VZD /   
1996 TB /   
 TS /   
 VZD /   
1997 TB /   
 TS /   
 VZD /   
1998 TB /   
 TS /   
 VZD /   
1999 TB /   
 TS /   
 VZD /   
2000 TB /   
 TS /   
 VZD /   
2001 TB /   
 TS /   
 VZD /   
2002 TB /   
 TS /   
 VZD /   
2003 TB /   
 TS /   
 VZD /   
2004 TB /   
 TS /   
 VZD /   
2005 TB /   
 TS /   
 VZD /   
2006 TB /   
 TS /   
 VZD /   
2007 TB /   
 TS /   
 VZD /   
2008 TB /   
 TS /   
 VZD /   
 

K výše uvedené tabulce se pokuste prosím rozvést, proč se nabídka počtu kurzů 

a délka kurzů dnes zkracuje (prodlužuje).  

 



 

 

2) Uveďte 3 až 5 aktivit, které tvořily páteř nabízených programů 

v jednotlivých obdobích.  

1995-1997  
1998-2000  
2001-2003  
2004-2006  

TS 

2007-2009  
1995-1997  
1998-2000  
2001-2003  
2004-2006  

TB 

2007-2009  
1995-1997  
1998-2000  
2001-2003  
2004-2006  

VZD 

2007-2008  
 

Napište důvod pro zařazení, popř. vyřazení některé aktivity do (z) programu 

(oblíbené, originální, nezájem, materiální nároky, finanční náročnost, úrazy, lokalita 

atd.). 

 

3) Z jakého prostředí převážně přicházejí Vaši klienti? Převažující odvětví 

prosím zvýrazněte. 

ROPO Rozpočtové organizace a příspěvkové organizace (st. správa a samospráva, 

školství,…) 

POD Podnikatelské subjekty  

NEZ Neziskový sektor (sportovní a kulturní organizace) 

 

 

 

 



 

 

     

Teambuilding  Teamspirit  Vzdělávání 

1995 
ROPOPOD 

NEZ 
2002 

ROPO 
POD 
NEZ 

1995 
ROPO 
POD 
NEZ 

2002 
ROPO 
POD 
NEZ 

1995 
ROPO 
POD 
NEZ 

2002 
ROPO 
POD 
NEZ 

1996 
ROPO 
POD 
NEZ 

2003 
ROPO 
POD 
NEZ 

1996 
ROPO 
POD 
NEZ 

2003 
ROPO 
POD 
NEZ 

1996 
ROPO 
POD 
NEZ 

2003 
ROPO 
POD 
NEZ 

1997 
ROPO 
POD 
NEZ 

2004 
ROPO 
POD 
NEZ 

1997 
ROPO 
POD 
NEZ 

2004 
ROPO 
POD 
NEZ 

1997 
ROPO 
POD 
NEZ 

2004 
ROPO 
POD 
NEZ 

1998 
ROPO 
POD 
NEZ 

2005 
ROPO 
POD 
NEZ 

1998 
ROPO 
POD 
NEZ 

2005 
ROPO 
POD 
NEZ 

1998 
ROPO 
POD 
NEZ 

2005 
ROPO 
POD 
NEZ 

1999 
ROPO 
POD 
NEZ 

2006 
ROPO 
POD 
NEZ 

1999 
ROPO 
POD 
NEZ 

2006 
ROPO 
POD 
NEZ 

1999 
ROPO 
POD 
NEZ 

2006 
ROPO 
POD 
NEZ 

2000 
ROPO 
POD 
NEZ 

2007 
ROPO 
POD 
NEZ 

2000 
ROPO 
POD 
NEZ 

2007 
ROPO 
POD 
NEZ 

2000 
ROPO 
POD 
NEZ 

2007 
ROPO 
POD 
NEZ 

2001 
ROPO 
POD 
NEZ 

2008 
ROPO 
POD 
NEZ 

 

2001 
ROPO 
POD 
NEZ 

2008 
ROPO 
POD 
NEZ 

 

2001 
ROPO 
POD 
NEZ 

2008 
ROPO 
POD 
NEZ 

 
 

4) Existují nějaké mezníky v náhledu na kvalifikaci instruktorů (např. 

bezpečnostní standardy, jazyková vybavenost)? Pokud ano, od jakého období 

a jaké.  

5) Odhadněte podíl vlastního materiálového vybavení (sportovního) vůči 

zapůjčenému v jednotlivých obdobích. 

Rok Podíl vlastního vybavení v [% ] 

1995-1997  

1998-2000  

2001-2003  

3004-2006  

2007-2008  

 

6) Pronajímáte si pro zajištění kurzů nějaké vybavení (najímáte služby)? 

Vypište vybavení (služby), od kterého roku, a proč je pro Vás výhodnější si 

zapůjčit (objednat) než zajistit vlastními silami. 

7) Uveďte a případně zdůvodněte, jak se ve Vaší praxi vyvíjel náhled na 

„bezpečnostní standardy“.  

8) Jakou formou, za jakým účelem a s jakým časovým odstupem provádíte 

hodnocení kurzu s klienty? Došlo v této oblasti k nějakému posunu? 



 

 

9) Jakou formou, za jakým účelem a s jakým časovým odstupem provádíte 

hodnocení kurzu s instruktory? Kdo toto hodnocení provádí? 

10) Proč se klienti pro Vaše kurzy rozhodují? Používáte nějaké techniky, 

kterými zjišťujete, na základě čeho se Vaši klienti pro kurzy rozhodují? 

11) Spolupracujete s konkurenční agenturou, která působí v oblasti 

outdoorového tréninku? Jestliže ano, uveďte, prosím, v jaké oblasti spolupráce 

převažuje. 

12) Spolupracujete i se zahraničními organizacemi, které se zabývají OT? 

Pokud ano, tak uveďte odkdy, z jakého důvodu a v jaké oblasti.  

13) Jak se podle Vás vyvíjí nabídka (poptávka) TB, TS a VZD v rámci 

firemního vzdělávání v ČR (např. zájem trhu, programová skladba, lokalita, 

cílová skupina, délka kurzu, cena)? 

Nabídka  
TB: V minulosti: 
 Dnes: 
 V budoucnu: 
 
TS: V minulosti: 

Dnes: 
V budoucnu: 
 

VZD: V minulosti: 
Dnes: 
V budoucnu: 
 

Poptávka  
TB: V minulosti: 
 Dnes: 
 V budoucnu: 
 
TS: V minulosti: 

Dnes: 
V budoucnu: 
 

VZD: V minulosti: 
Dnes: 
V budoucnu: 

Děkuji za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku. 



 

 

Příloha č. 2 

Průvodní dopis 2 

 

Dobrý den, 

 

jmenuji se Gabriela Proroková a v současné době píši bakalářskou práci na téma: 

„Vývoj outdoor tréninku v České republice“. Termín „outdoor trénink“ jsem 

převzala z publikace Svatoš, Lebeda 2005.   

 

Snažím se analyzovat všechny dostupné materiály týkající se této problematiky 

(uváděné pod různými termíny- „outdoor trénink“ „zážitkové vzdělávání“, 

„teambuilding“, „týmová spolupráce“ atp.) v ČR – publikace, závěrečné práce, 

firemní materiály, odborné i novinové články, včetně stránek internetových. Tento 

pohled bych chtěla doplnit také názory expertů. Obracím se na Vás jako na přední 

odborníky a Vaše odpovědi budu interpretovat anonymně. 

 

Chtěla bych Vás požádat o odpovědi na několik otázek. Vaše odpovědi mi zašlete 

prosím do 31. 7. 2009 na níže uvedenou emailovou adresu. 

S jakýmikoli připomínkami či dotazy se na mne neváhejte obrátit, uvítám i doplňující 

informace k problematice outdoorového tréninku v České republice. 

 

 

Předem děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

 

 

S pozdravem 

 

 

Gabriela Proroková 

 

Studentka Management TVS Fakulty tělesné výchovy a sportu UK 

prorokovag@seznam.cz 



 

 

       Otázky pro experty 

 

1. Jak se od konce 20. století v oblasti „outdoor tréninku“(OT) dle Vás: 

a) změnil obsah programů; 

b) změnila nabídka, počty firem, jejich kvalita a způsoby marketingu; 

c) změnila poptávka, zájem firem, skladba klientů. 

 

2. Domníváte se, že zájem o OT dále poroste?  Pokud ne, ve kterém období 

nastal v ČR dosud největší „boom“? 

 

3. Které faktory podle Vás nejvíce ovlivnily rozvoj OT v ČR? 

 

4. Odhadněte prosím vývoj OT v budoucích 10-20  letech (v obsahu, v nabídce 

a poptávce).  

 

 



 

 

Příloha č. 3  

ČLENOVÉ PSZV 

  

ALPINAUTIC, S.R.O.  

email: info@alpinautic.cz 

web: www.alpinautic.cz 

adresa: Kesnerka 6, 150 00 Praha 5 

 

OUTWARD BOUND - ČESKÁ 

CESTA, S.R.O.  

email: info@ceskacesta.cz 

web: www.ceskacesta.cz 

adresa: Jaromírova 51, 120 00 Praha 2  

 

MAXMAN CONSULTANTS, 

S.R.O.  

email:  

web: www.maxman.sk 

adresa: Gajova 4, 820 04 Bratislava 24 

 

NEW DAY ACTIVITY 

MARKETING, S.R.O.  

email: info@newday.cz 

web: www.newday.cz 

adresa: Kladenská 31, 405 01 Děčín 1 

 

 

ODYSSEY PERFORMANCE 

ENHANCEMENT NETWORK, 

S.R.O.  

email: info@odyssey.cz 

web: www.odyssey.cz 

adresa: Hradešínská 5/977, 10100 

Praha 10 

   

OMT GROUP, S.R.O.  

email: omt@omt.cz 

web: www.omt.cz 

adresa: Chmelova 466, 500 03 Hradec 

Králové 

   

PROJEKT OUTDOOR, S.R.O.  

email: info@projectoutdoor.cz 

web: www.projectoutdoor.cz 

adresa: Na Střelnici 48, 772 00 

Olomouc 

   

PROJEKT OUTDOOR 

SLOVENSKO, S.R.O.  

 



 

 

email: info@projectoutdoor.sk 

web: www.projectoutdoor.sk 

adresa:Topoľová 21, 811 04 Bratislava 

 

 

QUANTICON, S.R.O.  

email: office@quanticon.sk 

web: www.quanticon.sk 

adresa: Lazaretská 2, 811 08 

Bratislava 

 

 

OUTWARD BOUND 

SLOVENSKO - ŠTÚDIO 

ZÁŽITKU, O.S.  

email: zazitok@outwardbound.sk 

web: www.outwardbound.sk 

adresa: Prokopa Veľkého 20, 811 04 

Bratislava 

 

 

TERN  

email: info@tern.cz 

www: www.tern.cz 

adresa: Řepčínská 234/82, 779 00 

Olomouc 

PŘIDRUŽENÍ ČLENOVÉ 

 

 

ADVENTURA TEAMBUILDING  

email: info@teambuilding.cz 

web: www.teambuilding.cz 

adresa: Voroněžská 20, 101 00 Praha 

10 

ČESTNÍ ČLENOVÉ 

 

UNIVERZITA PALACKÉHO 

OLOMOUC, FAKULTA TĚLESNÉ 

KULTURY  

web: www.upol.cz 

 

Doc. PhDr. Jan NEUMAN, CSc.  

 

  

UNIVERZITA KARLOVA V 

PRAZE, FAKULTA TĚLESNÉ 

VÝCHOVY A SPORTU 

web: www.ftvs.cuni.cz 

 

(zdroj: http://pszv.cz/cs/Clenove.aspx) 

 


