
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA T ĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMOVÉ ODLIŠNOSTI LETNÍCH TÁBOR Ů VYBRANÝCH 

NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 

 

 

 

 

BAKALÁ ŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dominika Zábranská 

Katedra: Sportů v přírodě 

Vedoucí práce: Michal Frainšic 

Studijní obor: Tělesná výchova a sport 

Rok odevzdání: 2013 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prohlášení 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto písemnou bakalářskou práci s názvem „Programové odlišnosti letních 

táborů vybraných neziskových organizací“ vypracovala pod vedením vedoucího bakalářské 

práce samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. 

 
 
 
V Praze dne 19. 8. 2013                                                                              Dominika Zábranská 
 

 

 



 
 

Evidenční list  

Souhlasím se zapůjčením své bakalářské práce ke studijním účelům. Uživatel svým podpisem 
stvrzuje, že tuto diplomovou práci použil ke studiu a prohlašuje, že ji uvede mezi použitými 
prameny.  

Jméno a příjmení:            Fakulta / katedra:             Datum vypůjčení:                   Podpis: 

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Poděkování 

 

 

Ráda bych na tomto místě poděkovala vedoucímu mé práce Mgr. Michalu Frainšicovi za 

podnětné připomínky k mé práci a za trpělivost a ochotu při vedení mé práce. A také všem 

vedoucím, kteří se zúčastnili výzkumu a jejich ústředím, za zprostředkování dotazníků. 

  

                                                                                                                  Dominika Zábranská 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

Název práce: Programové odlišnosti letních táborů vybraných neziskových organizací. 

 

Cíle práce: Cílem výzkumu bylo porovnání programových odlišností čtyř neziskových 

organizací. 

 

Metoda: Veškeré údaje byly zjištěny pomocí dotazníku, který byl rozesílán emailem 

prostřednictvím domovské organizace. Tyto údaje byly zanalyzovány a z nich vyvozeny 

závěry.  

 

Výsledky: Výzkum prokázal, že programové odlišnosti jsou u těchto organizací velmi 

nepatrné. Každý oddíl má svá specifika a tábor připravuje svým způsobem, ale konečné 

zaměření i průběh her je velmi podobné. Nezáleží tolik na organizacích, do kterých jsou 

oddíly začleněny, ale spíše na samotném oddílu.  

 

Klí čová slova: Letní tábor, celotáborová etapová hra, Asociace TOM, Pionýr, Junák, 

Woodcraft. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 

Name of Thesis: Program differences of the summer camps of the selected non-profit 

organizations.  

 

Thesis objectives: The comparison of the program differences of four non-profit 

organizations was the objective of the research.  

 

Method: All data were found out through the questionnaire, which was send by email through 

the home organization. These data were analyzed and the conclusions were deduced from 

therm.  

 

Results: The research proved that the program differences are very insignificant at these 

organizations. Each detachment has its specifics and it prepares the camp by its way, but the 

final orientation and also course of games are very similar. It doesn’t matter so many about 

the organizations, to which the detachments are included, but rather about the detachment 

itself.  

 

Key words: Summer camp, whole-camp laps game, Association TOM, Pioneer, Scout, 

Woodcraft.  
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1. Úvod 

     Letních táborů se zúčastňuji od mých 7 let pravidelně každý rok. Bakalářskou práci 

na toto téma jsem si tedy záměrně vybrala proto, že znám letní tábory nejenom 

z pohledu dětí, ale mám již také devítiletou praxi s jejich přípravou. Třetím rokem vedu 

turistický oddíl, který se dětem věnuje po celý rok, nejen o prázdninách. Během 

školního roku jezdíme na jednodenní, ale i třídenní výpravy. Náš oddíl patří do 

Asociace TOM. Vyrůstala jsem v něm a líbilo se mi tam tolik, že jsem nikdy 

nenavštěvovala žádný jiný oddíl, s výjimkou mého prvního tábora. Jak jsem již zmínila, 

na první tábor jsem jela v 1. třídě a moc si z něho nepamatuji, jen vím, že to byl 

komerční tábor. Myslím si, že to, že člověk navštěvuje celý život pouze jeden oddíl má i 

své nevýhody. Jednoduše nemá porovnání s ostatními a neuvědomuje si, že se některé 

věci mohou dělat jinak a možná lépe. A z toho důvodu mě zajímaly odlišnosti 

jednotlivých organizací a zvláště oddílů na letních dětských táborech.  

 

     Letní tábory jsou velmi oblíbené jak mezi dětmi, jelikož za dva nebo tři týdny zažijí 

tolik dobrodružství jako za celý zbytek roku, tak i mezi rodiči. U nich zejména proto, že 

vědí, že jejich potomek stráví část prázdnin pod dohledem, na čerstvém vzduchu a 

přiveze si domů spoustu zážitků a nových zkušeností.  

     Dříve děti, jejichž rodiče pracovaly jezdily na prázdniny na hlídání k babičkám a 

dědečkům na venkov. V této době ale prarodiče většinou také bydlí ve velkých městech, 

nebo též ještě chodí do práce a tak na hlídání vnuček a vnuků nemají čas. Proto je velmi 

rozšířený fenomén letních táborů. 

     Letní tábory jsou místem, kde si děti odpočinou od každodenních činností a to 

zejména od projevů civilizace- počítačů a televize. V dřívějších dobách, kdy tato na čas 

náročná media neexistovala, trávily děti více času mimo domov. S tím je spojena 

skutečnost, že měly výrazně více pohybové aktivity než je tomu dnes. Na letním táboře 

je jednou z hlavních náplní pohybová tělesná činnost a sportovní aktivity. To je v dnešní 

době velmi důležité a pro zdravý vývoj dětí prospěšné. 

     Na táboře jsou děti obklopeny nejrozmanitějšími úkoly, vyžaduje se od nich, aby 

neustále překonávaly nějaké překážky. Tento proces má dobrý vliv na jejich vnitřní 

motivaci, která se jistě osvědčí i v reálném životě. 
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2. Teoretická část 

 

   2.1 Neziskové organizace 

     Neziskové organizace vznikají z toho důvodu, že činnost těchto seskupení 

uspokojuje zájmy jejích členů nebo se tito členové snaží pomoci druhým lidem 

(Jurajdová 2012). Rovněž se mohou snažit prosazovat určitý obecný nebo veřejný 

zájem. V našem případě se jedná o  lidi, kteří se ve svém volném čase věnují dětem i 

mladistvým a nedostávají za to odměnou peníze. 

     Vybrali jsme si tyto čtyři neziskové organizace: A-TOM, Junák, Pionýr a Woodcraft. 

Rozhodli jsme se tak na základě velikosti jejich členské základny. Podle Dlouhého 

(2013) činní jejich základna v roce 2013 48 000 členů v 2108 oddílech. Pionýra jsme 

zvolili kvůli všeobecnému povědomí, neboť snad každý z generace našich otců ho zná a 

je aktivní doposud. Opomenout jsme  samozřejmě nemohli Asociaci TOM, ze které 

pochází můj oddíl. Jako čtvrtý jsme vybrali,  podle filozofie vnímání světa, Woodcraft.  

 

   2.1.1 Asociace TOM 

     Asociace TOM vznikla v prosinci 1991 a velmi úzce spolupracuje s Klubem českých 

turistů (KČT). Vyvinula se z TOM (Turistické oddíly mládeže), které patřili právě pod 

KČT. Podnět pro vytvoření asociace dalo Ministerstvo školství, které rozdělovalo státní 

dotace, ale mohlo rozdělovat peníze jen  mezi sdružení, které pracují s mládeží a to 

tomíci byli, ale jelikož patřili pod zmiňovaný KČT, tak peníze nedostávali. Snahy o 

vyjednávání byly dlouhé, tomíci se snažili dokázat že pracují s mládeží na stejné nebo 

velmi podobné úrovni jako ČTU (Česká tábornická unie) nebo junáci. Nakonec se to 

skupině lidí podařilo a vznikla tak tedy Asociace TOM. 

     Ďoubalík a spol. (2001) tvrdí, že turistické oddíly mládeže přinesl konec šedesátých 

let a jeho uvolněná atmosféra. Mnoho skautských vedoucích tu i se svými oddíly našlo 

útočiště, když byl Junák zakázán. Turistické oddíly mládeže byly jakousi alternativou 

pro oddíly, které již nemusely být organizovány pod Pionýrem. Podle Novotného 

(2011) byla vytvořena a sepsána směrnice, která určovala, za jakých podmínek mohou 

oddíly vzniknout, jaká bude náplň jejich činnosti a kdo může oddíl vést. Samostatný 

úsudek vedoucích dostal velký prostor, což bylo po tolika letech útlaku a nařízení 
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příjemnou novinkou. Oddíly měli svoji samosprávu, mohly pracovat s dětmi a mladými 

lidmi.  

     Po listopadu 1989, který znamenal uvolnění a hlavně povolení nejrůznějších spolků, 

hlavně Junáka, došlo k hromadnému úbytku členů z řad Turistických oddílu mládeže. 

Stalo se tak proto, že mnozí junáčtí vedoucí i se svými oddíly odešli zpět ke své 

domovské organizaci.  

     Dnes se Asociace TOM zabývá smysluplným naplňováním volného času dětí, 

mládeže ale i dospělých lidí. Tito lidé se během školního roku věnují především 

turistice, o prázdninách jezdí na letní i zimní tábory a zdokonalují se zde v táboření. 

Dále se věnují kulturním aktivitám a hrám, které mají výchovný i sociální charakter. 

Také se účastní mnoha závodů a charitativních akcí. Asociace TOM je dobrovolným 

zájmovým sdružením, které se hlásí k myšlence občanské společnosti a podporuje 

vlastenectví. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k Listině práv a svobod. 

 

   2.1.2 Junák 

     Historie Junáka je velmi dlouhá a složitá a její počátek je ve skautingu. Kolébkou 

tohoto životního stylu je Anglie, kde se o jeho založení a propagaci postaral Robert 

Baden-Powell (1857-1941). Už jako mladík se na střední škole zajímal více o lov a 

stopování zvěře, i když to bylo zakázané, než o školní záležitosti. Po dokončení studia 

narukoval do Anglické armády a jako podplukovník zazářil v Búrské válce. Později ale 

z armády odešel, hlavně kvůli tomu, aby mohl založit skautské hnutí.  

     Roku 1907 s přibližně dvaceti chlapci různých společenských vrstev uspořádal tábor 

na anglickém ostrově Brownsea, což je dnes považováno právě za počátek skautského 

hnutí. I když jim počasí příliš nepřálo, Baden- Powell tábor po ukončení vnímal jako 

zdařilý. Po úspěšně splněném úkolu, který si sám zadal, začal psát knihu Scouting for 

boys, která měla za následek rozšíření jeho myšlenky a tedy i skautského hnutí po celé 

Anglii. Z Anglie se skauting začal šířit i do ostatních zemí a na počátku 20. let 19. 

století vznikla Světová skautská organizace WOSM (World Organisation of the 

Scouting Movement). 
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     Na sklonku svého života Baden- Powell uspořádal první Jamboree, což je velké 

skautské setkání pořádané na zpočátku národní, později i mezinárodní úrovni. Podle 

Noska (1999) je to v překladu výraz, který v indiánském slangu vyjadřuje hlasité 

radovánky, slavnosti a hry většího počtu  spřízněných lidí. 

 

     Tak jako je ve světě považován za zakladatele skautingu R. Baden- Powell, tak je 

v Českých zemích za zakladatele Junáka považován Antonín Benjamin Svojsík (1876- 

1938), učitel tělocviku. A. B. Svojsík se doslechl, že se v Anglii objevila nová metoda 

výchovy mládeže a tak se tam roku 1911 vydal, aby ji na vlastní oči viděl a vyzkoušel. 

Skauting ho velmi zaujal a po návratu do Českých zemí dokonce začal překládat Baden- 

Powellovu knihu Scouting for boys, překlad ale nedokončil. Sám pak roku 1911 napsal 

knihu Český skaut a následujícího roku přidal další dílo Základy junáctví. 

     Dlouho se řešil český název skautingu, nakonec se ujal  návrh Františka Bílého 

„Junák“, což je v překladu statný mládenec. 

      Antonín B. Svojsík chtěl a ze začátku i věřil tomu, že by byl Junák součástí Sokola, 

z této myšlenky však později sešlo. Myšlence skautingu věřil, a proto vytrval a roku 

1912 sám uspořádal tábor poblíž Lipnice nad Sázavou, podle předlohy Baden- Powella 

se 13 účastníky. Své poznatky pak shrnul do díla Den v táboře Junáků.  

     15. června 1914 byl zlomový, jelikož se A. B. Svojsíkovi konečně podařilo založit 

samostatný spolek, který měl vlastní stanovy a jeho hlavní myšlenkou byla junácká 

výchova mládeže do 18 let. Nazval ho „Junák- Český skaut“. 

     I když se Antonín B. Svojsík velmi inspiroval Baden- Powellem, je tu pár 

významných rozdílů, ve kterých se Junák a Skaut liší. Největším rozdílem je fakt, že 

Skaut byl zakládán jako organizace, kde se velmi dbá na náboženství- skauti věří 

v Boha, modlí se k němu a slouží bohoslužby. Zato Junák je podle Ruska (2001) 

organizací, která je dokladem ústupků českého učitele dobovým protináboženským 

náladám české veřejnosti a to lze pozorovat především ve vynechání  základního sloupu 

skautské výchovy, tedy náboženství. Dále pak jeho výchova nevedla striktně k úctě a 

poslušnosti panovníkovi, jako tomu bylo v Anglii. 

 

     Během 1. světové války Junák překonával zlé časy, ale i přes nepříznivou politickou 

situaci se rozrůstal. V lednu 1915 vznikl odbor pro dívčí výchovu skautskou, což byl 

první dívčí oddíl. Za jeho vznikem stála Vlasta Štěpanová- Koseová, která ještě téhož 

roku uspořádala dívčí tábor nedaleko Živohoště.  



13 
 

     Koncem roku 1918 se přes 300 členů sdružení Junák zapojilo do skautské pošty a 

v Českých zemích se dokonce jako první na světě tiskly známky se skautskou 

tématikou. 

 

     V červenci 1919 dochází k dalšímu přejmenování Junáka, tentokrát na „Svaz junáků- 

skautů RČS“. A. B. Svojsík se stal náčelníkem a starostou se stal Josef Rossler- 

Ořovský. Za znak si tato nová organizace zvolila lilii se štítkem a psí hlavou. Antonín 

B. Svojsík nepolevil ve svém psaném projevu a přidal dvě významná díla Výchova 

občana republiky skautováním a Základové skautingu.  

      Za první republiky, kdy Svojsík pracoval na ústředí, oblíbenost a prestiž této 

organizace rostla, což mělo za následek navyšování členů. 

     V září 1938 po návratu ze Sovětského svazu A. B. Svojsík zemřel. Na dalekou cestu 

jel kvůli tomu, aby na vlastní oči poznal sovětskou výchovu, bohužel tato cesta mu byla 

osudná. 22. ledna 1939 se Junák dočkal dalšího přejmenování- vznikl „Junák– ústředí 

skautské výchovy“. 

     Po rozpadu ČSR Junák působil s velmi omezenou působností pouze na území 

Protektorátu Čechy a Morava. Na území Slovenska vznikla tou dobou namísto Junáka 

Hlinkova garda.  

 

     K prvnímu zrušení Junáka došlo 28. října 1940, kdy Karl Hermann Frank za 

Protektorátu Čechy a Morava organizaci zlikvidoval. 

     Po dobu trvání druhé světové války mnoho junáků působilo v zahraničí či udržovalo 

myšlenku skautingu v ilegálním odboji. Další možností bylo přičlenit se i se svým 

oddílem pod jinou organizaci – např. Klub Českých turistů, Mladý Hlasatel atd. Mnoho 

junáků kvůli svým ideálům a svému hrdinství padlo, ať už ve válce samotné, nebo je 

nacisté popravili za odbojovou činnost. Tak se to stalo i v Ostravě, v Beskydech proto 

vznikl pomník Ivančena. 

     První obnova hnutí byla realizována v květnu 1945 a roku 1948 byla organizace 

začleněna do Svazu Československé mládeže.  

 

     Druhé zrušení a zákaz činnosti Junáka přišel v roce 1950, mnoho členů skončilo 

neprávem v komunistických věznicích na spoustu let. Jako důvod jejich věznění se 

uváděla špionáž, nebo byli rovnou označeni jako nepřátelé národa. 
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     Země, které byly ovládány Sovětským svazem, měly přísný zákaz skautingu. Podle 

Noska (2006), však celosvětová popularita rostla. V padesáti zemích světa bylo na 

6 000 000 skautů.  

     V roce 1957 bylo hned dvojí výročí. Slavilo se 50 let od vzniku skautingu, tedy 

prvního tábora na Brownsea a 100 let od  narození Baden- Powella. 

     Po dlouhých 18 letech se v březnu 1968 Junák dočkal dalšího, tedy již druhého 

obnovení činnosti. A tentýž rok se již konaly letní tábory na mnoha místech. V srpnu 

1968 však přišla okupace Varšavskou dohodou a s Junákem to nevypadalo dobře.  

     Ústřední výbor KSČ (Komunistické strany Československa) chtěl postupným 

nátlakem sloučit Junáka pod Socialistický svaz mládeže (SSM). V únoru roku 1970 se i 

Junák přihlásil ke vzniku nové dětské a mládežnické organizace Pionýr. 

 

     V říjnu 1970 je Junák potřetí oficiálně zrušen. Nebojácné oddíly se ale opět 

nenechaly zastrašit. Fungovaly buď bez organizačního zajištění, nebo se přiřadily 

k jiným organizacím, především k TOM nebo k Československému Červenému kříži, 

Mladým požárníkům, k Pionýrovi, a nebo ČSTV. Takto jejich činnost probíhala dál, 

sice nemohly nosit kroje, ale stále nosily myšlenku Junáka v sobě. 

 

     Roku 1989 byl Junák potřetí a naposledy obnoven. Na konci prosince 1989 byly 

oficiálně schváleny stanovy nové staronové organizace „Český Junák“. Od června 1990 

byly dívčí oddíly zpět přijaté v WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl 

Scouts) a Junáci do WOSM. 

     1. ledna 1993 vznikla Česká a Slovenská republika, což mělo za následek vzniku 2 

organizací- jedné České a druhé Slovenské, obě žádaly o členství v mezinárodních 

organizacích. 

 

     V dnešní době se Junák snaží nabízet aktivity nejrůznějšího zaměření. Přizpůsobuje 

svůj program věku účastníků a jejich individuálním potřebám. Hlavní myšlenkou 

Junáka je osobní růst. Napomáhá mu kooperace v týmu, pobyt v přírodě, služba 

společnosti, sebevýchova, respektování ostatních lidí a jejich názorů, vůdcovská role 

dospělých a mnohé další.  
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2.1.3 Pionýr 

     Budský (1961) tvrdí, že poprvé byla otázka budování pionýrských oddílů řešena na 

jednání předsednictva ÚV KSM (Ústřední výbor Komunistického svazu mládeže) roku 

1921 a první skupiny mladých pionýrů vybudoval Komsomol v roce 1922. 

     Hlavní myšlenkou tohoto hnutí bylo vytvořit komunisty z těch, kteří jsou nejvíce 

tvární, tedy z dětí a mládeže. Hlavním bodem programu bylo odmítání třídních rozdílů a 

společné vlastnictví. 

 

     Československo nesmělo být nikdy pozadu, zvláště, když v Rusku objevili nový 

model výchovy. A tak se u nás již od 20. let objevují organizace, které jsou zaměřené na 

tentýž druh výchovy, jako u našeho východního partnera.  

     Jde hlavně o zakládání kluboven ve školách, aby mládež mohla svůj volný čas využít 

k ušlechtilé zábavě. 

     Jednou z pionýrských organizací byli na našem území Spartakovi skauti. Jeden z 

jejich hlavních organizátorů V. Soukup napsal: „Skauti Spartakovi mají být řádní 

komunisté, pracovníci a dělníci obce dětské, nikoli romantikové, tuláci a ničitelé 

přírody“ (podle Budský, 1961, str. 129). Na rozdíl od skautingu, kterým opovrhovali je 

jasné jejich vnímání komunismu jako pokrokového myšlenkového směru. 

     Dle Matvějevové (1956) symbolizuje slovo pionýr prvního, předního, označuje toho, 

kdo je vždy vpředu, kdo probojovává cestu ostatním. 

     V únoru roku 1948 se k moci dostala Komunistická strana, která hledala jakýkoliv 

způsob, jak řídit lid a především ty, které lze nejlépe ovládat, tedy mladé lidi. Velmi 

rychle komunisté došli k závěru, že se jim to nejlépe podaří přes velkou organizaci 

věnující se dětem a mládeži. Jako první se pokusili využít skautskou organizaci Junák. 

Ústředí Junáků bylo 25. února 1948 násilně nahrazeno komunistickým Akčním 

výborem ústředí Junáka. Ministerstvo školství a osvěty také vydalo výnos, o vzniku 

prvních Pionýrských oddílů Junáka. Velká většina skautských oddílů reagovala na tento 

útlak úplným rozpadem svého oddílu, nebo odchodem do ilegality. Komunisté se ale 

nevzdali a na konferenci ČSM v dubnu roku 1949 dali vzniknout Pionýrské organizaci 

ČMS jako samostatné organizaci. 
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     Roku 1970 došlo ke zrušení znovu obnoveného Junáka a také samostatného Pionýra. 

Krtička (2006) uvádí, že plénum zrušilo pionýrský program a změnilo také jeho 

stanovy. Obnovilo povinný rudý šátek a uložilo změnit pionýrské dokumenty tak, aby 

plně vycházely z principů marxismu- leninismu a blízkého vztahu ke komunistické 

straně.  

 

     Došlo tedy ke vzniku PO SSM (Pionýrská organizace Socialistického svazu 

mládeže), kterou řídila KSČ. Tato organizace zanikla až v lednu roku 1990, kdy 

namísto ní vznikla ideologicky nezávislá a demokratická organizace Pionýr.  

 

     V dnešní době je Pionýr nezávislé a dobrovolné sdružení dětí, mládeže i dospělých, 

které se zabývá výchovnou, charitativní a vzdělávací činností. Hlásí se k Úmluvě o 

právech dítěte a k Listině práv a svobod. Vede své členy k aktivnímu občanství a ke 

kladným morálním hodnotám. Svým programem pomáhá v boji proti kriminalitě a 

negativním sociálním jevům. Z programového hlediska jako hlavní výchovný 

prostředek využívá hru, své akce nabízí široké veřejnosti. Své členy Pionýr vede ke 

kladným mezilidským vztahům bez jakýchkoliv předsudků.  

 

2.1.4 Woodcraft 

     Tak jako v Anglii vznikl skauting, tak v Americe vznikl Woodcraft. Za zakladatele 

je považován Ernest Thompson Seton (1860- 1946), i když on nebyl první kdo s touto 

myšlenkou přišel, to byl o pár let dříve Dan Beard.  

     Woodcraft je slovo, které souvisí se zálesáckou tradicí, původem je z americké 

angličtiny. U nás se pro toto slovo ustálil výraz „zálesácká dovednost“. 

     Seton vymyslel systém orlích per, byl to systém odměňování za splněné úkoly. On 

sám se věnoval malování, hlavně zvířat a přírody a také napsal mnoho knih. Roku 1902 

založil Woodcraft Indians, roku 1916 ji přejmenoval na „The Woodcraft Leaggue of 

America“. 

     

     Historie Woodcraftu u nás, v Českých zemích se píše přibližně od roku 1911, kdy 

k nám přichází ruku v ruce se skautingem. Z počátku mají obě organizace velice 

podobné cíle, myšlenky a i metody výchovy a tak není divu, že se pro ně vžilo společné 

označení Junák. 
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     V pozdějších letech si ale představitelé jednotlivých organizací uvědomili, že každá 

ze skupin, má naprosto odlišnou myšlenku. Hlavním rozdílem v cítění a ve výchově je 

fakt, že Baden- Powell vychovával své mládence nejenom k lásce k přírodě jako takové, 

ale navíc z nich chtěl mít i uniformované a k boji připravené důstojníky, kteří jsou 

schopni bojovat za Anglii, stejně tak, jako on sám bojoval v minulosti. A stejně tak, 

jako ve světě, i u nás dochází k rozporům a vznikají samostatné směry výchovy 

mládeže. 

 

     Úplný počátek Woodcraftu můžeme zaznamenat v založení školního Kroužku přátel 

přírody, o který  se zasloužil profesor přírodopisu a fyziky Miloš Seifert. Kroužek 

začínal nenápadnými procházkami, sledováním a zkoumáním přírody. Později hoši 

začali přespávat ve stanech a uskupení vyvrcholilo založením úplně prvního 

woodcrafterského kmene „Děti Živěny“. Seifert chtěl bojovat touto výchovou proti 

zkaženému světu. 

     Roku 1913 Seifert uspořádal první letní tábor nedaleko Lochovic. Na tomto táboře se 

děti věnovaly nejenom zkoumání přírody, ale i výrobě nástrojů, které používali američtí 

indiáni. Vyráběly luky, šípy, šily boty z kůží a hlavně vyrobily a postavily historicky 

první indiánské teepee na našem území.  

     Další významnou osobností je Jan Hořejší, který založil spolek Psohlavci a s ním 

zrealizoval měsíční tábor v přírodě u Rokycan.  

 

     První woodcrafterská organizace Obec Psohlavců byla založena v dubnu 1915 a 

měla za cíl spojit všechny woodcrafterské kmeny. Podle Spáleného (2013) měla v té 

době okolo 400 členů. Tyto kmeny neměly jednotný program, byly z okolí Prahy, 

Berouna, Příbrami, Plzně a dalších i menších měst. V této době byla ještě jejich činnost 

opřena o myšlenky Baden-Powella i E. T. Setona, byla však zasazena do českých 

poměrů. Hlavní myšlenkou v této době byla samozřejmě láska k přírodě, ale především 

vlastenectví k naší zemi. Jako znak si  woodcrafteři vybrali chodskou psí hlavu, kterou 

ztvárnil Mikoláš Aleš. 

     Během 1. světové války woodcrafterská organizace stále fungovala. Provoz obecně a 

hlavně letní tábory trpěly nedostatkem jídla a oblečení. Ale i za takto nepříznivých 

podmínek woodcrafteři pokračovali v činnosti. 

     Mezi roky 1918- 1923 se vyvíjela otázka, zda sloučit Obec Psohlavců s Junákem (v 

této době svaz Junáků- Skautů Republiky Československé (SJS RČS), který byl pod 
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vedením Svojsíka. Došlo zde k několika vstupům a výstupům této obce, nakonec však 

Obec Psohlavců zůstala pod organizací Woodcraft. 

 

     Definitivní konec všem rozepřím udělala kniha Miloše Seiferta Životem a přírodou k 

čistému lidství, která jasně vytyčila cestu výchovným metodám této organizace, čímž se 

navždy odpojila od skautingu a myšlenek Baden- Powella.  

     Obec Psohlavců toto dílo uznává jako svůj zákoník. Koncem roku 1921 se chtěla stát 

členem WLA (Woodraft League of America), ale E. T. Seton jim doporučil, aby založili 

československou ligu woodcrafterů jako sesterskou organizaci WLA.  

     Roku 1922 vzniká „Zálesácká liga československá“, kde je náčelníkem Seifert a E. 

T. Seton ji později uznává jako první řádnou woodcrafterskou organizaci v Evropě. 

Roku 1923 se organizace přejmenovala na Liga lesní moudrosti. A zároveň s tím, se 

organizace rozdělila na dvě části. První, v čele s Seifertem byla bez politických záměrů, 

jejím cílem bylo dále se věnovat původní tradici woodcraftu. Druhá část, se zabývala 

myšlenkou socialismu a sociálními problémy, měla později mnohem větší převahu 

v zastoupení. Ke konci roku 1923 byl z organizace vyloučen apolitický vůdce Seifert a 

celá organizace se dostala do obrovské krize. 

    Roku 1925 vzniká na popud Seiferta Liga pro výchovu přírodou- moudrost lesa 

(LPVP), která znovu pořádá tábory na Waldenu v Nízkých Tatrách a tato oblast se pak 

stává srdeční záležitostí a kultovním místem pro woodcraftery.  

     Roku 1929 dochází k opětovnému spojení woodcrafterských organizací Ligy lesní 

moudrosti (LLM) a Ligy pro výchovu přírodou (LPVP) do jedné a vzniká tak Liga čs. 

woodcrafterů (LČSW). Náčelníkem byl opět Seifert, který se snažil navázat na předešlé 

myšlenky E. T. Setona. 

 

     Roku 1936 přijel na konferenci do Prahy E. T. Seton. Měl zde přednášky o přírodě, o 

indiánech a snažil se usmířit dva tábory českých woodcrafterů, kteří byli opět ve sporu a 

to kvůli tomu, jestli se má LČSW zajímat o politiku nebo ne. 

 

     Po rozdělení Československa na protektorát Čechy a Morava a Slovenský stát vzniká 

v Čechách „Liga českých woodcrafterů“ (namísto LČSW), která aby mohla fungovat 

legálně, byla zapsána a vedena jako sportovní klub. To jí ale vydrželo jen do roku 1944, 

kdy byl vydán zákaz na její činnost. Poté rok fungovala ilegálně. V roce 1941 zemřel 

M. Seifert. Po osvobození v roce 1945 LČSW opět mohla zahájit svou činnost.  
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     Vilhelm (2000) tvrdí, že LLM je organizace, která zaštiťuje děti, mládež i dospělé, 

které sdružuje zájem o pobyt v přírodě a táboření po vzoru Indiánů či jiných přírodních 

národů. Woodcrafteři se liší od ostatních organizací hlavně v tom, že se schází nejenom 

děti a mládež, ale i dospělí lidé, pro které je to způsob života. 

     Jako znak si organizace vybrala bílý kruh s modrými rohy. Bílé pole je znak obrany. 

Bílá barva též znamená čistotu. Modré rohy symbolizují útok a modrá barva je také 

barva oblohy. Obranou a útokem je vyjádřena hlavní myšlenka  „zdatný a připravený“. 

 

2.2 Letní tábor 

     Podle Duškové (2012) letní tábory představují specifickou formu trávení volného 

času, která má v našich zemích téměř stoletou tradici. 

     U mnoha dětí je tábor to, na co se těší nejvíce z celých prázdnin. Láká je přírodní 

romantika, objevování tajemství, těší se na hry, až budou moci běhat po lesích i na 

loukách a až se znovu potkají se svými kamarády. 

     Polášek a kol. (2007) táborem rozumí akci, které se účastní mladí lidé do 15 let, kteří 

zde mají zajištěno ubytování, stravování a programovou náplň. Tábor je něco, co 

v člověku vyvolá silnou vzpomínku na krásně strávené prázdniny, popřípadě 

dovolenou. 

 

     Tábory jsou dvojího typu, jsou organizace, které s dětmi pracují a jezdí na 

dobrodružné výpravy přes celý rok a pro tyto děti pak připravují letní tábor jako 

vyvrcholení celého roku. Zde mají vedoucí a ti, co tábor připravují velkou výhodu 

v tom, že děti, které se táboru zúčastní dobře znají. To může hrát roli ve výběru tématu, 

či rozřazení do jednotlivých družstev. Na táboře samotném pak může pominout doba 

seznamování se s novými kamarády, která se dá využít na hry a jiné zajímavé činnosti. 

Rovněž jsou děti zvyklé na oddílový život, který se samozřejmě od táborového života 

liší, ale základy jsou podobné. Dá se říci, že vedoucí si děti na tábor „připravuje“ a to 

učením různých dovedností, překonáváním hranic, nebo kooperací v družstvu. 
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     Druhým typem tábora je ten, kde se děti navzájem neznají. O výběru takového 

tábora ve většině případů rozhodují rodiče. Ti si vyhledají tábor, který se jim nejvíce 

zamlouvá a v lepším případě i něco málo o lidech, kteří jej provozují a své dítko tam 

pošlou. Zde jako největší problém vidím právě to, že rodiče neznají vedoucí, kterým na 

několik týdnů svěřují své děti. Různá osvědčení a certifikáty bohužel u každého důvěru 

nenavozují. Na druhou stranu jako výhodu vnímám, že se děti seznámí s novým 

kolektivem. Děti se obvykle pohybují v úzkém kolektivu spolužáků ze školy, popřípadě 

dalších lidí z kroužků, které navštěvují. Tento tábor jim může pomoci otevřít obzory. 

Jako další pozitivní bod vnímám rozmanitost táborů. V dětském věku je obvyklé, že se 

mění zaujetí pro činnosti a to velmi rychle. Je tedy výborné, že si společně s rodiči 

mohou chlapci i děvčata každý rok vybírat podle aktuální nálady a zaujetí. V nabídce 

jich je mnoho, např. tábory se zvířaty, tábory zaměřené na počítače nebo na různé 

sporty. 

     Neuman (1994) tvrdí, že České země mají v historii významné místo v rozvinutí tzv. 

outdoorových aktivit. Tento výraz je velmi úzce spjat právě s pobytem v přírodě, 

s tábořením a také se sportem všeho druhu, který se dá v přírodním prostředí 

provozovat.  

     Nedílnou součástí letního tábora je dobrodružství, je to možná jeden z 

nejdůležitějších aspektů, proč se tábory konají a proč se na ně touží nové generace 

znovu vrátit zpět. Neuman (1999) uvádí, že se začíná s využitím dobrodružství, jako 

s prostředkem k výchovným účelům. Vzniká dokonce směr, který se zabývá skladbou 

programů a na různých akcích se využívá terapie dobrodružstvím. 

 

2.2.1 Rozdělení tábor ů  

Rozdělení může být nejrůznější, za nejvíce vyhovující pokládám to, které sepsal 

Polášek (2007), který tábory dělí 

 

a) podle období pořádání: 

- letní  

- zimní 
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b) podle věku účastníků: 

- pro mladší žactvo 

- pro starší žactvo 

- pro dorost 

- pro rodiče a děti 

- smíšené 

 

c) podle schopností účastníků: 

- pro zdravé děti 

- integrované 

- pro děti se zdravotním postižením 

 

d) podle programového zaměření: 

- sportovní (vodácký, lyžařský apod.) 

- všeobecné 

- jazykové  

- pracovní (spojené s brigádou- např. sázení stromků) 

 

e) podle ubytování: 

- v pevných (zděných) stavbách 

- ve srubech 

- stanové 

 

f) podle základny: 

- stálé 

- putovní 

- příměstské 

- hvězdicovité 

 

Dále bychom tábory mohli dělit podle: 

• pořadatele 

• velikosti  

• atd. 
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2.2.2 Putovní tábory 

     Putovní tábory jsou tábory, které se neodehrávají na jediném místě jako ty stálé, ale 

všichni zúčastnění poznávají vzdálenější místa naší republiky (někdy i zahraničí). Je to 

o dost náročnější typ tábora, jak pro vedoucí, tak pro děti. 

 

Šulc (1980) dělí putovní tábory: 

a) podle přesunových prostředků 

b) podle způsobu provádění 

c) podle motivace kulturně poznávací činnosti         

 

a) podle přesunových prostředků 

Nejčastěji jde o tábory pěší, kdy se všechna zavazadla přenáší na zádech. Dále máme 

variantu vodní- tedy na kanoích či jiných plavidlech. Zde je častým problémem táboření 

na březích toků a také vodní stavby, jako jsou přehrady a továrny. Další možnost je 

cyklistika, zde je velkým problémem provoz na silnicích. Jedním z dalších možných 

přesunových prostředků jsou v zimě lyže. Tento způsob je velmi náročný kvůli nízkým  

teplotám a proměnlivému počasí. 

 

b) podle způsobu provádění 

     Nejnáročnějším způsobem je putovní táboření, kdy si účastníci vše co mají nosí 

s sebou v batohu. Je to náročné nejen fyzicky, ale každý den je třeba provádět stavbu 

stanů či přístřešků. Problém nastává s příchodem deštivého počasí, jelikož tu není žádná 

společenská místnost na hry, ani na sušení mokrých věcí.  

     Méně náročným putováním je chůze od jedné horské boudy nebo chaty k druhé. Zde 

si účastníci s sebou také nesou všechny věci, záleží samozřejmě na organizaci, mnohdy 

není potřeba vlastního spacáku.  

     Posledním typem putování je tzv. hvězdice, kdy se chodí na výlety z jednoho 

pevného (např. stálého stanového tábora) bodu, kde zůstávají všechny věci a do batůžku 

si pak účastníci zabalí jen to, co na tento den potřebují.  

 

c) podle motivace kulturně poznávací činnosti 

     Zde dělíme tábory podle typu zaměření. Celý tábor můžeme např. motivovat jako 

vědeckou expedici, která podle místních podmínek zkoumá rostliny, zvěř, historii, atd.  
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     U putovních táborů musí vedoucí dopředu vědět, kolik dětí a hlavně jak zdatných na 

akci bude mít. Délka trasy a také její náročnost se musí plánovat podle věku a fyzické 

připravenosti účastníků.  

     Brtníková (1969) uvádí, že vedoucí tábora by měl předem dobře znát terén a místa, 

kde bude tábořit, musí vědět o zdrojích pitné vody a musí mít orientační přehled o síti 

zdravotnických zařízení v průběhu podniknuté trasy. 

     Dále je dobré zjistit předpověď počasí a nebo zajistit její dostupnost po celou dobu 

tábora. Když by hrozilo špatné počasí po delší dobu akce, je dobré mít zjištěné 

noclehárny nedaleko vytyčené trasy a to zejména jsou-li účastníky tábora mladší děti 

nebo nováčkové. Jedním z hlavních bodů je také zajistit vybavení první pomoci a 

dostupnost potravin v místě táboření.       

     Hlavní vedoucí by si měl vždy ověřit, jestli účastníci byli na povinné lékařské 

prohlídce a jestli jejich obvodní lékař souhlasil s rekreací tohoto typu. V neposlední 

řadě by měli vedoucí pečlivě zkontrolovat, co s sebou mají účastníci za vybavení, aby 

nesli na zádech jen opravdu to nejdůležitější a také zkontrolovat obuv, o které se dá říci, 

že je to nejdůležitější na putovním táboře. 

 

2.2.3 Tábor pro d ěti se zdravotním postižením  

     Tomuto tématu se budu věnovat jen velmi okrajově, jelikož děti s velkým 

zdravotním handicapem jezdí na speciální tábory, kde mají vyškolené zdravotníky a 

další personál.  

 

     Jestliže chce někdo uspořádat tábor pro děti se zdravotním postižením, měl by vždy 

dbát na schopnosti a možnosti personálu. Tento typ táborů je náročný nejen fyzicky, ale 

mnohdy i psychicky a je důležité, aby zde byl dostatek vyškolených pracovníků a také 

asistentů. Dalším, bez koho se tyto tábory neobejdou, je lékař, který by tu měl být po 

celou dobu konání. 

     Ubytování musí být bezbariérové pro děti s postižením hybného aparátu. Děti 

postižené těžkou epilepsií a velkým tělesným postižením nesmějí být ubytovány na 

pokoji bez asistenta.   

     Program se upravuje podle toho, zda jsou tu děti se stejným nebo odlišným 

postižením. U odlišných handicapů je program ještě náročnější a to zejména na 

personál. 
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2.3 Hlavní vedoucí 

     Hlavního vedoucího obvykle pověří organizace či společnost k tomu, aby vedl tábor. 

Podle Kamiše (2009) tento člověk řídí veškerou přípravu a průběh tábora a přebírá na 

sebe veškerou zodpovědnost. Zákon nestanovuje minimální věk, je ale potřeba, aby tato 

osoba byla způsobilá k právním zákonům, tedy aby byla starší 18 let a aby měla praxi 

oddílového vedoucího.  

     Polášek a kol. (2007) tvrdí, že základní povinnosti osoby, která pořádá tábor, jsou 

sepsány v zákoně č. 258/2000 Sb. Je to zákon o ochraně veřejného zdraví. 

     Hlavní vedoucí musí zajistit pro správný chod tábora odpovídající lokalitu, 

zásobování pitnou vodou a odstraňování odpadů. Dále prostory pro kuchyň a jídelnu, 

umývárnu nádobí, záchody, obytné stany, umývárnu pro osobní hygienu a společenské 

prostory.  

    S předstihem si hlavní vedoucí vybírá táborové spolupracovníky. Důležité je obsadit 

role zdravotníka, kuchaře, programového vedoucího, praktikantů, zásobovače a 

sportovních instruktorů. Je obecně známo, že když kolektiv vedoucích bez problémů 

funguje a spolupracuje, projeví se to i navenek. Druhá varianta a to ta, že spolu vedoucí 

spolupracovat nedokáží se bohužel také projeví a děti si toho většinou všímají jako 

první. 

    Poslední, na co by se měl hlavní vedoucí zaměřit již před začátkem akce je zdravotní 

způsobilost dětí, které se mají tábora zúčastnit. Posudek, zda je dítě schopno tábor 

absolvovat vydává jeho praktický lékař.  

 

2.4 Hra     

     Neuman (2004) říká, že hru lze specifikovat neočekávaným výsledkem, hraním, 

zábavou, potěšením, dobrovolným přístupem, představivostí, bezúčelností, napětím. 

Také uvádí, že každá hra má svoje pravidla a těmi je ovládaná.  

     Doležalová (2003) se domnívá, že malé děti se hrou učí rozvíjet svoje myšlení a řeč, 

formují si díky ní svou psychiku, ale i motoriku a orientaci. Je zajímavé pozorovat, jak 

se děti do hry dokáží ponořit, často se stává, že nevnímají nic jiného a věnují se zábavné 

činnosti. V dospělosti lidé vyhledávají hru z opačných důvodů, kvůli relaxaci a uvolnění 
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se z každodenního stresu. V nejpokročilejším věku pak lidé díky hře trénují svou paměť  

a dalším kladem je sociální vazba na ostatní seniory. 

  

     U přípravy a průběhu her je velmi důležité dodržovat několik zásad. Pro organizátora 

nebo vedoucího, který má hru na starosti by ze všech pravidel to nejdůležitější mělo být 

pravidlo o bezpečnosti. Jsou hry, ve kterých riziko hraje velkou roli, vedoucí však musí 

odhadnout, do jaké míry jsou jeho svěřenci schopní a zkušení toto riziko podstoupit. Ač 

se to nezdá a mnozí ostřílení vedoucí nemusí souhlasit, velmi důležitá je i předchozí 

příprava na hru- promyšlení území, pravidel a organizace během hry. S tím je spojena 

souvislost s vlastním vysvětlováním pravidel. Vždy je lepší pravidla vysvětlit několikrát  

za sebou a ujistit se, že je všichni pochopili, než si hru nezahrát, jelikož ji hned na 

počátku někdo pokazil. Ještě před vysvětlováním pravidel je dobré všechny zúčastněné 

správně motivovat. Nejúspěšnější motivace bývají ty spojené s dobrodružnou 

tématikou, kdy hráčům koluje adrenalin v žilách již na startu. Když proti sobě hrají 

družstva, je dobré zajistit, aby byla stejně vyrovnaná. Je to věc, kterou nelze 

stoprocentně ovlivnit (zvláště když si kapitáni volí své družstvo), ale pomoci se jí dá. 

Velmi důležitou zásadou, na kterou by měl dbát každý organizátor, je pravidlo fair- 

play. Je to možná to nejdůležitější, co se mohou děti u hry naučit a proto se velmi 

osvědčuje veřejně pochválit a vyzdvihnout dítě, které toto pravidlo dodrží. 

Z organizačního hlediska je vždy lepší počítat s časovou rezervou pro hru, aby se 

nemusela přerušovat v tom nejnapínavějším bodě. Na konci je důležité zhodnocení hry, 

pochvala pro ty, kteří vyhráli a hlavně povzbuzení pro ty, kterým se ve hře nedařilo. 

 

     Hra nás učí nejenom pociťovat blaho z vítězství, ale také hořkost porážky. Na hře 

obecně je nejdůležitější její prožitek. V mnoha sportech se klade velký, až přehnaný 

důraz na výsledek. Někdo si jde zahrát kvůli výsledku, ale existuje mnoho lidí, kteří  

hrají hry právě pro jejich podstatu- proto, že si mohou zahrát. 
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2.4.1 Celotáborová etapová hra 
     Asi každý, kdo byl na táboře jako dítě si vybaví, že největší dobrodružství se prožívá 

u etapových her. Není to jen tak obyčejná hra, kdy nezáleží na tom, kdo vyhraje. Při 

etapových hrách se všichni snaží dotáhnout své družstvo do vítězného konce, ať už jsou 

před nimi překážky jakékoliv.  

     Samotné etapové hry podle Foglara a spol. (1997) do táborového programu přinesl 

již zakladatel skautingu R. Baden-Powell.      

     U celotáborové hry nesmí chybět ústřední motiv, který jí provází celým táborem. 

Celotáborová hra je konaná v několika částech- etapách. Etapy by měly být načasované 

tak, aby byly rovnoměrně rozvrstvené po celé délce pobytu. Je pravidlem, že se hry 

zúčastňuje celý tábor a nebo alespoň velká většina dětí. Každá jednotlivá hra by měla 

mít svůj vlastní úvod, děj a závěr. V úvodu je dobré hráče motivovat a podrobně 

vysvětlit pravidla. V hlavním ději se odehrává samotná hra a na závěr je důležité, aby se 

hráči dozvěděli jak byli úspěšní. S tím také souvisí další z charakteristik etapové hry a 

to je hodnocení a bodování. Podle Foglové (2008) je pro lepší přehlednost výhodné, aby 

se body doplňovaly postupně, tedy po každé hře. Nejčastější jsou velké plány 

stylizované do ústředního motivu, kde přehledně, i ten nejmenší z účastníků vidí, jak si 

jeho družstvo či družina stojí. Herní plán má být srozumitelný, názorný a zároveň 

zdobný a barevný. Nápadů na bodování etapových her je mnoho a vždy záleží na 

nápaditosti a originalitě jednotlivých vedoucích.  

     Pro etapovou hru je velmi důležité rozdělení dětí do družstev, ve kterých hry hrají. 

Sloučit starší i mladší kategorie je výhodné v tom, že starší děti se o mladší starají, čímž 

se učí. Starší děti jsou pro ty mladší velkým vzorem od kterého se též naučí spoustu 

dovedností. Foglová (2006) si ale myslí, že nevýhoda u tohoto rozdělení je v tom, že 

dovednosti dětí jsou na rozdílné úrovni, ať už jde o fyzické nebo psychické možnosti. 

Rozdělení dětí podle stejného věku má také své výhody, např. družstva jsou více 

vyrovnaná a děti se mohou poměřovat se sobě rovnými. Vždy je také důležité zvážit věk 

hráčů při vymýšlení tématu celotáborové etapové hry.  

     Další věcí, ve které mají velkou výhodu organizace, které mají na táboře děti se 

kterými se schází i přes rok je, že mohou etapové hry „šít“ dětem přímo na míru, jelikož 

vědí o co se zajímají a co je baví.  

 

     Faktem je, že etapové hry na letním táboře zabírají velmi málo z celkového času. I 

když se děti většinou s úvodním motivem setkávají po celou dobu tábora, čistého času 
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na etapách stráví jen asi deset procent z celé náplně tábora. Tento údaj se samozřejmě 

liší oddíl od oddílu.  

     Zajímavé je pozorovat nadšení, se kterým děti hry hrají. Přijdeme na to, že činnosti, 

které by jindy děti vykonaly jen velmi nerady a nebo pod pohrůžkou trestu, se stávají 

velmi zábavným a rychlím závodem, když jsou součástí etapové hry. 

     Etapové hry využíváme zejména k našemu předem vymyšlenému a naplánovanému 

výchovnému cíly. Jednotlivé části mohou být zaměřené na zvýšení fyzické kondice, kdy 

zvyšujeme rychlost, obratnost, sílu a vytrvalost nebo naopak mohou zlepšovat 

vědomosti, ať už jde o historická fakta či poznávání okolí.  

     Etapová hra nemusí probíhat jen na táboře, stejně tak může probíhat během školního 

roku buď na oddílových schůzkách nebo výpravách. Je veřejně známo, že tento jev 

snižuje absenci docházky. Asi nejznámější okruhy témat, které se v těchto hrách 

objevují jsou dobrodružství, cestování, historie a příroda. Vedoucí se nejčastěji inspirují 

v románech, filmech, příbězích a nebo si legendu sami vymyslí tak, aby jim padla přímo 

na míru.   

     Zní to neuvěřitelně, ale v Americe, Anglii a v dalších vyspělých zemích objevili 

etapové hry až na počátku padesátých let. Využívají jich na základních a středních 

školách, ale i na univerzitách. 

     Celotáborové etapové hry jsou skoro na všech táborech a to kvůli tomu, že umí děti 

zaujmout, vtáhnout je do děje a děti samy si ani neuvědomí, že se nenásilnou formou 

učí spoustě novým dovednostem a při hrách se prověřují jejich znalosti. Etapové hry 

dávají možnost fantazie, romantiky, dobrodružství a také se tu děti naučí pracovat 

v kolektivu. Etapová hra činí tábor jedinečným, zapamatovatelným, neopakovatelným a 

obohacuje táborovou činnost.  
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1. Dělení etapových her:  

                1.     před táborem 

 2.     na táboře 

 3.     po táboře 

 

1. před táborem: 

     Je třeba dobře promyslet pro které děti je hra určena, jestli půjde o nejstarší, 

nejmladší nebo o celý tábor dohromady. Důležitá je i doba, po kterou se etapové hře 

budeme na táboře moci věnovat a v jak velkých skupinách či družstvech ji budou děti 

hrát. 

 

     Velmi důležité je také od začátku vědět, jaký máme výchovný cíl, co chceme děti 

naučit. V tomto období je také potřeba, abychom si vybrali téma tábora, neboli jeho 

motivaci. Zde vycházíme z věkových zvláštností dětí, z tradic tábora a z jeho prostředí, 

z osobních znalostí a vědomostí kolektivu vedoucích.  

     Dobré je vymyslet si začátek a konec etapové hry, jelikož jsou to stěžejní hry. První 

vtahuje děti do hry, měl by být pečlivě naplánovaný se všemi rekvizitami a rozdanými 

rolemi. Poslední etapa ukončuje celý tábor a děti si ji většinou pamatují nejvíce. 

 

2. na táboře 

 V průběhu tábora již většinou nezbývá mnoho času na vymýšlení nových etap. Spíše se 

podle počasí a jiných proměnných vlivů upravují předem vymyšlené hry. Právě díky 

nepředvídatelným podmínkám je o mnoho jednodušší mít motivaci, která striktně 

nevyžaduje, aby se jednotlivé části odvíjely v přesném pořadí. Mnohem pohodlnější je, 

když příběh můžeme aplikovat na stávající podmínky.  

 

3. po táboře 

To, co se stalo v průběhu programu po táboře již nenapravíme. Tato část je tu proto, 

abychom se zamysleli, co se povedlo a co naopak šlo udělat lépe.  
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Další druhy dělení etapových her: 

 

1. podle věku 

Jestliže máme tábor rozdělený na věkové kategorie, může se stát, že každá kategorie 

bude hrát svoji etapovou hru. Častým jevem je i to, že nejmladší kategorie hraje svoji 

etapovou hru a zbývající starší kategorie hrají hru společnou. I zde je mnoho variant, 

vždy záleží na věkovém rozmezí účastníků a na počtu dětí na táboře. 

 

2. podle délky trvání 

Ideální je, aby etapová hra trvala po celou dobu tábora. Může ale dojít k případům, kdy 

hra trvá pouze 1 týden z dvoutýdenního tábora nebo 2 týdny z třítýdenního tábora. 

Dělíme je tedy na krátkodobé a dlouhodobé.  

 

3. podle velikosti družstva či družiny 

Aby mohla probíhat kooperace, družstvo by nemělo přesáhnout počtu 10 dětí, ideální je 

5-6 členů. U velké většiny případů jsou na etapové hry družiny stálé, což znamená, že 

po celou dobu trvání etapových her děti soutěží ve stejném složení. Může ale nastat 

varianta, že se spojí několik družin z různých oddílů (které jsou věkově rozdílné), jen na 

jednu např. větší hru po okolí.  

 

4. podle obsahu 

     Tábor se dá uchopit naukově, to když převažují činnosti u kterých se mají děti naučit 

nové dovednosti. Druhá varianta je zábavná, kdy převažují zábavné hry s cílem děti 

rozveselit a pobavit. Samozřejmě nejlepší variantou je kombinace obou těchto forem. 

 

5. podle formy 

      Etapová hra je buďto variabilní, nebo po sobě hry musí následovat v určitém řádu. 

Druhá možnost, tedy ta, kdy na sebe hry navazují podle nějakého příběhu nebo 

motivace je mnohem náročnější. Nemůžete si dopředu naplánovat jaké bude počasí, 

jestli bude někdo zraněný nebo jaké bude rozpoložení hráčů. To u první možnosti, kdy 

je příběh variabilní jsou naše možnosti méně omezené. 
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3. Cíl práce  

     Cílem výzkumu naší práce je porovnání programových odlišností čtyř neziskových 

organizací. Porovnali jsme odpovědi hlavních vedoucích, kteří odpovídali na jedenáct 

otázek. Tito vedoucí jsou z neziskových organizací A-tom, Junák, Pionýr a Woodcraft.  

Na základě statistických dat jsme tyto odpovědi vyhodnotili a porovnali .  

     Závěrem práce je shrnutí, v čem se od sebe jednotlivé neziskové organizace liší 

v přípravě a hlavně v programové činnosti na letním táboře.  

 

4. Hypotézy 

     Miroslav Chráska (2007) uvádí, že jádro kvantitativně orientovaných výzkumů  tvoří 

hypotézy. Ve výzkumu bychom se měli pokoušet o hledání faktů k jejich neplatnosti, 

nikoli o jejich dokázání. 

 

• H1: Organizace A-TOM, Junák, Pionýr a Woodcraft požadují kvalifikaci 

hlavního vedoucího k pořádání letního tábora. 

• H2: Zkoumané organizace mají rozdílné systémy v zapojování 

vedoucích do táborového programu. 

• H3: Zkoumané organizace mají rozdílné zaměření letních táborů. 

• H4: Zkoumané organizace věnují rozdílné množství času etapovým hrám 

při táborovém programu. 
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5. Úkoly práce  

     Úkolem této výzkumné práce bylo popsat problematiku vybraných neziskových 

organizací, tedy Asociace TOM, Junák, Pionýr a Woodcraft. Zaměřili jsme se taktéž na 

letní tábory, u kterých jsme shrnuli hlavní důvody proč je tato aktivita pro děti vhodná a 

proč je stále vyhledávaná. V dalších kapitolách jsme sepsali nejdůležitější body, které se 

týkají hlavních vedoucích. V úvodu této práce jsme se též zmínili o hrách, zejména o 

etapových hrách, které se považují za nedílnou součást táborového programu.  

     Dalším úkolem této výzkumné práce bylo zjistit  četnost odpovědí u jednotlivých 

organizací. Výsledky jsme zaznamenali do grafů a tabulek. Následně jsme porovnávali  

odpovědi na jedenáct otázek, které se týkaly letních táborů a jejich programů.  

     Posledním úkolem této výzkumné práce bylo v závěrečné části zanalyzovat a 

porovnat zjištěné výsledky a shrnout je do celkových výsledků. 

 

6. Metodika práce 

 

6.1 Soubor  

     Zkoumaným souborem pro tuto bakalářskou práci jsou oddíly čtyř neziskových 

organizací. Jsou to oddíly Asociace TOM, Junáka, Pionýra a Woodcraftu. Tyto 

organizace jsme si vybrali v první řadě kvůli velikosti jejich členské základny, Junák je 

jednou z největších neziskových organizací věnující se dětem a mládeži v ČR. 

Organizaci Pionýr jsme si vybrali kvůli všeobecnému povědomí. Když se člověka, který 

vyrůstal v minulém režimu zeptáme na organizaci, která pracuje s dětmi a mládeží, 

poměrně častá odpověď je dodnes Pionýr. Asociaci TOM jsme si samozřejmě vybrali 

kvůli tomu, odkud pochází můj oddíl. Poslední jmenovanou organizaci jsme zvolili 

podle filozofie vnímání světa- Woodcraft. 

     Hlavní vedoucí těchto organizací dobrovolně vyplnili elektronický dotazník, který 

jim byl zaslán emailem. Dotazník jsme jim rozeslali prostřednictvím jejich domovské 

organizace. Ze zákona totiž ústředí jednotlivých organizací nesmí dát k dispozici 

emailové adresy svých členů. Tito lidé se uvolili k tomu, že dotazníky sami rozešlou.    
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     Celkový počet dotázaných je 69 oddílů. Z Asociace TOM celý dotazník vyplnilo 19 

vedoucích, z Junáka se výzkumu zúčastnilo 11 vedoucích, z Pionýra odpovědělo 26 

vedoucích a z Woodcraftu 13 vedoucích.   

 

6.2 Pilotní výzkum 

     Gavora (2000) uvádí, že srozumitelnost otázek je potřeba otestovat předvýzkumem. 

Používá se zde metoda interview, kdy pokusný respondent odpoví, zdali otázce 

porozuměl. My jsme pilotním výzkumem ověřovali srozumitelnost a správný počet 

otázek. Pilotní verze byly dvě. Na obou těchto verzích s námi spolupracovalo 15- 20 

lidí, kteří se dlouhodobě zabývají přípravou letních táborů a spoluprácí s dětmi a 

mládeží. Tímto krokem nám pomohli k selekci dotazníku, ve kterém zůstalo 

z původních čtyřiceti třicet dva otázek. Před začátkem výzkumu jsme si byli vědomi 

toho, že tento počet otázek může vedoucí od vyplňování odradit.Všechny otázky však 

byly zapotřebí k souhrnnému porovnání všech organizací.  

 

6.3 Realizace výzkumu 

     K výzkumu jsme zvolili předání dotazníků pomocí rozesílání emailů. Komplikace 

nastala v bodě, kdy jsme se dozvěděli, že neziskové organizace ze zákona nesmí 

předávat emailové adresy svých členů, tudíž jsme přehodnotili plán na předání 

dotazníku prostřednictvím dalších osob a k tomu rozesíláním.  Tento způsob má hned 

několik nevýhod. První velkou nevýhodou je to, že je tu velmi malá návratnost. Další 

nevýhodou u anonymně vyplňovaných dotazníků, je to, že vzorek nemusí být nutně 

reprezentativní. Na druhou stranu má dotazník velkou výhodu v tom, že za poměrně 

krátkou dobu lze shromáždit velké množství dat od velkého počtu respondentů. 

 

     Jako první kontakt s organizacemi jsme zvolili ten nejvíce časově náročný, za to ale 

nejúčinnější, tedy osobní návštěvu. Na Senovážném náměstí v Praze mají ústředí hned 

tři ze čtyř  oslovených organizací. Tito lidé byli až na výjimky ochotní a milí a 

s rozesíláním dotazníků nám pomohli. Asociaci TOM, tedy domovskou organizaci jsme 
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oslovili pomocí emailu. První důvod byl ten, že se jejich ústředí nenachází v Praze, ale 

v Roztokách u Prahy. Druhým důvodem je velmi dobrá komunikace na bázi přátelství. 

     Tento dotazník jsme nastavili tak, aby odpovídali pouze hlavní vedoucí. Ti museli 

vyplnit všechny otázky, jinak by se jejich dotazník nedostal k pozdějšímu zpracování. 

Tento krok měl za následek velké procento opuštění v průběhu vyplnění. Celkově si 

dotazník zobrazilo 195 lidí, z toho 94  lidí jej opustilo a 69 lidí vyplnilo. Z toho 

vyplývá, že návratnost průzkumu byla 35 %.  

Dotazník byl v oběhu od 9. května 2013 do 5. srpna 2013, tedy zhruba tři měsíce, po 

které probíhá největší část příprav i samotné tábory.  

 

     Dále se musíme zmínit, že v profesionálním počítačovém programu byla podoba 

dotazníku velmi výrazně vylepšena. Atraktivní design a interaktivní pomůcky (např. 

dolní lišta, na které se procentuelně zobrazovaly vyplněné otázky) napomáhaly 

vedoucím udržet aktivitu při vyplňování. 

 

6.4 Použité metody výzkumu  

     Ke sběru dat byla ve výzkumu použita metoda dotazníku. Podle Chrásky (2007) je to 

sborník  pečlivě formulovaných a předem připravených otázek, které jsou důmyslně 

sestaveny tak, aby na ně mohl respondent písemně odpovídat. Při tvorbě dotazníku platí 

několik pravidel, jestliže se tyto pravidla nedodrží, dotazník neposkytuje relevantní data 

a informace.  

     Položky nebo též otázky v dotazníku musejí být jasné a výstižné, musejí být 

pochopitelné pro všechny respondenty. Taktéž je nezbytné, aby dotazník obsahoval 

jasné pokyny k vyplňování. Položky musí být jednoznačné, musíme zde přesně 

definovat myšlené termíny. Za žádných okolností, nesmí být dotazník sugestivní, 

respondent nesmí mít pocit, že je k určité odpovědi donucen. Gavora (2000) uvádí, že 

na úvodu dotazníků bývají obvykle lehčí a zajímavější otázky. Zařazují se sem kvůli 

tomu, aby respondenta dotazník neodradil. Uprostřed se často objevují těžší a méně 

zajímavé dotazy. Na konec se zařazují otázky faktografické. Je to z důvodu, že 

respondentovo soustředění může být nižší úrovně než na počátku. Je také potřeba 

respondenty na počátku motivovat, vysvětlit jim důležitost dotazníku a ujistit je, že 

jejich informací nebude zneužito. Poslední, na co je potřeba se zaměřit u tvorby 
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dotazníku, je jeho vyhodnocení. Otevřené otázky dávají respondentům větší volnost 

v odpovědích, ale pro jeho tvůrce je náročnější konečné vyhodnocení informací.  

Rozeznáváme tři typy předání dotazníků, osobní, kdy je největší pravděpodobnost 

návratnosti. Druhým typem předání je rozesílání a to buď poštou, nebo aktuálnější 

formou- emailem. Posledním typem předání je prostřednictvím dalších osob. 

     Ke sběru dat byl ve výzkumu použit profesionální program k tvorbě dotazníků 

Click4Survey, (dostupný na http://www.click4survey.cz/). Výběr byl jednoduchý, 

program má krásný design a bezproblémové zpracování dat, které je velmi jednoduché 

při následném vyhodnocení. Autorem tohoto projektu je Petr Peřina a spoluautorkou 

Evelína Peřinová. 

  

7. Výsledky 

     Z Asociace TOM se výzkumu zúčastnilo 19 vedoucích, z Junáka 11 vedoucích, 

z Pionýra odpovědělo 26 vedoucích a z Woodcraftu 13 vedoucích.  Dotazník vyplnilo 

dohromady 69 oddílů.  

7. 1 Kdy jste se stal členem tohoto oddílu? 

7. 1. 1 A-tom 
 
Tabulka č. 1. Kdy jste se stal členem tohoto oddílu- A-tom 

Hodnota % Počet 

5- 9 10,5% 2 

10- 14 15,8% 3 

15-18 5,3% 1 

19 a víc 68,4% 13 

Celkem:19 

 
Suverénně největší četnost měla odpověď, že vedoucí přišli oddílu který vedou v 19 a 
více letech a to ze 68,4 %.  
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7. 1. 2 Junák  
 
Tabulka č. 2. Kdy jste se stal členem tohoto oddílu- Junák 

Hodnota % Počet 

5- 9 63,6% 7 

10- 14 27,3% 3 

15-18 0,0% 0 

19 a víc 9,1% 1 

Celkem: 11 

 
Junáci jako jediní do svého oddílu vstoupili mezi 5 a 9 rokem a to 63,6 %. Druhou 

nejčastější odpovědí byla mezi 10 a 14 lety. 

7. 1. 3 Pionýr 
Tabulka  č. 3. Kdy jste se stal členem tohoto oddílu- Pionýr 

Hodnota % Počet 

5- 9 15,4% 4 

10- 14 15,4% 4 

15-18 26,9% 7 

19 a víc 42,3% 11 

Celkem: 26 

Pionýři měli své odpovědi nejvíce vyrovnané, ale i tak byla nejčastější odpověď v 19 a 

více letech.  

7. 1. 4 Woodcraft 
Tabulka  č. 4. Kdy jste se stal členem tohoto oddílu- Woodcraft 

Hodnota % Počet 

5- 9 7,7% 1 

10- 14 38,5% 5 

15-18 7,7% 1 

19 a víc 46,2% 6 

Celkem: 13 

 
Woodcrafteři stejně jako tomíci a pionýři nejčastěji odpovídali v 19 a více letech. Druhá 

nejčastější odpověď zde byla mezi 10 a 14 rokem.  

 

Souhrnně lze konstatovat, že tomíci, pionýři a woodcrafteři se obvykle stali členy 

oddílů až v 19 a více letech. Jedinou organizací, která se ve svých odpovědích lišila je 

Junák, do jehož oddílů vedoucí vstupovali nejčastěji mezi 5 a 9 rokem.  
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7.2 Požaduje Vaše organizace odbornou kvalifikaci 
k pořádání letního tábora nebo k řízení oddílu? 

 

7. 2. 1 A-tom 
 

Tabulka č. 5. Požaduje Vaše organizace odbornou kvalifikaci k pořádání letního tábora nebo 
k řízení oddílu- A-tom 

Hodnota % Počet 

ano, k oběma variantám 63,2% 12 

ano, k pořádání letního tábora 31,6% 6 

ne 5,3% 1 

Celkem: 19 

 
Vedoucí Asociace TOM ze 63,2 % potřebují kvalifikaci k oběma variantám. Jako u 
jediných se zde objevila jedna záporná odpověď.  
 

7. 2. 2 Junák  
 

Tabulka č. 6. Požaduje Vaše organizace odbornou kvalifikaci k pořádání letního tábora nebo 
k řízení oddílu- Junák 

Hodnota % Počet 

ano, k oběma variantám 90,9% 10 

ano, k pořádání letního tábora 9,1% 1 

Celkem: 11 

 
Suverénně největší četnost zaznamenala odpověď k obojím variantám. 
 

7. 2. 3 Pionýr 
 
Tabulka č. 7. Požaduje Vaše organizace odbornou kvalifikaci k pořádání letního tábora nebo 
k řízení oddílu- Pionýr 

Hodnota % Počet 

ano, k oběma variantám 96,2% 25 

ano, k řízení oddílu 3,8% 1 

Celkem: 26 

I u pionýrů suverénně největší četnost zaznamenala odpověď k obojím variantám. 
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7. 2. 4 Woodcraft 
Tabulka  č.8. Požaduje Vaše organizace odbornou kvalifikaci k pořádání letního  
tábora nebo k řízení oddílu- Woodcraft 

Hodnota % Počet 

ano, k oběma variantám 100,0% 13 

Celkem:13 

Jako jediní mají woodcrafteři 100% odpověď.  
 
Na této odpovědi se hlavní vedoucí ze všech organizací shodli. Všechny čtyři 
organizace požadují odbornou kvalifikaci jak k pořádání letního tábora, tak k řízení 
oddílu. 
 

7. 3 Co Vás motivuje k činnosti hlavního vedoucího oddílu? 

7. 3. 1 A-tom 
Graf č. 1. Co Vás motivuje k činnosti hlavního vedoucího oddílu- A-tom 

Vedoucí Asociace TOM považují za nejsilnější motivaci radost z práce s dětmi. Dále je 

motivuje práce v kolektivu ostatních vedoucích a také to, že v oddíle vyrostli a jinak si 

svůj život nedokáží představit.  
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7. 3. 2 Junák 
Graf č. 2. Co Vás motivuje k činnosti hlavního vedoucího oddílu- Junák 

Junáci měli tři nejčastější odpovědi stejné jako tomíci, jen byly v jiném pořadí. Junáky 

nejvíce motivuje kolektiv lidí, se kterými spolupracují a také to, že do oddílu chodí od 

svého mládí a život bez něj si nedokáží představit. Vyskytuje se zde velké procento u 

odpovědi „něco jiného“. Hlavní vedoucí dále motivuje  odpovědnost za chod tábora a 

svou činnost chápou jako smysluplné využití volného času. 

7. 3. 3 Pionýr 
Graf č. 3. Co Vás motivuje k činnosti hlavního vedoucího oddílu- Pionýr 

 

Opět se tu objevují tři nejčastější odpovědi jako u předchozích organizací. Pouze s tím 

rozdílem, že je tu menší procento motivace tím, že vedoucí v oddíle vyrostli. Nejvyšší 

procento má odpověď, která značí, že pionýři rádi pracují s dětmi. 
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7. 3. 4 Woodcraft 
 
Graf č. 4. Co Vás motivuje k činnosti hlavního vedoucího oddílu- Woodcraft 

Ani u woodcrafterů nejsou tři nejčastější odpovědi jiné. Úplně nejsilnější motivací je 

pro ně kolektiv lidí se kterými spolupracují.  

 

Vedoucí ze všech čtyř organizacích se shodli na stejných odpovědích. Největší motivací 

pro ně je práce s kolektivem lidí, který je obklopuje a také mají rádi práci s dětmi. Další 

nejčastější odpovědí bylo, že v oddíle vyrostli a jinak si svůj život neumí představit. 

 

7. 4 Jaký je počet aktivních vedoucích na táboře? (ti co 
zůstávají po celou dobu tábora) 

 

7. 4. 1 A-tom 
 
Tabulka č. 9. Jaký je počet aktivních vedoucích na táboře- A-tom       

Hodnota % Počet 

1-3 vedoucí 31,6% 6 

4- 6 vedoucích 36,8% 7 

víc než 7 vedoucích 31,6% 6 

Celkem: 19 

Tomíci mají všechny varianty velmi vyrovnané, nejčastěji je však po celou dobu tábora 
přítomno 4-6 vedoucích. 
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7. 4. 2 Junák 
 

Tabulka č. 10. Jaký je počet aktivních vedoucích na táboře- Junák 

Hodnota % Počet 

1-3 vedoucí 27,3% 3 

4- 6 vedoucích  36,4% 4 

víc než 7 vedoucích 27,3% 3 

jiný počet 9,1% 1 

Celkem: 11 

Junáci, podobně jako tomíci mají nejčastěji na táboře po celou dobu 4- 6 vedoucích. 

Taktéž se dá konstatovat, že jsou jejich odpovědi velmi vyrovnané.  

 

7. 4. 3 Pionýr 
 
Tabulka č. 11. Jaký je počet aktivních vedoucích na táboře- Pionýr 

Hodnota % Počet 

4- 6 vedoucích  30,8% 8 

víc než 7 vedoucích 69,2% 18 

Celkem: 26 

Pionýři mají nejčastěji na táboře více než 7 stálých vedoucích. Variantu s 1-3 vedoucími 

nevyplnil žádný pionýr. 

 

7. 4. 4 Woodcraft 
 
Tabulka č. 12. Jaký je počet aktivních vedoucích na táboře- Woodcraft 

Hodnota % Počet 

1-3 vedoucí 30,8% 4 

4- 6 vedoucích  61,5% 8 

víc než 7 vedoucích 7,7% 1 

Celkem: 13 

Na táborech woodcraftu je obvykle po celou dobu 4-6 vedoucích. 

 
Počet vedoucích na táboře Asociace TOM a Junáka je velmi podobný. Obě tyto 

organizace měly své odpovědi rozvrstveny do všech možností. I přes to, mají nejčastěji 

na táboře po celou dobu 4-6 vedoucích, stejně jako woodcrafteři. Jedinou organizací, 

která se v odpovědích lišila byli Pionýři, kteří mají obvykle více než 7 vedoucích.  
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7. 5 Popište Váš systém zapojení vedoucích do táborového 
programu, včetně jejich funkcí. 

 

7. 5. 1 A- tom 

     Stručně lze říci, že tomíci mají etapovou hru i ostatní táborový program 

rozdělen mezi všechny vedoucí. Obvykle je v oddíle jeden programový vedoucí, 

který dohlíží na hladký průběh etap a na vedoucí, kteří mají jednotlivé etapy na 

starosti. Jestliže je oddíl rozdělen na více oddílů podle věku účastníků, tak 

oddílový vedoucí si společně s instruktory nebo pomocníky připravuje program 

jen pro svůj oddíl. Když zde chybí funkce programového vedoucího, obvykle se 

všichni vedoucí schází již před táborem a vymýšlejí etapovou hru dohromady. 

 

7. 5. 2 Pionýr  

     Každý oddíl je jiný, liší se osobnostmi vedoucích, což je na přípravě programu 

to nejdůležitější a liší se také počtem dětí, což je druhý důležitý aspekt. Pionýry 

bych rozdělila na dvě pomyslné skupiny. 

     Do první skupiny patří oddíly, které se během celého roku schází a vymýšlí 

celotáborovou hru společně. Na táboře pak má každý vedoucí na starost jednu 

etapu a program pro svůj oddíl. 

     Druhá skupina oddílů má svého programového vedoucího (nebo více 

vedoucích), kteří mají celotáborovou hru na starost. Ostatní vedoucí mají na 

starost jiný program a s etapovou hrou jim na táboře pomáhají. 

     Jsou-li na táborech instruktoři, mají na starost svůj oddíl společně s oddílovým 

vedoucím nebo jsou pomocnou rukou programového vedoucího. 

 

7. 5. 3 Junák 

     U junáků nejvíce záleží na tom, jak je jejich oddíl početný, co do počtu dětí, 

tak do počtu vedoucích. Jestliže je na táboře více než 7 vedoucích, je po většinu 

času hlavní vedoucí koordinátorem chodu tábora a další vedoucí mají rozdělené 

funkce na táborovou hru a ostatní aktivity, se kterými jim pomáhají ostatní 



42 
 

vedoucí nebo instruktoři. A ti vedoucí, kteří se nezúčastňují programu s dětmi 

mají na starost chod tábora. 

     Je-li tábor menší a vedoucích je max.5, většinou hlavní vedoucí zastává i jinou 

funkci, např. zdravotník a buď společně s ostatními vedoucími připravuje 

etapovou hru, nebo je dokonce její hlavní garant. 

 

7. 5. 4 Woodcraft 

     Lze konstatovat, že woodcrafteři pracují jako tým a všechny úkoly ohledně 

chodu tábora mají spravedlivě rozdělené mezi sebe. Jen jednou se objevila 

odpověď, že celotáborovou etapovou hru má na starosti jeden vedoucí. Nachází se 

zde také pravidelné střídání vedoucích a jejich pomocníků u přípravy jídla a 

zajištění dřeva. Zajímavostí je rodinný kmen, kde plná zodpovědnost za děti náleží 

jejich rodičům, pokud si je na program nevezme jiný vedoucí.  

 

     Souhrnně lze říci, že zapojení vedoucích do táborového programu nelze dělit 

podle organizací. Často se stává, že vedoucí z jedné organizace, zapojují své 

vedoucí do programu naprosto rozdílným způsobem. Na druhou stranu se ale 

objevují případy, že dva oddíly z odlišných organizací mají způsob zapojení 

vedoucích totožný. Výzkum prokázal, že jsou tu nejčastěji dva modely organizace 

vedoucích. První model je týmový, kdy vedoucí před táborem vymýšlí stěžejní hry 

a aktivity dohromady a jednotlivé funkce na táboře si rozdělí mezi sebe. Druhý 

model je založen na tom, že několik jedinců má mezi sebou rozdělené funkce a 

ostatní jsou jejich pomocníky.  
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7. 6 Máte stálou základnu členů nebo jsou Vaše akce 
přístupné i dětské veřejnosti? 

7. 6. 1 A-tom 
 
Graf č. 5. Máte stálou základnu členů nebo jsou Vaše akce přístupné i dětské veřejnosti-  
A-tom 

Nejčastěji mají tomíci své stálé členy na výpravy a na schůzky, ale na letní tábor 

s sebou berou i ostatní děti.  

 7. 6. 2 Junák 
Graf č. 6. Máte stálou základnu členů nebo jsou Vaše akce přístupné i dětské veřejnosti-  
Junák 

 
Velmi suverénně zde byla nejčastější odpovědí možnost, že oddíly mají stálou základnu 

a kdo chce jet s nimi na tábor nebo na ostatní akce, musí se stát členem jejich oddílu.  
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7. 6. 3 Pionýr 
 
Graf č. 7. Máte stálou základnu členů nebo jsou Vaše akce přístupné i dětské veřejnosti- 
Pionýr 

Pionýři, stejně jako tomíci mají svou stálou členskou základnu, ale na letní tábor berou i 

děti z široké veřejnosti. Druhé dvě možnosti jsou zanedbatelné. 

 

7. 6. 4 Woodcraft 
 
Graf č. 8. Máte stálou základnu členů nebo jsou Vaše akce přístupné i dětské veřejnosti- 
Woodcraft 

Woodrafteři se z 38,5 % vyjádřili tak, že jim nevyhovují  odpovědi z nabídky. Jejich 

upřesnění je následující: mají stálou základnu členů, ale pokud někdo projeví zájem o 

jejich činnost, může si s nimi táboření na letním táboře vyzkoušet. Dále vedoucí 

uvádějí, že na tábory občas zvou i rodiče s dětmi. Poslední možnost je taková, že děti co 
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chtějí jet na tábor nemusí být nutně členy, ale musí se zúčastnit alespoň dvou výprav 

během roku. 

 

Jedinou organizací, která se podstatně lišila v odpovědích je Junák. Děti, které nejsou 

členy oddílu se letního tábora nemohou zúčastnit. Naopak Asociace TOM, Pionýr i 

Woodcraft na své tábory berou i širokou dětskou veřejnost.  

 

7. 7 Jsou ve Vašem oddíle osoby se specifickými potřebami 
nebo handicapovaní? 

7. 7. 1 A-tom 
 
Tabulka č. 13. Jsou ve Vašem oddíle osoby se specifickými potřebami nebo 
handicapovaní- A-tom 

Hodnota % Počet 

ano, uveďte druh 26,3% 5 

ne 73,7% 14 

Celkem: 19 

 

V oddílech Asociace TOM se ze 73,3% nevyskytují žádná postižení. Ti vedoucí, kteří 

uvedli že takto handicapovaného člena v oddíle mají, uvedli slepotu, celiakii, epilepsii, 

astma a ADHD. 

7. 7. 2 Junák 
 
Tabulka č. 14. Jsou ve Vašem oddíle osoby se specifickými potřebami nebo 
handicapovaní- Junák 

Hodnota % Počet 

ano, uveďte druh 45,5% 5 

ne 54,5% 6 

11 

 

U junáků tvoří osoby se specifickými potřebami nebo handicapovaní poměrně vysoké  

procento a to 45,5 % všech dotázaných oddílů. Postižení je následující: dětská obrna, 

aspergrův syndrom, hyperaktivita, cukrovka, celiakie, astma, porucha sluchu, 

diagnostikované zpoždění devítiletého chlapce na psychiku tříletého, psychické 

problémy po rozvodu. 
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7. 7. 3 Pionýr 
 

Tabulka č. 15. Jsou ve Vašem oddíle osoby se specifickými potřebami nebo 
handicapovaní- Pionýr 

Hodnota % Počet 

ano, uveďte druh 38,5% 10 

ne 61,5% 16 

Celkem: 26 

 

V oddílech pionýrů, kteří mají osoby se specifickými potřebami nebo handicapované 

z 38,5 % se vyskytují tato postižení: hyperaktivita, epilepsie, cukrovka, autismus.  

 

7. 7. 4 Woodcraft 
 
Tabulka č. 16. Jsou ve Vašem oddíle osoby se specifickými potřebami nebo 
handicapovaní- Woodcraft 

Hodnota % Počet 

ano, uveďte druh 15,4% 2 

ne 84,6% 11 

Celkem: 13 

 
V oddílech woodcraftu se objevují toto postižení: mozková obrna a lehká mentální 
retardace. 
 
Až nečekaně velké procento postižených nebo jinak handicapovaných členů mají junáci, 

jelikož 5 oddílů z 11 dotázaných odpovědělo na tuto otázku kladně. Oproti tomu tomíci 

a woodcrafteři mají malé procento znevýhodněných členů.  

7. 8 Jaký máte typ tábora? 

7. 8. 1 A-tom 
 
Tabulka č. 17. Jaký máte typ tábora- A-tom 

Hodnota % Počet 

Stálý 78,9% 15 

Putovní 15,8% 3 

jiný, jaký? 5,3% 1 

Celkem:19 

Tomíci mají z 78,9 % stálé tábory, jezdí nejčastěji na 2 týdny a mají 1 turnus.Vedoucí, 

kteří zvolili odpověď „jiný“ uváděli stálý tábor s hvězdicovým putováním. 
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7. 8. 2 Junák 
 

Tabulka č. 18. Jaký máte typ tábora- Junák 

Hodnota % Počet 

stálý 100,0% 11 

Celkem: 11 

 

Všechny junácké oddíly, které jsme oslovily mají stálý tábor. Doba trvání je obvykle 3 

týdny a mají 1 turnus. 

 

7. 8. 3 Pionýr 
 

Tabulka č. 19. Jaký máte typ tábora- Pionýr 

Hodnota % Počet 

stálý 100,0% 26 

Celkem: 26 

 

Všechny pionýrské oddíly, stejně jako junácké mají taktéž ze 100 % stálé tábory. 

Nejvíce však jezdí na 2 týdny a mají 1 turnus. 

 

7. 8. 4 Woodcraft 
 

Tabulka č. 20. Jaký máte typ tábora- Woodcraft 

Hodnota % Počet 

stálý 69,2% 9 

jiný, jaký? 30,8% 4 

Celkem: 13 

 

Woodrafteři mají ze 69,2 % stálé tábory, jezdí nejčastěji na 2 týdny a na 1 turnus. 

Vedoucí, kteří označili variantu „jiný“ uvádí, že tábor je stálý a ke konci pobytu 

putovní. 

 

Největší četnost měla jednoznačně odpověď, že organizace mají stálý tábor.  
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7. 9 Na co je Váš tábor zaměřen? 

7. 9. 1 A-tom 
Graf č. 9. Na co je Váš tábor zaměřen- A-tom 

Nejčastěji tomíci odpovídali, že mají tábor zaměřený na táboření a pobyt v přírodě, 

turistiku a poznávání přírody. Což se v podstatě neliší od toho, čemu se věnují přes 

školní rok. Během roku se pouze více věnují cyklistickým výpravám a také hrám 

v přírodě a klubovně. V odpovědích na „co jiného“ je Váš tábor zaměřen, někteří 

vedoucí odpovídali na maximum her a minimum volného času. 

7. 9. 2 Junák 
Graf č. 10. Na co je Váš tábor zaměřen- Junák 

 
Junáci měli tři nejčastější odpovědi stejné jako tomíci, tedy táboření a pobyt v přírodě, 

poznávání přírody a turistika, ale velmi vysoké procento ještě získala odpověď, že mají 

sportovní tábory. A stejně jako tomíci i junáci mimo letní tábor jezdí více na kole a hrají 

hry v přírodě i klubovně. Jako možnost „jiné zaměření“ vedoucí uvádí skautské. 
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7. 9. 3 Pionýr 
Graf č. 11. Na co je Váš tábor zaměřen- Pionýr 

Pionýři opět označili jako čtyři nejčastější druhy zaměření táboření a pobyt v přírodě, 

poznávání přírody, turistiku a sportovní zaměření tábora. Během školního roku se 

věnují hrám v přírodě i klubovně. Jako „jiné zaměření“ tábora vedoucí uvedli airsoft, 

modelářství. 

7. 9. 4 Woodcraft 
 
Graf č. 12. Na co je Váš tábor zaměřen- Woodcraft 

Woodcrafteři nejčastěji označovali 2 odpovědi a to táboření a pobyt v přírodě a 

poznávání přírody. Naopak se u nich tábory nezaměřují na horolezectví a vodácký 

sport. Přes školní rok se stejně jako ostatní organizace věnují navíc ještě hrám v přírodě 

a v klubovně. Jako možnost „jiné zaměření“ woodcrafteři uvádí požitek z toho, že 

mohou být spolu a historické zaměření na indiánský život. 
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Vedoucí Woodcraftu měli nejčastější odpovědi táboření a pobyt v přírodě a poznávání 

přírody. Tomíci, junáci a pionýři taktéž, ale tito vedoucí měli také velké procento u 

turistického a sportovního zaměření.  

 

7. 10 Jakou část z táborového programu zabírá celotáborová 
etapová hra? 

 

7. 10. 1 A-tom 
Graf č. 13. Jakou část z táborového programu zabírá celotáborová etapová hra- A-tom 

Suverénně tu zvítězila odpověď, že tomíci považují celotáborovou etapovou hru na 

svém táboře za základ a každý den mají 1-2 etapy. 
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7. 10. 2 Junák 
Graf č. 14. Jakou část z táborového programu zabírá celotáborová etapová hra- Junák 

Junáci nejčastěji označovali odpověď, že na letním táboře je etapová hra základem 

programu. Vysokou četnost možnosti „máme to jinak“ můžeme odůvodnit tak, že 

pokaždé je na táboře jiná koncepce, jednou etapové hry zasahují i do běžného 

táborového života a jindy jsou etapy jasně oddělené a zpravidla probíhají jednou za 2-3 

dny.  

7. 10. 3 Pionýr 
 

Graf č. 15. Jakou část z táborového programu zabírá celotáborová etapová hra- Pionýr 

Pionýři jasně ukázali, že na jejich letních táborech je celotáborová etapová hra velmi 

důležitá. Ani jednou se neobjevila odpověď, že by měli jinou hlavní náplň nebo že by 

etapové hry nehráli vůbec. 
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7. 10. 4 Woodcraft 
Graf č. 16. Jakou část z táborového programu zabírá celotáborová etapová hra- Pionýr 

Woodcrafteři mají odpovědi celkem vyrovnané, i když i zde byla největší četnost u 

odpovědi, že etapová hra tvoří základ táborového programu.  

 

Ve stručnosti lze shrnout, že všechny čtyři organizace považují etapovou hru za základ 

svého táborového programu.  
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7. 11 Jakým způsobem motivujete děti k etapovým hrám? 

7. 11. 1 A-tom 
 
Graf č. 17. Jakým způsobem motivujete děti k etapovým hrám- A-tom 

 

Nejčastější odpovědí byla motivace čtením z knížky. Mezi další dvě nejčastěji 

označované patří body nebo odměna a divadlo nebo scénka. Jako možnost „jinak“ 

vedoucí uvádí motivaci vlastním příběhem, náhlé objevy šifrovaných zpráv a výhody, 

které se děti získávají do dalších etap. 

7. 11. 2 Junák 
Graf č. 18. Jakým způsobem motivujete děti k etapovým hrám- Junák 

Junáci nejčastěji motivují děti ke hrám divadlem (scénkou) nebo čtením z knížky. Další 

významný motivační prvek jsou body nebo odměna. Loutkové divadlo neoznačil ani 

jeden vedoucí. 
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7. 11. 3 Pionýr 
 
Graf č. 19. Jakým způsobem motivujete děti k etapovým hrám- Pionýr 

Pionýři využívají jako nejčastější motivace divadlo (scénku), stejně jako body nebo 

odměnu. Dále využívají tradiční čtení z knížek a naopak vůbec nevyužívají loutkové 

divadlo. Jako „jiný způsob“ motivace uvádí vedoucí atmosféru vytvořenou obleky a 

postupnou gradaci hry. 

7. 11. 4 Woodcraft 
 
Graf č. 20. Jakým způsobem motivujete děti k etapovým hrám- Woodcraft 

 

Woodcrafteři nejčastěji motivují děti čtením z knížky, body a divadlem. Ani jeden 

vedoucí se nezmínil, že by používali k motivaci stínové divadlo. Jako možnost „jiným 

způsobem“ uvádějí vedoucí získávání potřebných indicií k celotáborové hře a hlavně 

nadšením pro věc. 
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I u poslední otázky se velká většina vedoucích ze všech organizací shodla. Nejčastěji 

totiž označovali motivaci čtením z knížky a nebo divadlem. Vysokou četnost měla i 

odpověď, že děti motivují body nebo odměnou.  

 

7. 12 Souhrn 

Výzkum prokázal, že odlišnosti programů letních táborů těchto čtyřech vybraných 

neziskových organizací jsou velmi malé. Neliší se ani tak v závislosti na tom, pod jakou 

organizací jsou zařazeni, ale spíše závisí na vlastním oddíle. Příprava táborového 

programu i samotný táborový program a průběh her je velmi podobný.  

 

8. Diskuze 

     Ve výzkumu jsme zjišťovali, jak se od sebe liší jednotlivé neziskové organizace při 

programech letních táborů. Hlavní vedoucí oddílů odpovídali na otázky, které byly 

vyhodnoceny a zařazeny právě podle toho, do jaké organizace jejich oddíl patří. 

K dispozici jsme měli odpovědi od 19 oddílů Asociace TOM, 11 oddílů Junáka, 26 

oddílů Pionýra a 13 oddílů Woodcraftu. Dohromady tedy odpovídalo 69 oddílů.  

 

     Hlavní vedoucí má za oddíl veškerou zodpovědnost. Je tím myšlena nejenom právní 

zodpovědnost, ale především ta morální. Hlavní vedoucí je „tahounem“ celého oddílu,  

na němž obvykle nejvíce záleží. To on musí dodělat do konce i věci, které jsou 

nepříjemné nebo neoblíbené. Samozřejmě vždy záleží i na ostatních vedoucích, jak 

hodně mu práci usnadňují. Zajímalo nás,  zda tito vedoucí navštěvují oddíl od svých 

dětských let a tudíž, jestli v oddíle vyrostli nebo jestli se oddílových aktivit začali 

účastnit až jako starší.  

      Díky tomu jsme do výzkumu zařadili otázku, v kolika letech vedoucí přišli do 

oddílu, který teď řídí. Tomíci, pionýři a woodcrafteři jednoznačně odpovídali, že do 

tohoto oddílu přišli v 19 a více letech. Jedinou odlišnou organizací zde byli junáci, kteří 

s převahou odpovídali, že do oddílu vstoupili mezi 5 a 9 rokem. Tento fakt, by mohl dát 

organizacím podnět k zamyšlení. Je jasné, že hlavním cílem oddílů je jejich vlastní 

působení a činnost. K tomu, aby se mohly pořádat letní tábory je nezbytné, aby je řídil 
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hlavní vedoucí. Otázkou je, zda je výhodnější si hlavní vedoucí v oddílu vychovat, jako 

to s převahou dělají junáci nebo ne.  

 

     U vymýšlení táborového programu má obvykle důležité slovo hlavní vedoucí. Může 

se stát, že v některých organizacích nebo oddílech je to slovo významné, jelikož hlavní 

vedoucí má táborový program na starosti. Stejně tak se ale může stát, že v některých 

oddílech se hlavní vedoucí zabývá programovou činností méně. Ať je to tak či onak, 

hlavní vedoucí musí mít silnou motivaci, aby zastával tento těžký úkol. V další otázce 

jsme se právě proto dotazovali, co vedoucí motivuje k činnosti hlavního vedoucího. 

     U této otázky mohli vedoucí vybírat více odpovědí. Nemuseli se rozhodnout pro 

jednu možnost, ale vybrat si ty, které jeho pocity vystihovaly nejvíce. Objevovaly se 

zde tři odpovědi neustále dokola. Ať již bylo pořadí jakékoliv, většina dotázaných ze 

všech čtyř organizací odpovídala velmi podobně. Vedoucí vidí jako největší motivaci v 

kolektivu lidí, který je obklopuje a se kterými spolupracují. Dalším silným motivem je 

touha a radost pracovat s dětmi. Poslední, nejčastější možnost, kterou vedoucí 

označovali bylo to, že v oddíle vyrostli a že se stal součástí jejich života. 

 

     Pořádání letního tábora nemusí být tak jednoduchá věc, jak se jeví lidem, kteří ho 

nikdy neorganizovali. Je velmi důležité, aby letní tábor splňoval kritéria, díky nímž je 

tolik přínosný pro dnešní děti. Po stránce technické je velmi důležité, aby tábor splňoval 

i kritéria pro dotace od měst, krajů nebo ministerstev, bez kterých se letní tábory jen 

těžko obejdou. Organizace, které se zabývají prací s dětmi a mládeží mají své školení a 

kurzy, ve kterých se vedoucí naučí, jak takový táborový program připravit. Nejde přeci 

jen o to, děti na táboře zabavit, ale jde i o to, něco je přitom nenásilnou formou naučit. 

     Zde jsme u pokládání otázky vycházeli z hypotézy H1, že výše jmenované neziskové 

organizace požadují kvalifikaci k pořádání letního tábora. Hypotéza H1 se prokázala 

jako pravdivá, neboť velká většina všech dotázaných vedoucích, přesněji šedesát, 

odpovědělo, že odbornou kvalifikaci po nich jejich mateřská organizace vyžaduje jak 

k pořádání letního tábora, tak k řízení oddílu. Pouze jeden vedoucí z Asociace TOM 

uvedl, že tato organizace nepožaduje ani jednu kvalifikaci.  
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     Hlavní vedoucí je velmi důležitý, ale bez pomoci ostatních vedoucích by se tábor 

s naprostou jistotou nekonal. Správný počet vedoucích je důležitý pro chod tábora. Je 

velmi nešťastné, když je vedoucích málo. Nemají svoje osobní volno, mohou být 

podráždění a unavení. Druhá špatná varianta, když je vedoucích příliš, se také 

neosvědčuje. Ti se mohou cítit nevyužití a ztrácí motivaci na tábor příští léto opětovně 

přijet. Proto jsme v další otázce zkoumali, kolik vedoucích je na táboře po celou dobu 

konání tábora. Otázku jsme zpřesnili po té, co jsme si uvědomili, že na různé dny 

mohou na tábor přijet vedoucí, kteří pomáhají např. jen s jednou akcí.  

     Opět zde docházelo k velmi podobným odpovědím a to především u vedoucích 

Asociace TOM, Junáku a Woodcraftu. Tyto oddíly mají nejčastěji k dispozici 4-6 

vedoucích po celou dobu táboru. Pouze u pionýrů jsme zaznamenali, že mají na táboře 

nejčastěji 7 a více vedoucích. Tento výsledek by mohl souviset s počtem dětí na táboře. 

Obecně řečeno, čím více dětí se zúčastňuje táborového programu, tím více je potřeba 

vedoucích.   

 

     Vyjasnili jsme si, že počet vedoucích je velmi zásadní. Další důležitou věcí ovšem 

je, jak se tito vedoucí do táborového programu zapojují. Jsou lidé, kterým stačí táborové 

prostředí a nálada a jsou spokojení. Dostanou zadaný úkol, který splní a dále nemají 

potřebu cokoli vymýšlet. Na druhé straně jsou lidé, kteří se potřebují realizovat. Nestačí 

jim, aby s táborovým programem pouze vypomáhali. Jelikož to, jestli táborový program 

připravuje jen omezený počet lidí nebo jestli je do něho zapojeno více účastníků, se 

projeví i na jeho realizaci. Zajímalo nás tedy, zapojení vedoucích do programu tábora 

včetně jejich funkcí.  

     Vycházeli jsme zde z hypotézy H2, že zkoumané organizace mají rozdílné systémy 

v zapojování vedoucích do táborového programu. Tato hypotéza se ale neověřila, 

jelikož výzkum ukázal, že zapojení vedoucích do táborového programu nelze dělit 

podle organizací. Často se stává, že se vedoucí z jednoho oddílu do táborového 

programu zapojují naprosto rozdílným způsobem, než vedoucí z druhého oddílu stejné 

organizace. Na druhou stranu se ale objevují případy, že dva oddíly z odlišných 

organizací mají stejný nebo velmi podobný způsob zapojení vedoucích. Výzkum 

prokázal, že jsou tu nejčastěji dva modely organizace vedoucích. První model je založen 

na tom, že několik jedinců má mezi sebou rozdělené funkce a ostatní jsou jejich 

pomocníky. Druhý model je týmový, kdy vedoucí před táborem vymýšlí stěžejní hry a 

aktivity dohromady a jednotlivé funkce na táboře si rozdělí mezi sebe. 
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Nejdůležitější funkce jsou obvykle rozděleny takto: hlavní vedoucí, který má na starost 

vyřizování oficiálních záležitostí s úřady, starostou, rodiči atd. Dále je tu funkce 

zdravotníka, která na žádném táboře nesmí chybět. Neméně důležitá je i role kuchaře a 

s ní většinou související role zásobovače potravin. Další funkce, které se objevovaly 

v odpovědích jsou zástupci hlavních vedoucích, kteří obvykle mají na starost převážně 

celotáborovou etapovou hru. Často to neznamená, že by měli na starost její přípravu 

sami, jsou spíše její garanti, kteří ručí za klidný a plynulý průběh hry. Dále jsou tu 

vedoucí oddílů (někdy družstev nebo družin), kteří mají nejčastěji na starost ostatní 

program mimo etap, což znamená vyrábění, sportovní hry a jiné. Také jsou tu 

instruktoři, kteří jsou většinou k dispozici programovému vedoucímu nebo ostatním, ale 

mají na starosti i jiné věci jako jsou např. vycházky po okolí. 

 

     Rozdíly mezi tábory, kde se děti znají, jelikož se vídají po celý školní rok a tábory, 

kde se děti neznají jsme uváděli v kapitole 2. 2 Letní tábor. Tuto otázku jsme zařadili 

kvůli tomu, že tento jev může táborový program ovlivnit. Zkoumali jsme zde, jak mají 

organizace nastavená svá vnitřní pravidla u členské základny. Zajímalo nás, jestli jsou 

jejich letní tábory přístupné široké dětské veřejnosti, nebo jestli se děti musejí stát členy 

tohoto oddílu před tím, než se zúčastní tábora.  

     Tomíci a pionýři odpovídali velmi podobně, mají svou stálou základnu členů na 

schůzky a výpravy, ale na letní tábor s nimi mohou jet i děti nové, které se oddílových 

aktivit dříve neúčastnily. V podstatě podobně odpovídali i woodcrafteři, se kterými na 

letní tábor mohou jet i lidé, kteří nejsou členy organizace, když projeví zájem o jejich 

myšlení. Také se jejich táborů zúčastňují ti, které pozvali. Naopak největší rozdíl jsme 

pozorovali u pionýrských oddílů. Zde se musí dítě nutně stát členem organizace, aby 

mohlo jet na letní tábor.  

 

     Všechny čtyři organizace uvádějí, že se věnují dobročinné činnosti. Nás v další 

otázce zajímalo, jestli jejich dobročinnost sahá do takové míry, aby do jejich oddílu 

patřily i osoby se specifickými potřebami nebo handicapovaní. U každého postižení je 

stěžejní, jak vážné je a také, jestli se o sebe dotyčné dítě umí samo postarat. Bez debat 

se shodneme na tom, že začlenit postižené děti do kolektivu zdravých je velmi 

šlechetné. Na druhou stranu je potřeba upřímně konstatovat, že tyto děti mohou velmi 

ovlivnit táborový program a že se mnohdy kvůli nim mohou oddíly omezovat.   
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     Odpovědi se shodovaly u tomíků a woodcrafterů, kteří mají v oddíle tyto osoby jen 

velmi výjimečně. Odpovědi pionýrů a junáků byly na druhou stranu velmi překvapivé. 

Více než polovina jejich oddílů odpověděla, že jejich akcí se lidé se specifickými 

potřebami nebo handicapovaní zúčastňují. Postižení jsou obvykle méně závažná, např. 

bezlepkové diety a hyperaktivita, ale jsou tu i postižení vážnějšího  charakteru, např. 

děti na vozíku, děti s poruchou zraku a epilepsií .  

 

     Abychom mohli zkoumat rozdílnost táborových programů, je důležité zjistit, jaký 

typ tábora jednotlivé organizace preferují. V kapitole 2.2.1 Rozdělení táborů uvádíme, 

že tábory se dají dělit na stálé, putovní, příměstské a hvězdicovité. S určitostí můžeme 

říci, že jiný program bude na táboře putovním, kde je základem dne přesun a jiný na 

stálém táboře.  

     Odpovědi na tuto otázku byly jednoznačné, junáci a pionýři se na 100% shodli, že 

jezdí na stálé tábory. Tomíci a woodcrafteři také nejčastěji zmiňovali stálý tábor, ale 

vyskytly se u nich i oddíly, které mají putovní nebo hvězdicový typ tábora. Výzkum 

také prokázal, že kromě junáků, kteří mají nejčastěji třítýdenní tábor, všechny ostatní 

organizace jezdí na dva týdny a mají jeden turnus. 

   

     Z praktického hlediska každá tato organizace vznikla, aby se mohla věnovat a 

vychovávat děti a mládež. Z historického hlediska však každá tato organizace vznikla za 

zcela jiným účelem. My jsem se zde dotazovali vedoucích, jaké je zaměření jejich 

letních táborů. Vycházeli jsme z hypotézy H3, že zaměření bude rozdílné, právě kvůli 

jejich historickým kořenům.  

     Všechny organizace shodně označovaly dvě možnosti. Velká většina oddílů se 

zaměřuje na táboření, pobyt v přírodě a na poznávání přírody. Tomíci a junáci 

k předchozím dvěma odpovědím přidávali třetí variantu, že jejich tábor je zaměřený na 

turistiku. Pionýři a woodcrafteři k předchozím dvěma odpovědím přidávali ještě 

turistické a sportovní zaměření. Hypotéza se tedy nepotvrdila.  
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     Etapové hry patří mezi stálice táborových programů. Více se o nich zmiňujeme 

v kapitole 2. 4. 1 Etapové hry. Vycházíme z hypotézy H4, že zkoumané organizace 

věnují rozdílné množství času etapovým hrám při táborovém programu. Je sice pravda, 

že etapové hry využívá mnoho oddílů, ale kolik jim věnují prostoru, to je otázkou. 

Hypotéza se opět nepotvrdila, jelikož velká většina oddílů uvádí etapovou hru jako 

základ jejich táborového programu. Výzkum totiž dokázal, že oddíly hrají etapovou hru 

každý den, nebo alespoň jednou za dva dny, což je poměrně vysoká četnost. Pouze u 

woodcrafterů se objevily 2 oddíly, které etapové hry nezařazují do táborového 

programu. 

 

     Samotné hry mohou být zábavné, když je ale uvedeme tím správným způsobem, 

mohou se z her stát opravdová dobrodružství. Někdy stačí jen chvilka času na převlek 

nebo ta správná denní či noční doba a děti se bojí vkročit do lesa, kam běžně chodily. 

Velmi výraznou roli zde hraje originalita vedoucích a jejich nasazení. V poslední otázce 

jsme zjišťovali, jakým způsobem kolektiv vedoucích motivuje děti k etapovým hrám. 

      I zde hlavní vedoucí odpovídali shodně. Zjistili jsme, že nejčastěji volí 

konzervativní metody. Své hry a celkově celou táborovou náladu nejčastěji  motivují 

čtením z knížek, nebo hraním divadla. Mezi další velmi používanou motivaci oddíly 

zařazují body nebo odměnu. Naopak loutkové divadlo, stínové divadlo a vysvětlení 

pravidel bez motivace se v těchto organizacích výrazně neobjevují. 

 

     Výzkum prokázal, že jsou si tyto organizace v programech letních táborů velmi 

podobné. Uvážíme- li, že hlavní zaměření táborů je na poznávání a pobyt v přírodě, je 

to nasnadě. I další zjištěné položky poukazují na podobnost v táborových programech. 

Zjistili jsme např., že skoro všechny organizace mají přibližně stejný počet vedoucích 

na táboře a že etapové hry považují za základ tábora. Také všechny čtyři organizace 

požadují kvalifikaci k pořádání letního tábora a obvykle mají stálý typ tábora.  

 

     Limity naší práce vidíme v menším počtu respondentů, než jsme původně zamýšleli. 

Na počátku výzkumu jsme předpokládali, že od každé organizace využijeme odpovědi z 

20 oddílů, což se bohužel nepodařilo. Pro zvýšení validity bychom doporučovali zvýšit 

počet odpovědí od jednotlivých organizací a tím zpřesnit konečné výsledky. Dá se 

předpokládat, že změnou metody výzkumu, tedy použitím rozhovoru nebo pozorování 

by se výsledek získaných dat mohl také zvýšit.  
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9. Závěr 

     Cílem této práce bylo porovnání programových odlišností čtyř neziskových 

organizací. Porovnali jsme odpovědi hlavních vedoucích, kteří odpovídali na jedenáct 

otázek, které se týkali programu na letních táborech. Tito vedoucí jsou z neziskových 

organizací A-tom, Junák, Pionýr a Woodcraft. Na základě statistických dat jsme tyto 

odpovědi vyhodnotili a vytvořili souhrnný přehled.  

     V teoretické části jsme se zabývali historickým pohledem na tyto čtyři organizace. 

Došli jsme k závěru, že jsou rozdílné a každá z nich byla založena z naprosto jiných 

důvodů. V této části jsme rovněž zmínili problematiku letních táborů, hlavních 

vedoucích, hry jako obecného pojmu a hlavně jsme se zaměřili na etapové hry, jelikož 

bývají nejčastěji hlavním programem na dětských táborech.  

     Ve výzkumné části jsme se přesvědčili o tom, že hypotéza H1 byla pravdivá. 

Opravdu od velké většiny z dotazovaných, jejich domovská organizace požaduje 

odbornou kvalifikaci pro pořádání letního tábora.  Zato hypotéza H2 se nepotvrdila. 

Systém zapojení vedoucích do táborového programu není závislý na tom, z jaké 

organizace oddíly pocházejí, ale záleží opravdu jen na oddílech a jejich vedoucích. 

Hypotézu H3 jsme taktéž vyvrátili, neboť zaměření táborů je velmi podobné. Oddíly 

Asociace TOM a Junák se zaměřují na táboření, pobyt v přírodě, na poznávání přírody a 

na turistiku. Oddíly  Pionýra a Woodcraftu k předchozím třem odpovědím přidali  ještě 

sportovní zaměření. Hypotéza H4 se také nepotvrdila. Zjistili jsme, že zkoumané 

organizace věnují etapovým hrám velkou většinu svého táborového programu a 

považují ho za jeho základ.  

 

     Počet získaných odpovědí nebyl takový, jaký jsme předpokládali a tak se údaje 

nedají zobecňovat na všeobecnou platnost. Pro větší objektivitu a validitu výzkumu by 

bylo zapotřebí zvýšit počet vyplněných odpovědí a tím i počet získaných dat. 
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PŘÍLOHY:  
 
Dotazník 
 
Ze které jste organizace? 
 
( ) Asociace TOM 
( ) Junák 
( ) Pionýr 
( ) Woodcraft 

 
Kdy vznikl Váš oddíl a v jakém městě máte základnu? (kde se scházíte) 
 
...................  

 
Jaká je činnost Vašeho oddílu přes rok? (mimo letní tábor) 
 
[ ] cyklistické vyjížďky 
[ ] hry v přírodě i klubovně 
[ ] lezení 
[ ] poznávání přírody 
[ ] vodácké vyjížďky 
[ ] výpravy do přírody 
[ ] vysokohorské túry 
[ ] jiné, jaké? 

 
Kdy jste se stal členem tohoto oddílu? (kolik Vám bylo let) 
 
( ) 5- 9 
( ) 10- 14 
( ) 15-18 
( ) 19 a víc 
 
Kolik je Vám nyní let? 
 
...................  
 
Jak dlouho jste v čele tohoto oddílu? 
 
( ) míň než 1 rok 
( ) 1-5 let 
( ) 6 a více let 

 
Požaduje Vaše organizace odbornou kvalifikaci k pořádání letního tábora nebo k řízení 
oddílu? 
 
( ) ano, k oboum variantám 
( ) ano, k řízení oddílu 
( ) ano, k pořádání letního tábora 
( ) ne 



 
 

Máte nějakou další odbornou kvalifikaci, kterou v oddíle využíváte? 
 
( ) ano, jakou? 
( ) ne 

 
Co Vás motivuje k činnosti hlavního vedoucího oddílu? 
 
[ ] kolektiv lidí se kterými spolupracuji 
[ ] vyrostl jsem v oddíle, jinak si svůj život nedokážu představit 
[ ] mám rád/a práci s dětmi 
[ ] je to zdroj příjmů 
[ ] nikdo jiný tuto pozici nechce/ nemůže zastávat 
[ ] něco jiného, co? 

 
Jaký je počet aktivních vedoucích na táboře? (ti co zůstávají po celou dobu tábora) 
 
( ) 1-3 vedoucí 
( ) 4- 6 vedoucí  
( ) víc než 7 vedoucích 

 
Popište Váš systém zapojení vedoucích do táborového programu, včetně jejich funkcí.  
 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
Jsou i tací vedoucí, kteří se zúčastňují pouze tábora (nezúčastňují se aktivit přes rok)? 
 
( ) ano, kolik 
( ) ne 

 
Kolik z celkového počtu vedoucích je mužů?  
 
( ) 100% 
( ) Více než 50% 
( ) Zhruba 50% 
( ) Méně než 50% 
( ) 0% 

 
Kolik vedoucích máte v těchto věkových kategoriích? (ke každé variantě připište počet) 
 
  
15 - 18 .................. 
19 - 26 .................. 
27 - 50 .................. 
nad 50 let .................. 

 



 
 

Je možné, aby u Vás na táboře působil vedoucí, který se v minulosti neúčastnil Vašeho tábora 
jako dítě? 
 
( ) ano  
( ) ne 

 
Uveďte kolik Vašich vedoucích je již zaměstnáno a kolik stále studuje 
 
  
studuje .................. 
pracuje .................. 

 
Jaké je věkové složení členů? Připište ke každé variantě počet dětí (alespoň přibližně).  
 

 
poslední možnost vyplňujte pouze jestliže děti nad 18 a víc NEplní úlohu 
vedoucích/praktikantů 

děti pod 5 
let 

.................. 

6-10 .................. 
11-14 .................. 
15-18  .................. 
18 a víc .................. 

 
Máte stálou základnu členů nebo jsou Vaše akce přístupné i dětské veřejnosti? 
 
( ) máme stálou základnu, kdo chce s námi jet na tábor či na ostatní aktivity musí být členem 
našeho oddílu 
( ) máme stálou základnu, ale na výpravy či tábor bereme i ostatní děti 
( ) máme stálou základnu na výpravy, ale na tábor bereme i ostatní děti 
( ) nemáme stálé členy, na každé akci se potkávají úplně nové děti 
( ) máme to jinak, jak? 

 
Jsou ve vašem oddíle osoby se specifickými potřebami nebo handicapovaní? 
 
( ) ano, uveďte druh 
( ) ne 

 
Na jak dlouho jezdíte na letní tábor? 
 
( ) 1 týden 
( ) 2 týdny 
( ) 3 týdny 
( ) na jinou dobu, na jakou? 
 
Kolik máte turnusů? 
 
( ) 1 
( ) 2 
( ) jiný počet, jaký? 

 



 
 

 
 
Jaký máte druh letního tábora? 
 
( ) stálý 
( ) putovní 
( ) jiný, jaký? 

 
Jaký máte typ umývárny? 
 
[ ] myjeme se v potoce 
[ ] máme umývárnu jen se studenou vodou 
[ ] máme umývárnu s teplou vodou 
[ ] jiný, jaký? 
 
Jaký máte typ toalety?  
 
[ ] máme latrýnu  
[ ] máme suché záchodky (kadibudky)  
[ ] máme splachovací záchody 
[ ] jiný, jaký? 
 
Jak řešíte stravování?  
 
[ ] nemáme zděnou kuchyň a vaříme si sami 
[ ] nemáme zděnou kuchyň a vaří nám kuchařka/ kuchař  
[ ] máme zděnou kuchyň a vaříme si sami  
[ ] máme zděnou kuchyň a vaří nám kuchař/ kuchařka  
[ ] jinak, jak? 
 
Jak jste na táboře ubytovaní? 
 
[ ] spíme pod širákem (pod přístřeškem nebo plachtou) 
[ ] spíme ve stanech bez podsady 
[ ] spíme ve stanech s podsadou 
[ ] spíme v tee- pee 
[ ] spíme v chatkách 
[ ] spíme ve zděné budově 
[ ] jinak, jak? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Na co je Váš tábor zaměřen?  
 
[ ] cyklistický 
[ ] horolezecký 
[ ] poznávání přírody  
[ ] sportovní  
[ ] vodácký  
[ ] vysokohorský  
[ ] táboření a pobyt v přírodě 
[ ] turistika 
[ ] jinak, jak 

 
Napište 5 nejdůležitějších zásad u organizování letního tábora a seřaďte je podle důležitosti 
od nejdůležitějších po méně důležité 
 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
Napište harmonogram příprav letního táborového programu podle měsíců v průběhu roku 
(např. podle posledního tábora) 
 
září .................. 
říjen .................. 
listopad .................. 
prosinec .................. 
leden .................. 
únor .................. 
březen .................. 
duben .................. 
květen .................. 
červen .................. 
červenec .................. 
srpen .................. 
 
Jakou část z táborového programu zabírá celotáborová etapová hra? 
 
( ) u nás je etapová hra základ- každý den máme 1- 2 etapy  
( ) u nás je etapová hra docela důležitá- v průměru každé 2 dny máme aspoň jednu etapovou 
hru 
( ) u nás není etapová hra stěžejní, máme jinou hlavní náplň tábora 
( ) my nehrajeme etapové hry 
( ) máme to jinak, jak? 

 
 
 
 
 



 
 

Co všechno zařazujete do táborového programu?  
 

 
Jestliže program zařazujete, popište a upřesněte ho. Jestliže je v 
tabulce něco co nezařazujete, napište 0 

Etapové hry .................. 
Noční hry .................. 
Sportovní hry .................. 
Výrobní program .................. 
Výtvarný program .................. 
Pracovní činnost .................. 
Náboženství .................. 
Vzdělávací program .................. 
Vaření .................. 
Slavnostní ohně .................. 
Kulturní program (např 
divadlo) 

.................. 

další, co? .................. 

 
Napište 5 nejdůležitějších věcí, podle kterých vybíráte téma tábora od nejdůležitějšího k 
nejméně důležitému 
 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
Jakým způsobem motivujete děti k etapovým hrám?  
 
[ ] divadlo (scénka) 
[ ] čtení z knížky 
[ ] loutkové divadlo 
[ ] stínové divadlo 
[ ] písnička 
[ ] nemotivujeme, pouze vysvětlíme pravidla 
[ ] body/ odměnou 
[ ] jiným, jakým? 

 
 
Jaký způsob motivace k etapovým hrám je mezi vedoucími nejoblíbenější a který má největší 
úspěch u dětí? 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
Myslíte si, že se v něčem odlišujete od ostatních oddílů z Vaší organizace? 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 



 
 

Jaké znáte jiné neziskové organizace podobného zaměření? 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
V čem si myslíte, že se organizace která zaštiťuje Váš oddíl liší od ostatních neziskových 
organizací?  
 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
Jak se podle Vás liší letní tábory pořádané neziskovými organizacemi od letních táborů 
pořádaných komerčními společnostmi? 
 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 

 
Poděkování a rozloučení 
Děkujeme Vám za Vaše názory a čas, který jste věnovali vyplnění tohoto dotazníku. Pokud 
budete mít zájem o výsledky tohoto průzkumu, neváhejte mě kontaktovat na 
dominika.zabranska@seznam.cz 

 
 


