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Abstrakt 

 

Název: Změna sociální koheze po absolvování kurzů v přírodě 

 

Cíl:  Cílem práce je poskytnutí uceleného pohledu na téma změny sociální 

koheze skupin po absolvování kurzu aktivit v přírodě.  

 

Metody: V práci byla využita metoda obsahové analýzy textu spolu s metodou 

sekundární analýzy dat. 

 

Výsledky: Provedený rozbor dostupných zdrojů přinesl zjištění, že kurzy aktivit 

v přírodě mají pozitivní vliv na rozvoj sociální koheze, jak pracovních 

skupin, tak i skupin mladistvých a sportovních týmů. Práce se zabývá i 

dalšími přínosy kurzů aktivit v přírodě. 

 

Klíčová slova: soudržnost, teambuilding, aktivity v přírodě, sociometrie, skupina, 

tým, sociální koheze 

  



Abstract 

 

Title: Changing of social cohesion through courses in nature 

 

Aims: Aim of the study is to provide a comprehensive perspective on the topic 

of changes of the social cohesion of groups after the course activities in 

nature. 

 

Methods: Methods used in the work are text analysis with secondary data analysis. 

 

Results: An analysis of available sources revealed that the odds of outdoor 

activities have a positive effect on the development of social cohesion 

among work groups as well as groups of adolescents and sports teams. 

The work also deals other benefits of outdoor activities courses. 

 

Key words: social cohesion, team building, outdoor education, sociometry, 

group, team 
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1 Úvod 

Sociální koheze je v poslední době velmi diskutované téma, a to jak na 

makrospolečenské úrovni, tak na úrovni menších skupin a týmů. Hned v úvodu je nutné 

zmínit, že např. dle Musila (2005), pojmy koheze a soudržnost jsou běžně užívány jako 

synonyma a v této práci budou stejně tak používány. V Evropě se společenské vědy 

začaly více zajímat o studium koheze v 90. letech 20. století v souvislosti s praktickou 

politikou Evropské unie. Posléze byla otázka společenské soudržnosti chápána také jako 

koncept sociálního kapitálu, což přispělo k extenzivním sociologickým výzkumům, do 

kterých se zapojily i další příbuzné vědní obory (Šafr, Bayer, & Sedláčková, 2008).  

Práce je orientovaná především na změny sociální koheze menší skupiny či 

menšího týmu, který podstoupil kurz s prvky aktivit v přírodě. V první části práce je 

kladen důraz na správné zasazení a osvětlení klíčových pojmů, které jsou pro práci 

stěžejní.  

Jelikož se obsahová analýza dat v této práci zabývá i vlivem aktivit v přírodě 

v rámci teambuildingových programů, první z těchto pojmů je teambuilding, neboť 

v české literatuře najdeme kurzy aktivit v přírodě zařazeny jako součást ucelených 

teambuildingových programů. Význam teambuildingu v posledních letech velice roste, 

což je dáno zejména rychle se měnícími podmínkami, se kterými se musí společnosti 

vyrovnat, a které se výrazně promítají do nároků kladených na týmy. Rychle se měnící 

podmínky jsou nejčastěji způsobovány vlivem globální ekonomické soutěže, rostoucí 

diverzitou pracovních sil a rostoucí rolí technologií. V takto rychle se měnícím prostředí 

vede využití týmové práce k vyšší pracovní produktivitě, efektivnějšímu využívání 

zdrojů, kvalitnějšímu procesu rozhodování spolu s řešením problémů, vyšší kvalitě 

výrobků i služeb a vyšší míře inovací a kreativity (Doubravová, 2010). To nás přivádí 

k myšlence, že pokud pracovní tým není efektivní, je to pro společnost znatelné právě 

ve výsledcích hospodaření (Brooks, 2003). 

Další z ústředních pojmů je právě sociální koheze. Ovšem, jak je jistě patrné, 

k sociální soudržnosti může docházet mezi dvěma a více jedinci, proto se práce 

zaměřuje na definování a vymezení pojmu skupina a tým. A právě skupina a její 

dynamika tvoří nedílnou součást při určování celkové soudržnosti. Aby bylo možné 

posoudit změnu soudržnosti dané skupiny, zaměříme se v první části práce také na 
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pojem sociometrie a sociomapování, které nám přiblíží, jak dochází ke zkoumání 

sociálních vztahů uvnitř skupiny a vyjádření či interpretování soudržnosti skupiny. 

Téma práce jsem si zvolil proto, že sociální koheze provází člověka po celý 

život. V mládí a dospívání se podílí na tvorbě skupin vrstevníků a utváření prvních 

pevnějších kamarádství a vztahů. Ve sportovním prostředí sociální koheze zasahuje do 

atmosféry panující ve sportovním týmu a souvisí s výkony a výsledky daného týmu, ať 

už na profesionální či amatérské úrovni. Po vstupu člověka do zaměstnání se skupinová 

koheze podílí na výsledcích a efektivitě pracovního týmu a tím i na odvedené práci. 

V dnešním světě je vše podmíněno spoluprací více lidí, skupin či právě týmů, proto je 

dle mého názoru téma sociální koheze a vztahů lidí ve skupině velice zajímavé a 

důležité. Sociální soudržnost na úrovni menších pracovních skupin přímo ovlivňuje 

celkový výsledek hospodaření společnosti a ten se dále promítá v ekonomických 

ukazatelích státu. Je proto velice důležité zjistit a popsat, zda a jak kurzy aktivit 

v přírodě ovlivňují sociální soudržnost skupiny a jestli pomáhají k lepším výsledkům.  

Co se týká kurzů pro mladistvé, ty jsou nejčastěji koncipovány tak, aby pomohly 

jedincům lépe se začlenit do skupiny, a aby došlo ke zrychlení skupinové dynamiky, 

která je v práci také popsána. Práce se také zaměří na vliv kurzů na sportovní týmy a 

dojde k upřesnění, jaký význam má koheze ve sportu. Závěrečná diskuze je zaměřena 

na popsání vlivů kurzů na jednotlivé skupiny, a co je bráno jako jejich největší přínos. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1   Teambuilding 

Ještě před tím, než se zaměříme na samotné definování a vysvětlení termínu 

teambuilding, dovolím si uvést pár historických faktů o vzniku tohoto fenoménu. 

Ovšem již samotný překlad dvou anglických slov, ze kterých je slovo teambuilding 

složeno, nám napovídá, oč v teambuildingu půjde. Jedná se o slovo „team!“, jehož 

českým ekvivalentem je tým, jeho význam si vysvětlíme dále v kapitole 2.5, a o slovo 

„building“, které se do českého jazyka překládá jako budovat či budování. Po 

opětovném složení se tedy jedná o jakési budování či rozvoj daného týmu. 

 

2.1.1   Historie teambuildingu 

Vznik teambuildingu je spjat se vznikem prvotní myšlenky jakéhosi týmu, která 

se datuje na konec dvacátých let a začátek třicátých let dvacátého století, společně 

s dnes již známými Hawthorne Studies. Ty zahrnovaly série výzkumných aktivit, které 

měly ukázat, co se stane skupině pracovníků vystavené rozmanitým podmínkám. Po 

důkladné analýze bylo zřejmé, že nejzásadnějšími faktory byly pocit skupinové identity, 

pocit sociální podpory a koheze vzniklé rostoucí spoluprací pracovníků. (History of 

Team Building, 2015). 

Toto by se dalo považovat za velice rané počátky, jelikož dle Payna (2007) 

samotný koncept týmů a teambuildingu vzniká společně s objevováním významu 

managementu, tedy od šedesátých let dvacátého století. Původně byl teambuilding 

navržen ke zlepšení mezilidských a sociálních vztahů. Sám koncept teambuildingu je 

odvozen od skupinové dynamiky, sociální psychologie a T-groups, proto je zde kladen 

veliký důraz na tvorbu vztahů, soulad a skupinovou kohezi. S rostoucí popularitou 

teambuildingu mezi organizacemi, se jeho záběr přesunul na úspěšné výsledky, 

dosahování cílů a plnění daných cílů. Dnes však teambuilding zahrnuje oba aspekty 

výkonu, tedy týmové plnění pracovních úkolů a vzájemné vztahy mezi jednotlivými 

členy týmu. 
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2.1.2   Definice teambuildingu 

Při studiu definic teambuildingu jsem se setkal s více výklady tohoto pojmu, 

jelikož každý autor si své tvrzení upraví dle jeho vlastního zaměření a přístupu. Ovšem 

ve většině definic se objevuje důležitost týmu a spolupráce, právě z toho důvodu, že 

dobrá spolupráce pozitivně ovlivňuje mentální zdraví členů týmu, pomáhá redukovat 

hladinu stresu a zlepšuje celkový výkon (Bayley, Wallace, Spurgeon, Barwell, & 

Mazelan, 2007). 

 Payne (2007) zdůrazňuje jasnou potřebu týmu, aby mohla organizace čelit 

výzvám, ale poukazuje také na to, že samotné budování fungujícího týmu je výzvou. 

Tým nesmí být pouze vytvořen, měl by být budován, a právě proto Payne (2007) 

shledává teambuilding, jako velice důležitý. Jak dále uvádí Moxon (1993) jsou všechny 

organizace tvořeny skupinami jednotlivců, kteří pracují ve vzájemné závislosti. Pro 

úspěšné fungování jakékoli organizace musejí tyto skupiny pracovat jako efektivní 

týmy. Jednoduché zaměření teambuildingu dle něj zní: pomoci lidem, pracujícím 

společně v týmu, fungovat více efektivně a napomoci týmům efektivněji pracovat jako 

celku. Efektivní teambuilding by měl být zaměřen na:  

 zlepšování výkonu a výsledků 

 využít jak individuální tak týmové přednosti – ne se jednoduše zaměřit na 

slabosti 

 řešení toho co může být a co musí být uděláno, a toho, co je zodpovědností 

daného týmu 

Teambuilding dále můžeme chápat i jako proces určování metod a vzorců 

vzájemného ovlivňování členů v rámci pracovní skupiny, jehož hlavním cílem je zlepšit 

celkový výkon organizace prostřednictvím zlepšení výkonnosti jednotlivých skupin. 

Veškerá pozornost je zaměřena na pracovní postupy a mezilidské vztahy, zvláště na 

úlohu lídra ve vztahu k ostatním členům skupiny (Cejthamr, 2010). Tento přístup je 

zajímavý tím, že jako jediný vyzdvihuje roli lídra ve vztahu k fungování celé skupiny či 

týmu. 
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Předcházející definice, pocházející od zahraničních autorů, jsou velmi přesné a 

jasně definují pohled autorů na problematiku teambuildingu. Po prostudování literatury 

jsem se ovšem nejvíce ztotožnil s definicí české autorky Evy Zahrádkové, která chápe 

teambuilding jako vědomou a cílenou prací s týmem tak, aby byl schopen dobře 

využívat jedinečnost každého svého člena. „Teambuilding ve svém původním významu 

se zabýval budováním týmu. Zaměřoval se na rozvoj spolupráce, zvládání náročných 

situací, efektivní práci a komunikaci v přímém spojení s rozborem a uvědoměním si 

fungování skupiny a vědomým plánováním změn s cílem zvýšit efektivitu týmu.“ 

(Zahrádková, 2005, str. 21)  

A právě v otázce cílené práce a rozvoje týmu se s autorkou shodují Svatoš a 

Lebeda (2005), kteří zmiňují nutnost promyšleného a strukturovaného budování a 

rozvíjení pracovní skupiny či týmu.  

Yukelson (1997) vidí teambuilding jako něco co se neobjeví přes noc, je to spíše 

dynamický proces, který se vyvíjí s postupem času a je ovlivněn řadou osobních, 

situačních a týmových faktorů. 

Je patrné, že vznik efektivně fungujícího týmu není lehký, proto se dále 

zaměříme na důvody, kvůli kterým má smysl teambuilding podstoupit.  

 

2.1.3   Smysl teambuildingu  

Teambuilding je koncipován k tomu, aby pomohl v rozvoji skupiny či zlepšil 

práceschopnost týmu. Za hlavní cíle je kladeno zlepšení produktivity a motivace 

pracovníků. K tomu teambuilding přispívá změnou typického pracovního prostředí. 

Spolupracovníci jsou bráni do nového prostředí, mimo kanceláře, což napomáhá 

odbourat politické a osobní bariéry, zmírňuje rozptýlení a jedná se o jakési 

dobrodružství či zábavu. Výhody teambuildingových programů jsou tak znatelné, že 

velké množství organizací zařazuje tyto programy do jejich standartních osnov přípravy 

zaměstnanců. Jedná se především o výhody spojené se: 

 zlepšováním morálky a schopnosti vedení 

 nacházením bariér, které brání kreativitě 
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 jasným definováním úkolů a cílů 

 zlepšováním procedur a procesů 

Důležité je také zmínit, že všechny tyto výhody vedou k odhalení silných i 

slabých stránek týmu (Benefits of Team Building, 2015). 

Pokud budeme vycházet z literatury českých autorů, toto téma vystihuje 

nejpřesněji Svatoš a Lebeda (2005), kteří popisují hlavní výhody teambuildingu jako:  

 budování vzájemné důvěry 

 rozvoj týmové komunikace 

 zaujímání optimálních týmových rolí 

 odhalování přirozených vůdčích osobností 

 zdokonalování ve využívání technik tvůrčí týmové práce 

 zrychlení skupinové dynamiky 

 připomenutí principů týmové práce a rozvíjení předpokladů a kvalit, které 

jsou pro efektivitu práce týmu zásadní 

Tento výčet jasně ukazuje, jaký smyl má podstoupení teambuildingu pro danou 

skupinu. Ovšem dále se nabízí otázka, jaké typy teambuildingových kurzů vlastně 

mohou týmy podstoupit. 

 

2.1.4   Druhy teambuildingových kurzů 

Typy kurzů se odvíjejí také od fáze, ve které se daný tým, případně skupina 

nachází. Pokud se rozhodne teambuilding podstoupit nově vzniklá skupina, v programu 

se zajisté objeví například seznamovací hry (Clegg & Brich, 2005). Hrubé rozdělení 

kurzů může být následující, ovšem jedná se opravdu jen o orientační rozdělení dle 

Zahrádkové (2005), každý uvedený druh kurzu je po konzultaci s realizátory upraven 

přesně na míru dané skupině či týmu. Rozdělní kurzů: 
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 stmelení kolektivu 

 zážitková metoda 

 budování týmu 

 koučink týmu, koučink skupiny 

 outdoor assessment 

 expedice 

 zábavné akce 

 

2.2   Aktivity v přírodě 

Osvětlení tohoto pojmu je pro tuto práci velice důležité, jelikož cílem práce je 

pozorovat vliv kurzů aktivit v přírodě na sociální soudržnost skupiny. Je velmi složité 

najít správné dělení, jelikož okruh aktivit v přírodě je velmi rozsáhlý. V zahraniční 

literatuře se s tímto pojmem moc nesetkáme, nejčastěji je proto používán zastřešující 

termín outdoor education (Turčová, 2005). V české literatuře se pak setkáváme 

s označením zážitkové učení či spíše pedagogika. Jak uvádí Svatoš a Lebeda (2005) 

zážitkové učení je založeno na osobní zkušenosti, která následně usměrňuje naše 

chování. Právě osobní aktivita při aktivním řešení nejrůznějších úkolů a onen zážitek se 

podílí na vysokém zapamatování takto nabytých poznatků. Proto budeme-li vycházet 

z předchozího dělení Zahrádkové, jedná se o jistou kombinaci zážitkové metody a 

outdoor assesment programu. Zážitková pedagogika je podrobněji popsána v kapitole 

4.1.2 této práce. 

Při dělení aktivit v přírodě můžeme dále vycházet z Neumana, a kol. (2000), 

které zahrnuje následující okruhy: aktivity v přírodě, sporty v přírodě, aktivity typu 

„survival", turistika a putování, pobyt v přírodě a táboření, cvičení v přírodě a lanové 

překážkové dráhy, hry v přírodě, iniciativní a týmové hry, poznávání, pozorování a 

ochrana přírody, pracovní činnost a služba, umělecko-tvořivá činnost. Kalkusová (2009) 

pak dále uvádí, že všechny tyto činnosti se vzájemně překrývají, nemůžeme a ani 

nechceme mezi nimi určovat hranice. Pro všechny je však typické, že se odehrávají v 

tom nejpřirozenějším prostředí – v přírodě.  
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Smysl aktivit v přírodě nachází Neuman (1998) v následujících oblastech: 

 působí na emocionální a psychickou sféru  

 umí ovlivnit pocity a postoje jedinců  

 obohacují o zážitky a nové zkušenosti  

 pomáhají zvyšovat sebedůvěru a sebehodnocení  

 přinášejí nové pohledy na vlastní tělesnost, potěšení z vlastní existence  

 rozvíjejí sociální vztahy  

 budují důvěru a úctu k ostatním lidem  

 podporují komunikaci a spolupráci  

 rozvíjejí tělesné schopnosti a zvyšují tělesnou kondici  

 dávají příležitost k získávání prožitku přírody  

Neopomenutelnou součástí aktivit v přírodě je samo dobrodružství, což je dáno 

tím, že se tyto aktivity odehrávají v rozmanitých lokacích zahrnující lesy, jezera a řeky, 

horské stezky, hornatý terén i opuštěnější odlehlá místa. Tyto místa mají nejen rekreační 

potenciál, ale také nabízejí prostor pro osobní rozvoj a unikátní způsob učení. Přírodní 

prostředí evokuje zdánlivý pocit nebezpečí a nové a neznámé prostředí odlišující se od 

každodenní rutiny. Člověk se zde musí řídit jinými pravidly a vypořádat se s novými 

fyzickými i psychickými výzvami (Lekies, Greg, & Rode, 2015). Breunig a další (2010) 

připisují pozitivní vliv aktivitám v přírodě právě díky jejich povaze a vlastnosti „návratu 

ke kořenům“, což může pomoci v rozvoji smyslu pro komunitu, skupinové soudržnosti 

a osobnímu rozvoji.  

Nové a neznámé prostředí je ústředním pilířem outdoor tréninku, jak nazývá 

aktivity v přírodě Svatoš a Lebeda (2005). Účastníci jsou donuceni vykročit ze své 

komfortní zóny. Komfortní zóna je podle autorů námi dobře zmapovaný abstraktní 

prostor tvořen našimi vztahy, činnostmi a problémy. Na podněty z této oblasti 

reagujeme naučenými a mnohokrát ověřenými postupy. Cítíme se tu poměrně bezpečně. 

Kurzy aktivit v přírodě postrkují účastníky k oné hranici a snaží se o její překonání, a to 

z toho důvodu, že pokud účastník zvládne nějaký velice složitý úkol v novém prostředí, 
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ovlivní to jeho následné rozhodování a chování v pracovním prostředí. Výzvou pro 

samotné kurzy je fakt, že každý z účastníků má svou hranici zcela jinde a jsou zapotřebí 

různorodé podněty k přinucení účastníka vystoupit ze své komfortní zóny. 

 

Obrázek č. 1: Komfortní zóna (Svatoš & Lebeda, 2005, str. 32) 

 

V předchozím textu byl již několikrát použit termín skupina a tým. Je zřejmé, že 

mezi těmito dvěma pojmy je zásadní rozdíl, na který se nyní zaměříme. 

 

2.3   Skupina 

Každý žijící člověk na tomto světě, je součástí nějaké skupiny a nějakým 

způsobem se podílí na jejím formování, zejména proto se pojem skupina v dnešní době 

hojně využívá, ovšem často dochází k jeho záměně právě s pojmem tým. Proto je 

důležité vymezit si tyto dva termíny. 

2.3.1   Definice skupiny 

V nejširším pojetí se jako skupina označuje určitý počet lidí, kteří mají něco 

společného. Pokud definujeme skupinu pomocí psychologických termínů, můžeme říci, 
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že skupina je jakékoliv množství lidí, kteří na sebe navzájem působí, psychologicky si 

uvědomují jeden druhého a vnímají se jako skupina (Cejthamr, 2010). Jestliže se 

zaměříme na tvorbu skupiny, jedním z předpokladů pro vznik skupiny a současně 

hlavním znakem skupiny je možnost bezprostřední, přímé a interaktivní interakce 

jednotlivých osob, trvající delší dobu a zaměřené na společný cíl (Odcházel & Dědina, 

2007). Při využití poznatků ze sociální psychologie, skupina může být definována také 

jako kolektiv dvou a více osob, které se navzájem ovlivňují a vzájemně na sebe reagují 

(Aronson, Wilson, & Akert, 2002). 

To co je pro skupinu stěžejní je to, co ji odděluje od pouhého shromáždění 

jedinců a není to nic jiného, nežli vzájemné interakce členů skupiny mezi sebou za 

účelem naplnění společných cílů (Moran, 2004). 

Při definování skupiny lze dále vycházet z  rozdělení základních informací o 

skupině, které se dělí na skupinovou strukturu a skupinovou dynamiku, kterou si 

popíšeme dále v práci. Ze skupinové struktury vychází dělení skupin podle velikosti a to 

na: 

 malé – tvořené 2-15 lidmi 

 střední – tvořené 15-40 lidmi 

 velké – tvořené 40 a více lidmi 

Jak uvádí Hermochová (2006), s ohledem na strukturu vztahů panujících ve 

skupině dělíme skupiny na formální a neformální, z hlediska potřeb dělíme skupiny dále 

na primární a sekundární. 

 

2.3.2   Skupinová dynamika 

Dynamika je slovo vyjadřující, že se něco děje či mění. Skupinová dynamika se 

zabývá přirozeným vývojem skupiny. Jedná se o reakci lidí na vývoj vztahů ve skupině, 

pokud vnímáte jednotlivé fáze vývoje, můžete pochopit potřeby týmu i jednotlivců 

v těchto obdobích a pomoci sobě i skupině ve zdravém vývoji. Ten je velice důležitý, 

jelikož skupinová dynamika se podílí na efektivitě skupiny tím, že poskytuje 

emocionální podporu (Bayley, Wallace, Spurgeon, Barwell, & Mazelan, 2007), proto je 
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přirozený vývoj skupiny velice žádaný. Přirozený vývoj skupiny znamená, že skupina 

prochází jednotlivými fázemi, které po sobě následují v určitém pořadí a mají své 

trvání, nejsou mezi nimi ostré přechody a také mohou trvat u různých skupin různou 

dobu. Rychlost vývoje skupiny, neboli také trvání jednotlivých fází a přechodů mezi 

nimi, je ovlivňována mnoha faktory, například: 

 plánovanou dobou trvání skupiny (dlouhodobější skupiny mývají pomalejší 

dynamiku) 

 mírou společných zážitků 

 stylem vedení 

 závažností práce a mírou stresu 

 vztahy mezi členy před založením skupiny 

Skupinová dynamika může být také chápána jako soubor faktorů, které jsou 

brány jako velice důležité při hodnocení týmového výkonu. Může se také jednat o 

procesy, které podněcují změny a vývoj daného týmu (Carron & Hausenblas, 1998).  

Jak již bylo zmíněno, dynamika skupiny jde popsat několika po sobě jdoucími 

fázemi. Počet těchto fází se liší u různých autorů, podle jejich pohledu na skupinovou 

dynamiku. Dále budeme vycházet z modelu Zahrádkové (2005), která uvádí 7 po sobě 

jdoucích fází. 

 

2.3.3  Fáze skupinové dynamiky 

 

Vznik 

Jedná se o první fázi skupinové dynamiky, kterou definuje skládání či založení 

nové skupiny. Jako nejdůležitější se jeví stanovení formálních pravidel, definování 

formálních rolí a výběr vedoucího. V této fázi je ovšem velice důležitý i samotný výběr 

členů, kteří dále budou kooperovat. Naopak správně zvolený vedoucí by se měl 

vyvarovat nejasnému definování kompetencí a cílů, což může mít na skupinu neblahý 

vliv. 
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Orientace 

V pořadí druhá fáze, pro kterou je klíčové seznamování jednotlivých členů. 

Dochází k vyjasnění neformálních rolí a pozic a samotný začátek práce u pracovní 

skupiny. Právě pro tuto fázi je příhodné, podpořit členy ve sbližování vhodným 

teambuildingovým kurzem, kupříkladu zážitkový seznamovací kurz. Pokud, přes 

veškerou snahu, ve skupině nevzniknou hlubší spolupracující vztahy a nepanuje důvěra 

mezi členy, skupina může ustrnout v této fázi. Přičte-li se k tomu přemíra kritiky, špatný 

budoucí vývoj skupiny je na světě. 

 

Krize 

Pokud skupina zvládne fázi orientace a dojde k vytvoření hlubších vztahů, 

skupinu čeká krize. V této fázi je hlavním tématem vyjádření rozdílných názorů, střety 

názorů a různých úhlů pohledu. Vytvářejí se různé subskupiny a pozornost je věnována 

především skupinové hierarchii. Dobrý vedoucí by se měl snažit o konstruktivní řešení 

konfliktů a směřovat myšlení celé skupiny na společný cíl. Pokud dojde u členů 

vytvořené subskupiny k rezignaci na spolupráci, přestává tato subskupina podávat 

náležitý výkon a ani výsledky nejsou valné. Jestliže dochází i k umlčování jiných 

názorů a členové skupiny si berou věci osobně, může to mít až destruktivní následky, co 

se skupiny týče. 

 

Stabilizace 

Po překonání krize se skupina, pokud je vše konstruktivně řešeno, dostává do fáze 

stabilizace. Dochází ke stanovení základních pravidel, omezení a celkovému uklidnění 

situace, jelikož již víme, jak řešit náročné situace a co je zapotřebí k dobrému fungování 

skupiny. V této fázi se utvrzuje skupinová kultura, nepsaná i formální pravidla. 

Zvládnutí této fáze napomáhá podpořit proces dohody a dodržování pravidel, naopak 

neochota stanovení a rozhodnutí o pravidlech může vést ke konci skupiny. 
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Produktivní fáze 

Zdoláním všech předešlých fází se před skupinou otevírá možnost produktivní 

fáze. Jak již sám název napovídá, jedná se o fázi, kdy víme zcela přesně, kdy a proč 

skupina funguje tak jak má. V této fázi může skupina dosáhnout synergie, blíže popsané 

v kapitole 2.4.2, která je typická pro velice funkční týmy. Ve zdravém vývoji lze 

skupinu podpořit jasným stanovením cílů a úkolů, dále pak případnými odměnami. 

Rizika jsou v této fázi zastoupena možností ponorkové nemoci či vyhořením 

jednotlivých členů, ovšem ani neustálé měnění cílů nepomůže skupině ve zdravém 

vývoji. 

 

Uzavírání 

Předposlední fáze nese název uzavírání. Jedná se o fázi, ve které je daný projekt či 

úkol ukončen, vztaženo na skupiny s omezenou délkou působnosti. Následují 

hodnocení, přemýšlení co dál a rozvolňování vztahů. V této fázi je nápomocné 

uvědomění si konce a snaha o případné přeorientování na nové cíle a projekty. Pokud 

dojde k nerovnoměrnému hodnocení a přemíře kritiky, skupina nemusí být s ukončením 

projektu spokojena a jednotliví členové nedosáhnou kýženého uspokojení. 

 

Oživení 

Závěrečná fáze nastává po produktivní fázi a týká se zejména dlouhotrvajících 

skupin či skupin bez omezení působnosti. Jde hlavně o udržení produktivity skupiny a 

snahu o zlepšování či inovace. Skupina v předchozí fázi fungovala jako dobře 

namazaný stroj, ovšem po sérii úspěchů se stávající práce stává rutinou a dostavuje se 

pokles vynakládané energie. Pomoci mohou již zmíněné inovace, snaha o odbourání 

stereotypu, rozvržení odpočinku a intenzivní práce. Demotivace jednotlivých členů a 

jejich odmítavý postoj ke změnám znamená nezvládnutí této fáze a na skupinu působí 

destruktivně. 

 Jednotlivé fáze skupinové dynamiky jsou pro skupinu velice důležité, jelikož 

jsou úzce spojeny s efektivním fungováním skupiny, stejně jako skupinová důvěra 

(Chong, 2007). 
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2.4   Soudržnost skupiny – koheze 

Problematika sociálních vazeb, solidarity, koheze a důvěry představuje centrální 

téma sociologie od jejího zrodu (Šubrt, 2008). Její centrální postavení jakožto 

prostředku vzniku, rozvoje a produktivity skupiny je mnoha vědci považována za 

nejdůležitější proměnnou, zvláště u malých skupin (Lott & Lott, 1965). Sociální 

soudržnost je považována za jednu z klíčových vlastností skupiny, jelikož rasantně 

ovlivňuje samotný vývoj dané skupiny. K vysvětlení pojmu sociální soudržnosti neboli 

kohezi, přistupují různí autoři jinak.  

 

2.4.1   Definice skupinové soudržnosti 

Definování pojmu není jednoduché, jelikož můžeme nalézt mnoho rozdílných 

definic v různých oblastech sociologie a psychologie, jak ukazuje tabulka č. 1. Jednu z 

nejpřesnějších definic má na svědomí rakousko-americký sociolog Jacob Levy Moreno, 

který sociální soudržnost popsal jako „síly držící jedince uvnitř skupiny, jíž je členem“ 

(Moreno, 1950). Tento výklad skupinové soudržnosti nás přivádí k možnosti, že právě 

soudržnost skupiny definuje sílu vazeb mezi jednotlivými členy, a právě tyto vazby se 

dají vyjádřit jako „duch týmu“. Soudržnost dále ovlivňuje zaujetí, s jakým skupina 

respektive tým, plní jemu svěřené úkoly (Khelerová, 2010). Moreno stojí také za 

definicí zakládající se na tom, že vybrané vztahy mezi jedinci utváří realitu sociálních 

skupin (Bruhn, 2009).  

Carron a Hausenblas (1998) kohezi definují jako dynamický proces, který 

reflektuje skupinovou tendenci zůstat pohromadě a sjednoceně v uspokojování potřeb 

členů. Domnívají se, že tato definice může být vztažena na většinu skupin, především 

pak na sportovní týmy, vojenské jednotky či skupiny přátel. 

Při studiu literatury jsem ovšem narazil i na výklad soudržnosti skupiny pomocí 

atraktivity. Odcházel a další (2007) uvádí, že právě atraktivita členství ve skupině pro 

jednotlivce a atraktivita ostatních členů pro jednotlivce společně s počtem a sílou 

pozitivních postojů sdílených členy skupiny, může definovat skupinovou soudržnost. 
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. 

Tabulka č. 1: Definice koheze v různých oblastech psychologie (Prokešová, 2014, str. 29) 
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Ve zkratce je možné říci, že skupinová koheze je celková přitažlivost skupiny 

pro její členy a lze ji vyjádřit množstvím celkových vzájemných pozitivních voleb. Pro 

skupiny s vysokou kohezí je typická vysoká míra přijatelnosti cílů vytyčenými jejími 

členy. Míru soudržnosti může ovlivňovat následující: 

 homogenita členů skupiny 

 komunikační možnosti 

 velikost skupiny (u menších skupin bývá větší soudržnost) 

Soudržnost skupiny se od základu jeví jako pozitivní vlastnost, je však velice 

důležité uvědomit si, že jsou zde i nevýhody spojené se silnou mírou sociální 

soudržnosti skupiny. V následující tabulce je uveden stručný souhrn výhod a nevýhod 

skupinové koheze tak, jak je uvádí Mikuláštík (2010).  

 

Tabulka č. 2:  Výhody a nevýhody soudržnosti skupiny (Mikuláštík, 2010, str. 204) 

  

Důležitost optimálnosti skupinové soudržnosti si uvědomuje i Novotná (2010). 

Dle ní se soudržná sociální skupina s vysokou mírou sociální koheze vyznačuje 

následným výčtem znaků: 

 vzájemností vazeb (bohatou interakční sítí) 

 blízkostí nebo dosažitelností členů 

 vysokou frekvencí skupinových interakcí 

 vyšší frekvencí interakcí členů mezi sebou než s nečleny (více interakcí 

v interním než externím prostředí sociální skupiny) 
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K těmto znakům pak dále podle Bennetta (1991) mohou být uváděny ještě tyto 

následující znaky: 

 homogenita členů dle jejich identifikačních znaků (např. pohlaví, vzdělání 

bydliště) 

 homogenita potřeb 

 nejen četnost, ale též důvěrnost interakcí 

 soustava skupinového odměňování 

 

Opět si ale musíme uvědomit, že i přes předešlý výčet znaků, přílišná skupinová 

koheze může představovat pro skupinu i její členy nebezpečí, některá z nich uvádí 

Novotná (2010) dále: 

 v soudržné skupině se její člen „schová za „my“ a ztrácí tak osobní 

odpovědnost 

 v podřízení se skupinové normě ze sebe její člen nevydává maximum 

(nemobilizuje své kapitály dle svých kapacit) 

 koordinace činností členů bez odpovědnosti je obtížná 

Dle Novotné (2010), je příliš soudržná skupina nakloněna rutinnímu jednání, 

nekritičnosti, předsudkům, iluzím a spoléhání na druhé. Je proto velice důležité umět 

pracovat se skupinou a rozpoznat a vyhodnotit projevy jednotlivých členů případně i 

celé skupiny. Janis (1972) in Bruhn (2009) proto přišel s pojmem „Groupthink“, který 

může být přeložen jako „skupinové myšlení“, jenž nastává, když skupina učiní špatná 

rozhodnutí, protože skupinový tlak vede ke zhoršení duševní výkonosti, morálního 

úsudku a dochází ke zkreslení reality. 
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2.4.2  Přeměna skupiny v tým – synergie 

Fáze skupinové dynamiky, uvedené v kapitole 2.3.3, zaznamenávají vývoj 

skupiny, potažmo se mohou vztahovat i na nově vzniklý tým. Dříve než přistoupíme 

k samotné definici a vysvětlení pojmu tým, podíváme se, jak dochází k vytvoření týmu 

ze skupiny a vysvětlíme si, pro tým důležitou, synergii. 

Plamínek (2008) uvádí, že pro skupinu je velmi důležité zvládnutí konfliktů a 

komunikace ve skupině. Jak bylo popsáno dříve, postupem času ve skupině dochází 

k přeměně vztahů mezi jednotlivými členy, což může spolu se zvládnutím základních 

úkolů vést k tomu, že specifické vlastnosti každého jednotlivce jsou plně využity teprve 

v kontextu specifických vlastností ostatních členů skupiny. Tím členové skupiny 

vstupují do určitého typu vzájemné závislosti a dostavením se synergického efektu 

dochází ke skokově se zvyšující efektivitě skupiny, následně vzniká tým. 

 Následné rovnice matematicky zachycují a popisují rozdíl mezi skupinou 

jednotlivců a synergicky pracujícím týmem. Rovnice práce jednotlivců vypadá 

následovně: 1+1=2. Tento výsledek je po matematické stránce správně, každý odvede 

svou práci a součet se rovná výsledku. Synergická rovnice má podobu následující: 

1+1=3. Tento výsledek již po matematické stránce správný není, což je dáno právě 

efektem synergie. Tým je tak sehraný, že se stejným vynaložením energie dosahuje 

lepších výsledků, respektive s menším vypětím energie dosahuje stejných výsledků jako 

dříve. 
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2.5 Tým 

Z předchozí kapitoly již víme, že správný tým nemůže být jen tak založen, nýbrž 

musí dojít k jeho postupnému vývoji. Nyní se zaměříme na vymezení pojmu tým, jeho 

charakteristiky a vlastnosti, které by měl dobře fungující tým mít. 

 

2.5.1 Definice týmu 

Definice týmu se v ledasčem podobá definici skupiny, ale přece jen se v něčem 

liší. Podle Odcházela (2007) je tým malou pracovní skupinou členěnou podle funkcí 

jednotlivých členů týmu, sledující jednotný cíl, vyznačující se poměrně intenzivními 

vztahy na základě intenzivní komunikace probíhající mezi členy týmu, specifickou 

formou práce a silnou soudržností. Z tohoto jasně vyplývá, že pojem skupina do sebe 

zahrnuje pojem tým, jelikož každý tým je zároveň skupinou, ovšem ne každá skupina je 

týmem. Můžeme tedy říci, že tým je jasně definovaný celek spolupracujících lidí, 

nejčastěji s časově omezeným cílem, limitovanou velikostí a jasně danými pravidly 

(Zahrádková, 2005). 

Potřebu takovýchto sladěných týmů si dobře uvědomuje Katzenbach (1993), 

který věří, že týmy by měly být základní výkonnou jednotkou pro většinu organizací, 

nehledě na jejich velikost. V každé situaci, vyžadující okamžitou kombinaci více 

dovedností, zkušeností a úsudků, dosahují týmy jednoznačně lepších výsledků, nežli 

seskupení jednotlivců pracující bez předem daných pravidel a zodpovědnosti. Týmy ve 

srovnání se skupinami bez jasně daného cíle vynikají svojí produktivitou a větší 

výkonností, což je dáno větším zaujetím členů na konečné výsledky týmu. Tým lze dle 

Katzenbacha jednodušeji definovat jako „malou skupinu lidí, kteří se vzájemně doplňují 

svými dovednostmi, sledují společné cíle a mají společný soubor výkonnostních 

standardů.“ (Katzenbach & Smith, 1993, str. 21). 

 

2.5.2  Týmové role 

Jak je patrné, tým je tvořen různými lidmi za účelem dosahování určitých 

výsledků. Aby tým dosahoval těchto výsledků, je nezbytné, aby nedošlo k potlačení 

jednotlivých vlastností a přístupů členů v rámci týmu, neboť určité zachování diversity 
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vede u týmu k lepším výsledkům, což je dáno tím, že heterogenní skupiny mají vetší 

šanci dosáhnout oné kýžené synergie. V každém týmu si jednotliví členové hledají 

postupně své přirozené místo tak, aby se jim následně odváděla práce co nejlépe a byli 

pro tým přínosem. Výzkumem těchto procesů se zabývá anglický badatel Belbin, který 

zavedl nejvíce používaný model týmových rolí. V této práci využijeme pro definici 

upravený model dle Plamínka (2009), který je založen na rolích popsaných Belbinem 

(1993), jako většina dnes využívaných modelů. 

Lídr (stratég) – je mu svěřena ústřední pozice právě proto, že umí kombinovat 

racionální a strategické myšlení s empatií; je všestranný a mívá velké charisma 

Myslitel – je kreativní, nezávislý a přináší do týmu nové nápady a změny; spolu 

s charismatickým lídrem tvoří silný tandem 

Režisér – umí připravit cestu myšlenek do praxe a určit taktiku spolu s rozdáním úkolů 

Diktátor – problémový typ zvyklý na prosazování své vůle na úkor ostatních; těžko 

využitelný ovšem jen do doby krize, pokud ze situace jasně vyplývají cíle, dokáže tým 

z krize vyvést 

Zásobovač – společenský a komunikativní; pokud selžou standartní postupy, dovede 

obratem vymyslet originální metody a dosáhnout s nimi zvýšení potenciálu týmu 

Pečovatel – jeho starostí je pohoda v týmu; vyniká při komunikačních potížích v týmu a 

jeho preventivním působením, jímž předchází problémům ve vztazích 

Hybatel – je motorem týmu při standartních podmínkách; díky němu se uskuteční to, co 

myslitelé, lídři a režiséři připraví 

Dolaďovač – systematicky myslící puntičkář, který hlídá, aby se něco neopomnělo a 

všechny detaily byly doladěny 

Specialista – perfektně ovládá svůj obor, který je i jeho koníčkem; v rámci jeho 

specializace je spolehlivý 

 

 



30 

 

Určení jednotlivých rolí může proběhnout podobou testu, při němž respondent 

musí rozdělit určitý počet bodů mezi dané odpovědi a zároveň se hodnotí i jeho reakce 

na položené otázky. Je však velmi důležité počítat s již zabranými rolemi a brát v potaz 

rizikovost některých rolí, kupříkladu diktátora, avšak největší zřetel a obezřetnost musí 

být kladena při výběru lídra. Belbin (1993) dále zdůrazňuje, že v týmech, které chtějí 

dosahovat vysoké produktivity a výborných výsledků, musí být zastoupeno všech devět 

rolí. 

 

2.6  Sociometrie 

Za zakladatele sociometrie neboli nauky o zkoumání sociálních vztahů a o 

vnitřní struktuře sociálních skupin, je považován Jacob Levy Moreno. Sociometrie se 

zabývá zkoumáním emocionálních vztahů mezi členy skupiny, stupni blízkosti a 

sympatiemi. Jedná se tedy o rozbor neformální struktury skupiny a její dynamiky, 

kterou jsme si popsali v kapitole 2.3.2. Pomocí sociometrie je možné zjišťovat druhy 

vzájemných vztahů jako je vzájemná lhostejnost, vzájemná sympatie či vzájemná 

antipatie (Kohoutek, 2009). Sociometrii lze také chápat jako soubor specifických 

výzkumných postupů, jenž nám slouží ke zjišťování, popisu a analýze směru a intenzity 

mezilidských vztahů, zejména v malých pracovních skupinách. Petrusek (1969) dále 

uvádí, že právě otázku výzkumných postupů, lze vyjádřit jako soubor 

mikrosociologických hypotéz, které uvádějí sociopreferenční vztahy do souvislosti 

s jinými sociologicky relevantními proměnnými a vysvětlují je. 

 

2.6.1  Sociometrický test 

Základní technikou, která je v sociometrii používaná, je sociometrický test. 

Pomocí něho se získávají potřebné informace a zjišťují se pozitivní volby (preference, 

atrakce) a negativní volby (odmítání). V sociometrické praxi je více využíváno 

zjišťování kladných voleb a je velice důležité dbát na správnou formulaci otázek. 

Následné vyhodnocení může být provedeno formou sociometrických matic, sociogramů 

nebo pomocí sociomapy, jak uvádí Chráska (2007). 
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2.6.2  Sociometrické výstupy 

Pro zpracování nasbíraných sociometrických dat se používají standardní 

zavedené postupy. Jak uvádí Petrusek: „Základní formou, v níž zpracováváme data 

obdržená sociometrickým dotazníkem (či rozhovorem), je konstrukce sociometrické 

matice (tabulky). Tato operace je nejjednodušší, základní a výchozí operací: základní 

proto, že přímo z matice můžeme číst některé elementární údaje o sociopreferenční 

struktuře i pozici jednotlivých individuí v ní, výchozí proto, že konstrukce matice je 

předpokladem prakticky všech dalších vyhodnocovacích postupů, grafických i 

kvantitativních.“ (Petrusek, 1969, str. 159) Sociometrická matice je tedy základním 

kamenem při vyhodnocování dat, ovšem častěji se jako finální grafický výstup, kvůli 

své přehlednosti a poutavosti, volí terčový či kruhový sociogram. 

Terčový sociogram spolu s hierarchickým je konstruován na základě stejného 

výchozího principu, respektive nejvyššího zaznamenaného sociometrického statusu ve 

skupině. Výhodou terčového sociogramu je přehledné zachycení sociometrických voleb 

jednotlivých individuí, avšak jako nevýhodu lze vytknout obtížnou konstrukci 

samotného sociogramu. 

 

 

Obrázek č. 2: Neuspořádaná sociometrická matice (Chráska, 2007, str. 211)    
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Obrázek č. 3: Terčový sociogram (Sabin & Alexandru, 2015, str. 1347) 

  

Nejmladší a v poslední době pomalu rozšiřovaný způsob grafického zobrazení 

získaných dat je však sociomapování. 

 

2.6.3  Sociomapování 

Tato metoda byla vyvinuta na počátku devadesátých let doktorem Radvanem 

Bahbouhem  pro potřeby studia malých skupiny v rámci kosmického výzkumu. Dále se 

působnost této metody šířila přes Armádu ČR a v dnešní době zasahuje do širokého 

spektra vědeckých výzkumů počínaje poradenstvím pro management až po analýzu 

chování komplexních systémů. Sociomapování je svým způsobem analýza systému, 

která nám umožňuje popsat vztahy mezi prvky a odhalit opakující se strukturální 

vzorce, popřípadě popsat jejich dynamiku (Projekt MARS 500, 2010). 

Jak uvádí Bahbouh (1994), při sociomapování se snažíme využít všechna data, 

která jsou k dispozici a která považujeme za relevantní s analyzovanými vztahy. Hlavní 

výhodou sociomapování je převedení velkého množství dat do srozumitelného 
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grafického znázornění i pro laiky. Výsledkem je sociomapa. Sám autor sociomapování 

uvádí její výhody: 

 

I. Pravidla jejich tvorby zaručují, že sociomapa obsahuje všechny informace 

(příslušného fuzzy modelu) 

II. Práce s mapami je velmi přehledná. V krátké chvíli umožňuje zorientovat 

se v hlavních vztazích a vazbách. 

III. Velmi se osvědčila pro práci laiků. Jelikož patří orientace v mapě 

k základním dovednostem každého člověka, není třeba žádného cviku. 

IV. Z map jsme rovněž schopni vstřebávat daleko větší množství informací než 

ze schémat, speciálně pro tento účel vytvořených. Proto jsou mapy vhodné 

i k záznamu řady kvalitativních informací podle předem dohodnutých 

pravidel. 

V. Ze sociomap se také velmi dobře orientujeme v kontinuálních změnách 

díky všeobecné rozšířenosti synoptickcých map. 

 

Obrázek č. 4: Příklad sociomapy, (Projekt MARS 500, 2010) 
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Na předchozí ukázce sociomapy vyjadřuje vzdálenost mezi jednotlivými členy 

skupiny (P1-P6) četnost jejich komunikace. Výška je zde ilustrována pomocí vrstevnic 

a barev, což odpovídá tomu, do jaké míry je daný člen zapojen do celkové komunikace.  
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3 Cíle, úkoly a metodika práce  

 

3.1 Cíle práce 

Cílem práce je předložit ucelený pohled na téma změny sociální koheze po 

absolvování kurzu aktivit v přírodě a to u třech skupin. Jedná se o pracovní skupiny, 

skupiny mladistvých a sportovní týmy.  

 

3.2 Úkoly práce 

 

 popsat změny sociální koheze po absolvování teambuildingových kurzů či kurzů 

aktivit v přírodě 

 charakterizovat význam a dopad teambuildingových kurzů či kurzů aktivit 

v přírodě na pracovní týmy, skupiny mladistvých a sportovní týmy 

 

 

3.3 Vědecké otázky 

 

1. Dochází po absolvování kurzu aktivit v přírodě ke změně sociální koheze 

v rámci pracovní skupiny, skupiny dospívajících a sportovního týmu? 

2. Co je považováno za největší přínos kurzů aktivit v přírodě? 
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3.4 Metodika práce 

Hlavní použitou metodou je obsahová analýza textu (Gavora, 2000; Hendl, 2005). 

Obsahová analýza je velice vhodným výzkumným nástrojem k ověřování určitých 

zjištění, která byla uskutečněna za pomoci jiných výzkumných metod (Gavora, 2000), 

což přesně vystihuje záměr této práce, kde budeme vycházet ze zjištění týkajících se 

změny sociální koheze daných skupin a vlivu kurzů aktivit v přírodě. Jelikož se práce 

opírá výhradně o rozbor studií a článků zaměřených na dané téma, bylo využito také 

metody sekundární analýzy dat (Hendl, 2005).   
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4 Deskriptivně - analytická část práce 

Kapitola se opírá o dosavadní poznatky a výsledky studií, výzkumů a vědeckých 

článků v oblasti působení kurzů v přírodě a jejich efektu na určitou skupinu lidí. Pro 

lepší přehlednost a ucelenost daného tématu se nejdříve zaměříme na vliv kurzů aktivit 

v přírodě ve firemní neboli korporátní sféře. Zde jsou kurzy aktivit v přírodě nejčastěji 

zahrnuty v teambuildingovém programu vytvořeném pro danou společnost a často se 

zde setkáváme s prvky zážitkové pedagogiky. Zážitková pedagogika je pak také 

klíčovým prvkem kurzů aktivit v přírodě zaměřených na mládež a studenty, na které se 

zmaříme dále. Třetí a zároveň i poslední oblast zaměření, jsou sportovní týmy a jejich 

reakce a změny nastávající po absolvování kurzů aktivit v přírodě. 

 

4.1 Vliv teambuildingových kurzů na pracovní skupiny 

Nyní se zaměříme na pracovní skupiny či týmy, které podstoupily určitý 

teambuildingový kurz s prvky aktivit v přírodě. Jak již bylo zmíněno, stěžejním prvkem 

teambuildingových kurzů, které se odehrávají v přírodě, je učení prožitkem, které si 

popíšeme dále. V následující kapitole si proto popíšeme specifika spojená s kurzy 

zaměřenými pro firemní zaměstnance.  

 

4.1.1 Specifika teambuildingu pro pracovní skupiny 

Jelikož se tyto kurzy zaměřují právě na zaměstnance z různorodých společností, je 

jasné, že se jedná o dospělé lidi a věkové rozpětí zde bude velmi široké. Jak uvádí 

Svatoš a Lebeda (2005) může se jednat o manažery středních a vyšších úrovní, 

generální ředitele, ale i nižší zaměstnance. Je důležité si uvědomit, že tito lidé už za 

sebou mají nějakou část produktivního a pracovního života a mají dokončené vzdělání. 

Mají tedy za sebou určité pracovní výsledky, dosáhli jistého postavení a i v soukromém 

životě oplývají zkušenostmi, díky kterým v kombinaci s odbornými pracovními 

znalostmi, získali určitou míru sebeúcty a sebevědomí. Na kurz ovšem nejedou 

dobrovolně, nýbrž to navrhl či přikázal zaměstnavatel v rámci zlepšení vnitrofiremních 

vztahů. I když kurzy většinou probíhají v pracovní dny, pracovníci i tak přicházejí o 

určitý čas, který mohli strávit doma, kupříkladu s rodinou, a také se nemohou věnovat 
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své práci, která se zatím kupí a bude muset býti následně dohnána. Všechny tyto 

aspekty ovlivňují výsledný dojem a dopad kurzu na zúčastněné. Proto, aby si účastnící 

z kurzu odnesli to podstatné a zaznamenali určitý přínos, je podle Svatoše a Lebedy 

(2005) nejdůležitější samotná motivace účastníků neboli získání si jejich zájmu a 

pozornosti, které přetrvají po většinu kurzu. 

S myšlenkou vyvolání zájmu v účastnících přichází také Schumacher (2013) 

pocházející ze Spojených států. Pokud společnost plánuje investici do 

teambuildingového programu, je dle něj důležité uvědomit si v jaké situaci se vaše 

firma, či jen oddělení nachází, a kam by měla, respektive mělo směřovat. Dochází ke 

snižování kvality? Jsou překračovány dodací lhůty? Dochází ke zvyšování nákladů?  

Pokud ano, shromážděte lidi dohromady a vymyslete aktivitu zacílenou na klíčové 

problémy, kterým společnost v současné době čelí. Schumacher dále přichází s tím, že 

program by měl alespoň částečně odrážet zaměření zaměstnanců, kteří ho podstupují. 

Pokud máte tým inženýrů či techniků, je příhodné nechat je v rámci programu něco 

společně postavit. Jestliže se teambuildingu účastní účetní oddělení orientované na 

čísla, měl by se v programu objevit úkol zaměřený na práci právě s čísly. Přichází také 

s myšlenkou zapojení více oddělení dohromady, jelikož je pro firmu přínosné, pokud 

dochází ke správné spolupráci mezi odděleními. Už jen tím, že tito lidé budou po nějaký 

čas pohromadě, je cesta ke tmelení týmu. Jako každá jiná aktivita ve firemním prostředí 

i teambuilding by měl mít smysl, ze kterého těží jak účastníci, tak firma (Schumacher, 

2013). 

Jak již bylo zmíněno dříve v textu této práce, teambuildingové kurzy odehrávající 

se v přírodě jsou velice často postaveny na prvcích zážitkové pedagogiky a využívají 

právě výhody s tím spojené, proto se na zážitkovou pedagogiku nyní zaměříme. 
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4.1.2 Zážitková pedagogika 

Přesné vymezení pojmu zážitková pedagogika je velice složité. V české 

literatuře tomu velice napomáhá dle Jiráska (2004) špatné využívání termínů „výchova 

zážitkem“, „výchova prožitkem“, „výchova v přírodě“, „výchova dobrodružstvím“ atd. 

Dále je to také dáno různými překlady pojmů z cizích jazyků jako například anglického 

„experiental learning“ či německého pojmu „Erlebnispädagogik“. Pro vymezení 

zážitkové pedagogiky je proto stěžejní uvést rozdílné využití slov prožitek a zážitek. 

 

4.1.2.1 Prožitek / zážitek 

Definování těchto dvou pojmů je velice důležité, i když některé jazyky tyto dva 

pojmy vůbec nerozlišují. Proto se v anglickém jazyce setkáváme pouze s termínem 

„experience“, ve kterém je obsažen jak prožitek, tak zážitek i zkušenosti. V českém 

jazyce mnohdy také dochází k prolínání užití pojmu prožitek a zážitek, avšak v rámci 

zážitkové pedagogiky by měly být tyto pojmy rozlišovány. Prožitek má více aktivní a 

stimulující profil. Zážitek má obecnější význam, nalezneme v něm jak prožitky, tak i 

získané zkušenosti. Kirchner na toto téma nahlíží tak, že „jestliže se k prožitku (nebo 

souboru prožitků) vracíme v minulosti (vzpomínka, analýza děje apod.), jeví se nám 

vhodné označení jako zážitek.“ (Kirchner, 2009, str. 35). Jirásek pak vidí rozdíl mezi 

prožitkem a zážitkem takto: „Slovem prožitek bychom rádi akcentovali více aktivitu než 

pasivitu prožívání a především jeho přítomnostní charakter. Pro okamžik přítomné 

aktivity (tělesné i myšlenkové) tedy vyhrazujeme slovo prožitek (a proto také praktické 

působení jako výchovu prožitkem). Jestliže však tento prožitek uplyne do minulosti a my 

se k němu vracíme (ve vzpomínce, racionální analýze apod.), můžeme tento modus 

označit jako zážitek a teoretické postižení oboru jako zážitkovou pedagogiku.“ (Jirásek, 

2004, str. 14) 

To nás přivádí k samotné definici zážitkové pedagogiky. Jedná se tedy o 

„teoretické postižení a analýzu takových výchovných procesů, které pracují 

s navozováním, rozborem a reflexí prožitkových událostí za účelem získání zkušeností 

přenositelných do dalšího života Pro zážitkovou pedagogiku je prožitek vždy pouhým 

prostředkem, nikoliv cílem“. (Jirásek, 2004, str. 15). Mezi zmíněné výchovné procesy 
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můžeme zahrnout různé hry, fyzicky náročné situace a spolu s využitím působení 

přírodního prostředí.  

Zážitková pedagogika tedy využívá přínosy pramenící z prožitků a prožitých 

situací, které se následně přetvářejí v zážitky a uchované zkušenosti dále využitelné 

v každodenním životě. Často je k tomu využíváno rozličných her a přírodního prostředí. 

Co je však klíčové, je využití onoho prožitku, proto se nyní podíváme, jak je chápáno 

právě učení prožitkem. 

 

4.1.2.2 Učení prožitkem 

Učení spojené s prožitkem doprovází člověka celý život, počínaje v dětství 

získáváním prvních zkušeností a pokračuje po zbytek života. Na učení prožitkem může 

být nahlíženo jako na efektivní výukovou metodu využívanou k přemostění mezery 

mezi školní lavicí a reálným životem (Kim, Lin, & Qiu, 2015). Učení prožitkem nemá 

jednu standartní definici, ovšem velice dobře toto téma popsal Chapman (1995), který 

tvrdí, že prožitkové učení kombinuje přímou zkušenost, jenž je významná pro 

vyučovaného, s vedenou reflexí a analýzou. Jedná se o náročný, aktivní proces, jehož 

centrem zájmu je sám student. 

Neuman (2000) vidí ve výchově prožitkem faktický protipól klasických 

teoretických přístupů a teoretického učení využívaných při vzdělávání. Vyzdvihuje 

přínos vlastních zážitků a zkušeností, jenž člověk povětšinou získává v novém prostředí 

za pomoci netradičních metod. Můžeme říci, že tento přístup navazuje na pojem škola 

hrou spojený s učením Jana Amose Komenského, jehož jméno je později spojováno s 

Johnem Dewey. Samotný prožitek je dle Neumana (2000) tím silnější, čím více 

vlastního úsilí vložíme do jeho získání. To že síla prožitku závisí na míře náročnosti, je 

patrné na následujícím obrázku. 
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Obrázek č. 5: Vztah mezi mírou rizika a výchovným působením, (Neuman, a další, 2000, str. 14) 

 

Z obrázku č. 5 je patrné, že s postupným zvyšováním náročnosti, neboli se 

zvyšující se mírou dobrodružnosti, se do určitého bodu zvyšuje formativní účinek 

působící na rozvoj osobnosti.  Formativní účinek je pak nejsilnější, pokud je dosaženo 

mezního dobrodružství, což je velice nutné si uvědomit při tvorbě programů a vždy je 

důležité hledat optimální míru působení dobrodružných situací na účastníky (Neuman, a 

další, 2000).  

Clem a další (2014) nacházejí výhodu v tom, že pokud je učení spíše 

dobrodružstvím nežli rutinním memorováním, účastníci si více užijí to, co právě dělají a 

budou více motivováni zapojit se do samotného procesu učení. Podobně je to také 

s kontrolou nad jejich učením, pokud ji mají nebo pokud se účastní na ně zaměřeného 

vzdělávacího kurzu, účastníci se snaží více zapojit. 

Učení prožitkem je spojeno s přírodou a dobrodružstvím což dokazuje Ewert 

(1989), který chápe dobrodružství v přírodě jako výchovnou nebo rekreační aktivitu, 

která je vzrušující a přináší fyzickou výzvu. Nabízí příležitost prožít vzrušení v 

přírodním prostředí, které často chybí v tradičních rekreačních a výchovných 

systémech. To si uvědomují i Svatoš a Lebeda (2005), kteří tvrdí, že učení prožitkem je 

na rozdíl od klasických výchovných přístupů založeno na osobní aktivitě účastníka a 

jeho prožitek vzniká při aktivním řešení různorodých úkolů, reálných či modelových. 

Následným zobecněním se prožitek přemění do zkušenosti, kterou lze využít v praxi.  
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Clements a další (1995) dospěli k závěru, že učení prožitkem v rámci 

venkovních programů je vhodné využívat pro zlepšení schopností „soft skills“, 

spolupráce, řešení problémů, riskování, sebevědomí a mezilidské komunikace. 

Dobrodružný charakter venkovních kurzů napomáhá k vyšší participaci účastníků na 

procesu učení, nabízí příležitost zažít reálné emoce a osvojit si nové vzorce myšlení, 

nabízí možnost experimentování, co se řešení problémů týče, a podporuje skupinové 

uvědomění a důvěru. Na rozdíl od vnitřního prostředí, venkovní prostředí podporuje 

účastníky v jednání s ostatními jako s reálnými lidmi bez přetvářky a skrytých emocí a 

pocitů. 

Teambuildingové programy odehrávající se v přírodním prostředí jsou dle 

Svatoše a Lebedy (2005) konkrétní formou prožitkového učení. Uplatňují se zde 

zejména aktivity v přírodě, které jsou popsány v kapitole 2.2 této práce. A právě využití 

aktivit v přírodě je bráno, jako výchozí prožitek, který je dále zpracováván ve 

využitelné zkušenosti. Není však pravidlem, že se veškeré teambuildingové kurzy 

musejí odehrávat v přírodě. Ovšem ty které se v přírodě konají, mohou těžit ze zapojení 

aktivit v přírodě, což samo o sobě účastníkům také pomáhá vykročit z jejich komfortní 

zóny, která je také popsána v kapitole 2.2 této práce, a to přispívá k lepšímu učení a 

následnému uchování získaných zkušeností. 

 

4.1.3 Pracovní skupiny 

Vliv teambuildingových kurzů se rozhodla ve své studii zkoumat Julie E. Bayley 

spolu s dalšími autory. Bayley a další (2007) se zabývají vlivem teambuildingových 

kurzů v oblasti zdravotních služeb ve Spojeném království. Modernizace zdravotnictví 

je ve Spojeném království prioritou a vyžaduje změny v přístupu k práci u všech 

zaměstnanců. Studie hodnotí vliv krátkodobého teambuildingového kurzu, který 

podstoupili zdravotní specialisté. Teambuildingové kurzy jsou zejména pro pracovníky 

ve zdravotnictví velice důležité, což tvrdí i Adorion (1990) in Bayley (2007), jelikož se 

ukázalo, že správná týmová spolupráce zlepšuje detekci, léčbu a celkové výsledky při 

léčbě pacientů s vysokým tlakem. Kurzy byly nastaveny tak, aby účastníci získali 

náhled o chování ostatních, ale také o tom svém. Jednalo se o kratší kurz v délce trvání 

dvou dnů a velký důraz byl kladen na vyjasnění týmových rolí, zaměření účastníků na 

svůj pracovní styl z pohledu silných a slabých stránek a zlepšení komunikace a řešení 
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problémů na pracovišti. Ujasnění týmových rolí je velice důležité, neboť jak uvádí 

Abelson a Woodson (1983), zejména nové týmy mají větší tendenci zmatkovat v oblasti 

týmových rolí a mohou nastávat nejasnosti ve vztazích mezi členy týmu a soustředěním 

na dlouhodobé týmové cíle. Týmové role jsou více popsány v kapitole 2.5.2.  

Zvolenou metodou pro získání dat bylo dotazníkové šetření. Zvláštností této 

studie je, že nevyužívá klasické metody pre-test post-test, ale pouze post-test a to ihned 

po ukončení kurzu, a následně 3 měsíce po absolvování kurzu a 6 měsíců po kurzu, 

jelikož hlavním zaměřením studie je, jaký dopad teambuildingový kurz v účastnících 

zanechá s větším časovým odstupem. Zároveň pro zpřesnění výsledků bylo v době šesti 

měsíců po ukončení kurzu také provedeno telefonické interview s účastníky a manažery 

pracovních skupin. Zkoumaný vzorek čítal 110 zúčastněných, přičemž převážná většina 

byly ženy (Bayley, Wallace, Spurgeon, Barwell, & Mazelan, 2007). 

Výsledky ukazují, že teambuildingový kurz vedl k mírnému zlepšení fungování 

týmů po třech měsících, avšak po šesti měsících už žádoucí efekt zcela vyprchal. 

Největší zlepšení bylo zaznamenáno v oblasti porozumění silným a slabým stránkám 

v rámci týmu, což přispělo k efektivnějšímu využívání dovedností jednotlivých členů 

uvnitř týmu. Celkově tedy výsledky naznačují, že navazující či podpůrné opatření 

v rámci spolupráce týmu je zapotřebí soustředit mezi třetí a šestý měsíc po absolvování 

kurzu, což také přispěje lepšímu přenosu naučených znalostí do praxe (Bayley, Wallace, 

Spurgeon, Barwell, & Mazelan, 2007). 

Pozitivní vliv teambuildingových kurzů potvrzuje ve své práci také Morysová 

(2015). Práce je založena na třech hypotézách, první se zaměřuje na vztah mezi 

zaměstnanci v organizaci, a jestli dochází k jejich zlepšení, druhá se zaměřuje na to, zda 

dochází ke zlepšení komunikace jednotlivce a komunikace uvnitř týmu a třetí, poslední, 

pokládá otázku, zda je, co se výsledků týče, přínosnější vícedenní kurz nežli 

jednodenní. Výzkumný vzorek tvořilo 70 respondentů, z nichž 44 bylo žen a 26 mužů a 

většina z nich zastávala výkonnou funkci. Data byla získána dotazníkovým šetřením. 

Z výsledků vyplývá, že necelých 46% respondentů se zúčastnilo kurzu, který trval 2 až 

3 dny, a necelých 36% kurzu jednodenního. Po absolvování jednodenních kurzů došlo 

ke zlepšení vztahů v rámci týmu o 7% což je rasantně horší výsledek než u kurzů dvou 

až třídenních, po kterých došlo ke zlepšení o 27%, z čehož vyplývá větší přínos 
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vícedenních kurzů. Výsledky dále také uvádějí, že došlo ke zlepšení komunikace uvnitř 

týmů, což je dle Morysové (2015) největším přínosem teambuildingových kurzů.  

Pupíková (2012) ve své práci řeší přínos teambuildingových kurzů v oblasti 

efektivity komunikace a práce se stresem. Kurz zaměřený na komunikaci v týmu trval 

cca 2 dny a kurz zaměřený na práci se stresem necelých 5 dní. Oba kurzy v sobě měly 

zakomponovány v různé míře i prvky aktivit v přírodě, jejichž přínos a bližší popis 

najdeme v kapitole 2.2 s čímž je také těsně spojeno využití zážitkové pedagogiky, které 

je blíže popsáno v kapitole 4.1.2. Kurzy byly speciálně vytvořeny pro pracovníky 

akciové společnosti ČEZ a.s. a zúčastnilo se jich 77 pracovníků z jaderné elektrárny 

Temelín a 104 pracovníků z jaderné elektrárny Dukovany, celkově tedy 181 

respondentů, vše byli muži ve věku 25-60 let. Data byla získána dotazníkovým šetřením 

ihned po absolvování kurzu a druhým kolem v rozmezí 2-6ti týdnů po kurzu. Výsledky 

ukazují, že 57% respondentů souhlasí s přínosem kurzů v oblasti podpory sounáležitosti 

v týmu. Zlepšení týmové spolupráce kladně hodnotí 58% z dotázaných a stejná hodnota 

byla zaznamenána i u otázky zjišťující podporu otevřené komunikace rizikových 

situací. Účastníci také vyjádřili pocit podpory synergie týmu, která je blíže popsána 

v kapitole 2.4.2. Pupíková (2012) zmiňuje důležitost informování účastníků o cílech 

kurzu a jejich motivování k aktivnímu podílení se na jejich plnění. Že je motivace 

zúčastněných důležitá se shoduje s tvrzením Svatoše a Lebedy (2005), které je blíže 

popsáno v kapitole 4.1.1. Výsledky tedy potvrdily přínos teambuildingových kurzů pro 

pracovní kolektivy zejména v oblasti zefektivnění komunikace v týmu. Účastníci 

uvedli, že schopnosti a dovednosti, které získali na kurzu, jsou velice dobře uplatnitelné 

v praxi.  

Stoller a další (2004) se ve své studii zaměřili na teambuildingový program 

určený pro postgraduální residenty pracující na americké klinice. Program byl zaměřen 

na principy efektivního vedení a spolupráce. Jednalo se o jednodenní program, ve 

kterém bylo využito zážitkové pedagogiky, zaměřený právě na rozvoj spolupráce. 

Účastníkům byly rozdány dotazníky před a po intervenci, jednalo se tedy o metodu pre-

test post-test. Programu se zúčastnilo 32 residentů, avšak pouze 30 jich vyplnilo oba 

dotazníky. Průměrný věk účastníků byl 27,7 let. Účastníci byli rozděleni do náhodných 

skupin a podstoupili teambuildingová cvičení zaměřená například na zvolení správné 

strategie po ztroskotání na ostrově. Nashromážděné výsledky ukazují, že účastníci si 

program užili a shledávají ho jako prospěšný v rámci identifikace jejich potřeb a rozvoje 
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potřebných dovedností. Největším přínosem se pak jeví právě zapojení učení prožitkem 

a to ve spojitosti s rozvojem spolupráce a zhodnocení atributů efektivního vedení. 

Ukázalo se také, že při survival cvičení týmy měly skoro pokaždé lepší výsledky než 

jednotlivci, což účastníkům jasně ukázalo výhody pramenící ze spolupráce v rámci 

týmu.  

Další studie pracovních týmů odhalily, že spolupráce týmu je potlačena, pokud 

mají členové nejasné či měnící se úkoly (Payne R. , 1990), nízkou úroveň komunikace a 

nedostatečné povědomí o ostatních členech týmu (McCowen, 1989). Hamilton a Cooper 

(2001) se ve své studii zaměřují na vliv venkovních kurzů pro rozvoj manažerských 

schopností a schopností budování týmu. Studie se zúčastnilo 26 respondentů, z čehož 15 

byli muži a 11 ženy. Průměrný věk účastníků se zastavil na hodnotě 28,5 let a jejich 

průměrné působení v zaměstnání bylo 2,6 let. Jednalo se o manažery týmů z různých 

společností. Ke sběru dat byla využita metoda pre-test post-test a to týden před 

začátkem kurzu a týden po jeho ukončení. Bylo použito speciálních dotazníků cílících 

na zjištění týmové atmosféry. Dotazník obsahuje 44 otázek se zaměřením na 

participativní bezpečnost, kam spadá sdílení informací uvnitř týmu či frekvence 

interakcí. Výsledky přinesly zajímavé zjištění, jelikož v mnoha kategoriích nedošlo po 

absolvování kurzu ke zlepšení. Došlo pouze k mírnému zlepšení u bezpečnosti sdílení 

informací, což může znamenat zmírnění odstupu mezi členy v týmu, podporu závazků a 

pracovní kulturu zaměřenou více na lidi samotné. Autoři uvádějí, že výsledky mohly 

být ovlivněny sběrem informací v příliš krátké době po absolvování kurzu, tudíž se 

posun v určitých schopnostech ještě nestihl dostavit a také tím, že kurz podstoupili 

pouze manažeři týmů ve svých společnostech a ne celé týmy. Studie však odhalila 

mnoho faktorů důležitých pro založení a udržování silných výkonnostně motivovaných 

týmů uvnitř organizací. Jedná se především o důvěru v rámci sdílení informací mezi 

členy, silné zaměření na cíl, systém odměn uvnitř týmů a zejména správný mix členů 

týmu, neboli správné rozložení talentu a zkušeností mezi členy. Dále je nutné si 

uvědomit, že efekt a dopad venkovních kurzů je plně závislý na tom, zda se účastní 

pouze leader týmu nebo celý tým.  

Jak je patrné, u pracovních týmů se ve studiích nesetkáváme pokaždé jmenovitě 

s termínem změna sociální koheze, avšak velice často jsou uváděny pojmy jako 

komunikace v týmu, homogenita týmu, spolupráce týmu a vztahy uvnitř týmu, což jsou 

pojmy, které velice úzce souvisí právě se soudržností skupiny, jak je uvedeno v kapitole 
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2.4. Výsledky studií zaměřené na vliv teambuildingových kurzů s prvky aktivit 

v přírodě se ve větší míře shodují v pozitivním přínosu kurzů pro tým, který kurz 

podstoupí, avšak přinášejí i důležité poznatky a rady, jak současné kurzy vylepšit, aby 

přinesly ještě lepší výsledky. Za zmínku stojí potřeba uvědomit si význam motivace 

účastníků kurzu (Svatoš, a další, 2005; Pupíková, 2012), větší přínos vícedenních kurzů 

(Morysová, 2015) a účast kompletních týmů (Hamilton & Cooper, 2001) spolu 

s nutností pravidelného udržování zkušeností nabytých na teambuildingových kurzech 

(Bayley, Wallace, Spurgeon, Barwell, & Mazelan, 2007). 

V následující kapitole si popíšeme vliv kurzů s prvky aktivit v přírodě na 

skupiny studentů a dospívajících. 

 

 

4.2 Vliv kurzů s prvky aktivit v přírodě na skupiny mládeže 

Kapitola se zabývá ovlivněním skupin tvořených výhradně mladší částí populace, 

jako jsou dospívající a převážně studenti. Tyto kurzy shodně, jako kurzy pro pracovní 

kolektivy, využívají aktivity v přírodě popsané v kapitole 2.2 a s tím spojené zapojení 

zážitkové pedagogiky popsané v kapitole 4.1.2. Na rozdíl od pracovních kolektivů jsou 

tyto kurzy vedeny spíše ve vzdělávacím duchu a nejsou primárně orientovány na 

pracovní výsledky skupiny. V následující kapitole si přiblížíme určité specifika spojená 

s kurzy aktivit v přírodě pro skupiny mládeže. 

 

4.2.1 Dospívání 

 Charakteristika dospívání je v tuto chvíli velice důležitá, jelikož se dále budeme 

zabývat vlivem kurzů s prvky aktivit v přírodě na skupiny mladších jedinců, 

nacházejících se právě v tomto období života. V literatuře se setkáme s více přístupy a 

děleními tohoto období. 

Vágnerová (2012) popisuje období dospívání jako přechodnou dobu mezi 

dětstvím a dospělostí a označuje jej společně s Mackem (1999) jako adolescenci. Jedná 

se o jednu dekádu života a to od 10 do 20 let člověka. Toto období je ve znamení 
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komplexní proměny osobnosti ve všech oblastech a mnohé změny jsou primárně 

podmíněny biologicky, avšak vždy je významně ovlivňují psychické a sociální faktory, 

s nimiž jsou ve vzájemné interakci. Janošová (2008) uvádí, že zejména změny tělesného 

zrání hluboce ovlivňují celkovou identitu jedince. Vedou ke zvýrazňování rozdílů mezi 

chlapci a dívkami a tím iniciují vývojový posun v jejich rodové identitě. Vágnerová 

(2012) období dospívání dělí na dvě fáze: 

 Ranná adolescence – je časově lokalizována přibližně mezi 11-15 rok, 

vyznačuje se zejména tělesným dospíváním spojeným s pohlavním 

dozráváním neboli pubertou, dochází ke změně způsobu myšlení zejména 

v oblasti abstraktního uvažování, dochází k výkyvům emočního prožívání, 

což je způsobeno hormonálními proměnami, důležitým sociálním mezníkem 

je ukončení povinné školní docházky v 15 letech a diferenciace dalšího 

profesního směřování 

 Pozdní adolescence – nastává přibližně od 15 do 20 let, vstup do fáze 

pozdní adolescence je biologicky vymezen pohlavním dozráním, dochází 

také ke komplexnější psychosociální proměně a změně osobnosti, důležitým 

sociálním mezníkem je ukončení profesní přípravy 

Langmeier a Krejčířová (2006) využívají členění na pubescenci a adolescenci, 

přičemž pubescence je spjata s obdobím od 11 do 15 roku života a adolescence s 

následujícími 5 lety. V jejich pojetí není adolescence tím stejným jako dospívání, ale 

jedná se pouze o jednu jeho fázi. Arnet (2009) in Krejčová (2011) pak spojuje pojem 

pubescence striktně s fyziologickými změnami, které s přibývajícím věkem nastávají a 

adolescence je spojována s psychosociálními aspekty vývoje a označuje celé druhé 

desetiletí života člověka. 

Období dospívání je také typické navazováním vztahů se svými vrstevníky. Jak 

popisují Langmeier a Krejčířová (2006), zezačátku se jedná o sklon vytvářet malé 

skupiny z jedinců stejného pohlaví. Skupiny jsou spojovány společnými zájmy a role 

členů jsou výrazněji definovány. Jedná se o skupinovou izosexuální fázi. Následující 

fáze se vyznačuje tvorbou silných přátelství mezi jedinci stejného pohlaví, jenž mohou 

přetrvat až do dospělosti. Tato fáze je nazývána jako individuální izosexuální fáze. 

Další fáze je provázena zájmem o druhé pohlaví a je označována jako přechodná. 

Dochází k poznávání druhého pohlaví, ale také sama sebe. Závěrečnou fází je 
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zamilovanost, usazují se vztahy s opačným pohlavím a dostavuje se oddanost a 

tolerance.  

Skupiny vrstevníků dopřávají členům pocit samostatnosti a ukazují jim, že 

nejsou sami, kdo prochází změnami. Dle Arneta (2009) in Krejčová (2011) během 

dospívání procházejí přátelské vztahy změnami zejména na úrovni důvěrnosti a 

intimity. Ingersoll (1989) považuje zkušenosti s menší skupinou za zásadní z důvodu 

významu role, jakou hrají jejich vrstevníci v jejich životech, což je přímo spojeno 

s vlivem vrstevnické skupiny na chování dospívajících. Macek (1999) dodává, že 

v tomto období také dochází k zefektivnění procesu zpracování informací. 

 

4.2.2 Kurzy aktivit v přírodě pro mládež 

Kurzy zaměřené na mládež jsou obvykle uspořádány do různě dlouhých 

programových celků. Co se České republiky týče, školy jako jedny z mnoha institucí 

využívají kurzy aktivit v přírodě k výchovnému a vzdělávacímu účelu. Nejčastěji se 

jedná o letní a zimní kurzy, mezi letní jsou zahrnuty turistické, vodácké, cyklistické 

kurzy, školy v přírodě a také adaptační kurzy, které se pořádají na začátku školního 

roku zejména u nově vzniklých tříd (Kalkusová L. , 2012). Samotné aktivity v přírodě 

jsou blíže popsány v kapitole 2.2 a zážitková pedagogika, která je v kurzech pro mládež 

taktéž hojně využívána, je popsána v kapitole 4.1.2. 

 

4.2.3 Skupiny mládeže 

Poměrně rozsáhlou studii zkoumající vliv kurzu aktivit v přírodě na dospívající 

mládež provedla dvojice autorů Glass a Benshoff (2002). Jejich studie se zúčastnilo 167 

mladistvých, 76 chlapců a 91 dívek, ve věkovém rozpětí 11 až 14 let přičemž průměrný 

věk byl 11,97 let. Jednalo se o žáky dvou amerických středních škol, kteří se zúčastnili 

jednodenního kurzu s prvky aktivit v přírodě a cvičení podněcující účastníky k zapojení 

komunikačních dovedností a aktivní spolupráce. Ke sběru dat bylo použito dotazníkové 

šetření s metodou pre-test post-test, přičemž k měření sociální soudržnosti byl využit 

speciální dotazník Group Cohesion Evaluation Questionnaire, jenž byl vytvořen 
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speciálně pro tuto studii. Dotazník v originálním znění naleznete v přílohách jako 

Přílohu 1.  

Výsledky studie ukazují, že jednodenní kurz s prvky aktivit v přírodě má pozitivní 

vliv na vývoj skupinové soudržnosti ve skupině dospívajících. Pozitivní přínos spatřují 

autoři zejména v podstatě kurzu aktivit v přírodě, který nabízí účastníkům strukturovaný 

skupinový zážitek, ve kterém vůdce skupiny udává směr a instrukce, zatímco 

přenechává zodpovědnost na ostatních členech skupiny, což je klíčové pro správné 

splnění úkolů. Díky tomu u členů skupiny dochází například k duševnímu sebeodhalení 

či interpersonální zpětné vazbě (Stockton, Rohde, & Haughey, 1992), což napomáhá 

rozvoji skupinové soudržnosti. Dalším možným vysvětlením zlepšení skupinové koheze 

může být zaměření skupinové diskuze na samotné členy skupiny a tím, jak se náročné 

aktivity vztahují k jejich každodennímu životu. Rudman, Soldz, Derby, Davis a Merry 

(1993) in Glass a Benshoff (2002) uvádějí, že kohezivní interakce v raných fázích 

skupinového vývoje jsou charakterizovány sdílením informací členů skupiny o životě 

mimo skupinu. Naopak, pokud se skupina v těchto fázích příliš soustředí na vůdce 

skupiny, dostavuje se efekt opačný skupinové kohezi. Kurzy aktivit v přírodě podporují 

interakci mezi zúčastněnými v raných fázích skupinového vývoje a zajišťují, že se 

členové tolik nezaměřují na vůdce skupiny, který pak spíše zastává roli průvodce či 

moderátora. Glass a Benshoff (2002) dále dodávají, že pozitivní efekt kurzu aktivit 

v přírodě není limitován rasovou příslušností, jelikož na kurzech musejí spolupracovat i 

rasově odlišní účastníci, aby pomohli skupině uspět v připravených aktivitách. Současně 

výsledky ukazují, že vnímání skupinové koheze nezávisí na věku či pohlaví, proto jsou 

kurzy aktivit v přírodě vhodné k překonávání různých bariér a mohou pomoci k lepší 

skupinové kohezi skupinám různého složení, jelikož lidé mají sklon reagovat podobně 

na tyto kurzy. Ovšem tyto výsledky není možné generalizovat z důvodu malého vzorku 

a věkového rozpětí zúčastněných dětí. 

Zajímavý pohled na vztah mladistvých a přírody přináší Lekies a další (2015), kteří 

se ve své studii zaměřili na dlouhodobý dopad aktivit v přírodě na mládež. 

Zúčastněných bylo 36 ve věkovém rozpětí 14-19 let, přičemž počet chlapců byl stejný 

jako dívek. Všichni se účastnili dlouhodobého programu Youth Outdoors, který se 

zaměřoval na aktivity v přírodě, mezilidské vztahy a pocit sounáležitosti. Doba zapojení 

účastníků do programu byla v rozmezí 3-7 let. Bylo použito metody interview 

v menších skupinách čítajících od tří do šesti mladistvých. Výsledky studie ukazují 
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pozitivní vliv a přínos přírodního prostředí pro skupiny dospívajících. Mnoho 

z účastníků nemělo před zapojením do programu příliš předchozích zkušeností 

s přírodou, proto zde byl přítomen strach, nervozita, ale zároveň i očekávání. Postupem 

času se však u účastníků vyvinul pozitivní vztah k přírodě i k aktivitám prováděným 

právě v ní a začali na přírodu nahlížet jako na místo, kde, za předpokladu dodržování 

určitých pravidel, lze zažít zábavu a dobrodružství se svými vrstevníky. Kurzy zároveň 

také podporují rozvoj sociálních interakcí mezi vrstevníky. 

Studie zaměřené na změny sociálních vztahů ve skupinách mladistvých nalezneme 

také na území České republiky. Žák (2012) se ve své studii zabývá vlivem adaptačních 

kurzů na kvalitu sociálních vztahů v rámci tříd na středních školách. Adaptační kurzy 

slouží k tomu, aby studentům a třídnímu učiteli umožnily před nástupem do školy 

vzájemné poznání na fyzické a emocionální rovině, vytvořit sociální vazby a nalézt své 

místo ve skupině. Studie se účastnilo 620 studentů ze sedmi středních škol na území 

České republiky. Sběr dat využívá metodu SORAD (sociometrický ratingový dotazník), 

která byla vyvinuta výhradně pro třídní kolektivy. Studie zkoumá rozdíl sociálních 

vztahů mezi třídami, které podstoupily adaptační kurz a které ho nepodstoupily, jestli je 

rozdíl v působení delších (6 dní) a kratších kurzů (4-5 dní), a také vývoj vztahů ve 

skupině půl roku po absolvování kurzu. Výsledky ukazují pozitivní vliv adaptačních 

kurzů na sociální vztahy uvnitř třídního kolektivu ihned po absolvování kurzu. Měření 

s půlročním odstupem ukázala, že pokud se neuskuteční další navazující intervence do 

třídního kolektivu, vliv kurzu vyprchává. Co se týče závislosti vlivu kurzu na jeho 

délce, výsledky ukazují větší přínos u delších kurzů a to i s půlročním odstupem. Co je 

však zajímavé, při porovnání sociálních vztahů v kolektivech škol, které nepořádají 

adaptační kurzy s těmi, které je pořádají, je vidět rozdíl ve vývoji těchto vztahů v daném 

půlroce. Zatímco u kolektivů, které prošly adaptačním kurzem je tendence sociálních 

vztahů sestupná, neboli dochází během půl roku po kurzu k mírnému zhoršování kvality 

vztahů, u kolektivů, které kurz neprodělaly, je vidět stejná úroveň či mírné zlepšení. To 

jasně dokazuje, že adaptační kurzy mají pozitivní vliv na vzájemné sympatie a 

náklonnost studentů, avšak aby byl tento pozitivní vliv udržen, měla by se 

v následujících šesti měsících po kurzu konat další navazující akce na podporu 

sociálních vztahů v daném kolektivu. 
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Vlivem kurzů aktivit v přírodě na sociální kohezi v kolektivech školních tříd se dále 

zabývají Kalkusová a Vomáčko (2014). Jejich studie podrobila výzkumu 47 žáků, kteří 

se účastnili třídenního kurzu aktivit v přírodě se zaměřením na rozvoj sociálních vztahů 

a spolupráci ve skupině. Ke sběru dat byl využit dotazník Group Cohesion Evaluation 

Questionnaire (Glass & Benshoff, 2002), upravený pro české prostředí, který žáci 

vyplnili před konáním kurzu a následně po jeho ukončení. Výsledky studie potvrzují 

pozitivní vliv kurzů aktivit v přírodě na vnímanou sociální kohezi mezi žáky. Přínos je 

připisován kurzu aktivit v přírodě jako celku, tedy kombinací prováděných aktivit spolu 

se změnou prostředí a prací lektorů. 

Skupinovou dynamiku a její ovlivnění kurzem aktivit v přírodě, zaměřeným na 

horolezení, se zabývá ve své práci dvojice Sutherland a Stroot (2010). Jedná se o menší 

studii, která využívá metody přímého pozorování, interview i dotazníků. Sedm 

účastníků ve věkovém rozmezí 10-14 let se zúčastnilo třídenního kurzu aktivit 

v přírodě, kde hlavní roli hrálo horolezení. Výsledky podporují tvrzení, že při průběhu 

kurzu došlo ke sblížení účastníků jakožto skupiny. Největší podíl autoři přikládají 

teambuildingovým aktivitám, které dovolily členům kurzu vidět ostatní členy v jiném 

světle, a technickým znalostem instruktorů, zejména z hlediska techniky horolezení. Dle 

Sutherlenda a Stroot (2010) je důležité uvědomit si roli vhodně poskládaného a 

účelného programu navrženého tak, aby v účastnících vyvolal pocit začlenění do 

komunity a sounáležitosti. Účast na kurzech aktivit v přírodě poskytuje členům skupiny 

příležitost probourat se skrze osobní a sociální bariéry, vybudovat přátelství, 

komunikovat spolu navzájem, spolupracovat a získat, pro skupinu tolik důležitou, 

důvěru. 

Prověřit vliv kurzu aktivit v přírodě na skupinovou soudržnost a smysl pro 

komunitu se rozhodla skupina autorů v čele s Breunigem (2010). Halamova (2001, str. 

137) in Breunig (2010) popisuje smysl pro komunitu jako „pocity jednotlivců o náležení 

do skupiny zahrnující sílu jejich propojení se skupinou či komunitou“. Studie se 

zúčastnilo devadesát osm studentů různých studijních oborů jedné z univerzit v New 

Yorku, kteří podstoupili třináctidenní kurz aktivit v přírodě, který byl zaměřen na výuku 

znalostí potřebných pro pobyt a přežití v přírodě. Kurz se skládal ze dvou částí, první se 

odehrávala pro všechny účastníky společně v kempu a trvala sedm dní, druhou část 

tvořil šestidenní vodácký výlet na kánoích, přičemž studenti byli rozděleni do zcela 

nových skupin po 5 až 7 členech. Sběr dat byl zajištěn dotazníky Perceived Sense of 
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Community Scale (Bishop, Chertok, & Jason, 1997) a Group Cohesion Evaluation 

Questionnaire (Glass & Benshoff, 2002), s využitím metody pre-test post-test. Výsledky 

jasně ukazují, že po absolvování kurzu došlo k pozitivnímu ovlivnění skupinové 

soudržnosti a smyslu pro komunitu. Povaha kurzu aktivit v přírodě vytváří médium, ve 

kterém se skupiny formují a pomáhá vzniku pocitu členství ve skupině, což je klíčový 

prvek komunity (McMillan & Chavis, 1986) in (Breunig, O´Connell, Todd, Anderson, 

& Young, 2010). Výsledky dokazují, že právě pocit členství ve skupině se po 

absolvování kurzu signifikantně zvýšil. Respondenti to připisují zejména výletu 

v menších skupinách, které poskytly členům pocit bezpečí, možnost identifikace se 

skupinou a dovolily členům vyvinout si unikátní způsob každodenního života. Dle 

autorů je také vhodné zaměřit se na budování smyslu pro komunitu a skupinovou 

soudržnost v rámci aktivit před a po výletu. Prováděním správných aktivit před výletem 

pomůžeme skupině v jejím formování a utužení nových vztahů, a zpětný rozbor, 

provedený po výletu, slouží k další podpoře pocitu sounáležitosti mezi členy skupiny. 

Změnou skupinové soudržnosti a klima ve skupině po absolvování kurzu aktivit 

v přírodě se zaměřením na teambuildingové aktivity se ve své práci zabývá Suzanne 

Stroud (2006). Klima ve skupině popisují Kivlighan & Angelone (1992, str. 469) in 

Stroud (2006) jako „vnímání skupinové atmosféry účastníky skupiny“. Skupinové klima 

může být dále, dle MacKenzieho (1983) in Stroud (2006), rozděleno na tři podskupiny, 

které ho charakterizují:  

 Zapojení se - ve smyslu jestli členové chtějí být součástí skupiny, podílet se 

na společných úkolech a sdílet detaily o osobním životě 

 Vyhýbání se – objevuje se, pokud se členové skupiny odmítají zabývat 

důležitými problémy a spoléhají se na moderátora, jako hlavního udavače 

směru 

 Konflikt – nastává, když členové skupiny začínají rozpoznávat rozdíly mezi 

sebou, cítí se nesví, nedůvěřují si a distancují se od skupiny a uzavírají se 

Výzkumu se zúčastnilo 11 studentů Univerzity of North Carolina v Greensboro, 

kteří se zapojili do pětitýdenního programu s prvky aktivit v přírodě, který byl zaměřen 

na práci se studenty středních škol s postižením. Zvolenou metodou bylo dotazníkové 

šetření za použití pre-testu a post-testu. K měření skupinového klimatu byl využit 

dotazník Group Climate Questionnaire – Short Form (MacKenzie,1983) in Stroud 
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(2006) a pro měření skupinové soudržnosti dotazník Group Cohesion Evaluation 

Questionnaire (Glass & Benshoff, 2002), které naleznete v přílohách této práce ve svém 

původním znění, jako Přílohu 2., kde se jedná o verzi rozdávanou před kurzem, a 

Přílohu 3, verze rozdávaná po kurzu. První část je vždy zaměřena na měření klimatu ve 

skupině a druhá na měření skupinové soudržnosti. Výsledky studie ověřují tvrzení, že 

kurzy s prvky aktivit v přírodě, se zapojením teambuildingových aktivit, mají pozitivní 

vliv na skupinové klima a soudržnost v dané skupině. Autorka vyzdvihuje přínos 

teambuildingových aktivit zejména pro nově vzniklé skupiny či skupiny, které jsou 

spolu relativně krátkou dobu. Avšak i skupiny, které jsou spolu již delší čas, mohou 

využít těchto aktivit k reorganizaci skupinového klimatu a k posílení skupinové koheze. 

Dále se také jeví, že pokud dojde k formulování účelu skupiny v jejích začátcích, může 

to pomoci členům porozumět skupinovým cílům a společné vizi, jak společně dané cíle 

naplní. Správné skupinové klima a vysoká soudržnost skupiny, k čemuž velice 

dopomáhají právě teambuildingové kurzy, má také velmi pozitivní vliv na pracovní 

návyky samotných členů a na dosahování skupinových cílů. Stroud (2006) výsledky 

uzavírá tím, že jakákoliv skupina lidí pracujících pohromadě může těžit 

z teambuildingových aktivit, pokud jsou jako skupinové cíle stanoveny zlepšení 

skupinového klima a posílení soudržnosti skupiny. 

Skupina autorů v čele se Zakariou (2012), se rozhodla ve své studii zaměřit na vliv 

socio-domografických proměnných na skupinovou soudržnost skupiny, která 

absolvovala kurz aktivit v přírodě. Zvolenými demografickými faktory byly věk, 

pohlaví a místo bydliště. Studie se zúčastnilo 994 účastníků, přičemž 480 bylo chlapců a 

514 dívek, ve věkovém průměru 18 let. Data byla sbírána pomocí dotazníku rozdaných 

respondentům před a po kurzu. Výsledky ukazují, že věk nijak neovlivňuje vliv kurzů 

na sociální kohezi, což se neshoduje například se studií Hendersona (2001). Zakaria a 

další (2012) to připisují zejména malému věkovému rozdílu účastníků jejich studie, 

avšak všichni účastníci se shodli v tom, že aktivity v přírodě pozitivně ovlivňují právě 

sociální kohezi. Co se týče pohlaví, zde výsledky ukazují, že u chlapců došlo k většímu 

nárůstu sociální koheze, nežli u děvčat. Je to připisováno zejména tomu, že dívky kurzy 

prožívají emocionálněji a fyzické aktivity zahrnuté v kurzu sednou více chlapcům. 

Posledním zkoumaným faktorem bylo místo bydliště účastníků, u kterého nasbíraná 

data ukazují, že příliš neovlivňuje vliv kurzů aktivit v přírodě na soudržnost skupiny.  
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Jaký dopad mají kurzy aktivit v přírodě na studenty univerzit, se rozhodli zjistit 

Cooley a další (2015) ve své studii zaměřené na spolupráci skupiny. Jedná se o 

teoretickou analýzu proběhlých studií zaměřených na skupiny studentů. Autoři zjistili, 

že kurzy aktivit v přírodě jsou efektivní v rozvíjení individuálních skupinových 

dovedností, zlepšování spolupráce již existujících skupin a přístupu studentů k plnění 

skupinových úkolů. Kurzy také podporují komunikaci, sebevědomí členů skupiny, 

podílejí se na tvorbě sociální soudržnosti skupiny a příznivější skupinové atmosféře. 

S velice zajímavou studií, zabývající se vlivem kurzů aktivit v přírodě přímo na 

sociální soudržnost a vztahy ve skupině mladistvých, přichází Kalkusová (2012). Studie 

se účastnilo 48 žáků ze základní a střední školy ve věkovém rozpětí 10 až 20 let, věkový 

průměr se zastavil na 15,23 letech a žáci podstoupili třídenní kurz aktivit v přírodě. 

Dohromady se jedná o čtyři třídy, přičemž jedna je ze základní školy a tři zbylé ze 

střední. Žáků ze základní školy se studie účastnilo 17, z toho 6 chlapců a 11 dívek. Ze 

střední školy se účastnil druhý ročník, kde bylo 14 žáků, 6 chlapců a 8 dívek 

s průměrným věkem 16,57let. Žáků třetího ročníku bylo 10, z toho 6 chlapců a 4 dívky 

v průměrném věku 17,9let, žáků čtvrtého ročníku se účastnilo 7 a rozdělení pohlaví bylo 

4 chlapci a 3 dívky, průměrně ve věku 18,43 let. Využitými metodami v této studii byla 

technika jedné skupiny před a po (Chráska, 2007) in (Kalkusová, 2012), pro sběr dat byl 

využit dotazník Group Cohesion Evaluation Questionnaire (Glass & Benshoff, 2002), 

upravený a přeložený pro potřeby dané studie, a sociometrický test. Využitá verze 

dotazníku Group Cohesion Evaluation Questionnaire je obsažena v přílohách jako 

Příloha 4 a sociometrický dotazník jako Příloha 5. Výsledky této studie jsou velice 

zajímavé, jelikož k jejich interpretaci bylo využito metody sociomapování, s čímž jsem 

se u jiných studií nesetkal. Sociomapování je blíže popsáno v kapitole 2.6.3.  

Výsledky skupiny tvořenou žáky druhého ročníku střední školy jsou zachyceny na 

Obrázku č. 6 a 7. 
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Obrázek č. 6: Sociomapa druhého ročníku před kurzem (Kalkusová L. , 2012, str. 44) 

 

Obrázek č. 7: Sociomapa druhého ročníku po kurzu (Kalkusová L. , 2012, str. 44) 
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Z obrázků jasně vyplývá, že skupina žáků je po kurzu soudržnější a více stmelena. 

Na Obrázku č. 6 je vidět početnější skupina tvořena šesti členy a menší skupina tvořena 

členy třemi. Žáci s číslem 13, 1, 8 a 4 jsou vyděleni ze skupiny a méně začleněni, což 

dokazuje jejich vzdálenost od ostatních ve skupině. Zelená barva hladiny sympatie u 

žáků 13 a 8 také svědčí o tom, že tito žáci obdrželi od ostatních nízké hodnocení. Jaký 

dopad na soudržnost skupiny mají kurzy aktivit v přírodě, pak ukazuje Obrázek č. 7.  

 

Obrázek č. 8: Vztahy před kurzem (Kalkusová L. , 2012, str. 45)  Obrázek č. 9: Vztahy po kurzu (Kalkusová L. , 2012, str. 45) 

 

Vzdálenosti mezi členy skupiny se zkrátily, což je zapříčiněno vyšší vzájemnou 

nákloností a došlo také ke změně barvy sociomapy na oranžovou až červenou. To 

symbolizuje nárůst sympatií ve skupině. Obrázky č. 8 a 9 znázorňují síť vztahů ve 

skupině před a po kurzu. 

Změna provázanosti vztahů taktéž ukazuje, že u skupiny došlo ke sblížení a větší 

provázanosti.  

Dále se podíváme na výsledky jediné třídy ze základní školy, která byla 

nejpočetnější skupinou o počtu 17 žáků. Výsledky jsou vyobrazeny na Obrázku č. 10 a 

č. 11. 
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Obrázek č. 10: Sociomapa šestého ročníku základní školy před kurzem (Kalkusová, 2012 str. 53) 

Obrázek č. 11: Sociomapa šestého ročníku základní školy po kurzu (Kalkusová, 2012 str. 53) 

 

Na prvním obrázku (Obrázek č. 10) je jasně patrná převaha zelené barvy, která 

značí horší hladinu vzájemných sympatií, nežli barva žlutá, která převládá v Obrázku   

č. 11, tedy po kurzu, z čehož můžeme jasně vyvodit nárůst sympatií mezi členy skupiny.  
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Struktura vztahů nezaznamenala mnoho změn, avšak můžeme si všimnout jedné 

změny u žáků 15 a 14. Jak je vidět na Obrázku č. 12 oba žáci se nacházejí na krajních 

pozicích a jsou v kolektivu nejméně oblíbení. Můžeme také spatřit jejich vzájemný 

bližší vztah. Po kurzu tito dva stále zaujímají okrajové pozice, i když došlo ke zvýšení 

jejich obliby ve skupině, čemuž zřejmě také dopomohlo, že si každý našel dalšího 

kamaráda na úkor jejich vzájemného vztahu. Došlo tedy k jejich většímu začlenění do 

kolektivu, což ukazuje Obrázek č. 13. 

 

Obrázek č. 12: Vztahy před kurzem (Kalkusová L. , 2012, str. 54)   Obrázek č. 13: Vztahy po kurzu (Kalkusová L. , 2012, str. 54) 

Celkové výsledky potvrdily, že kurzy aktivit v přírodě mají pozitivní vliv na rozvoj 

sociální soudržnosti a vztahů ve skupinách dospívajících. Vyobrazení sociometrických 

výsledků pomocí metody sociomapování pak přináší velmi přehledné porovnání změn 

struktury vztahů před a po kurzu. U všech zkoumaných tříd došlo k nárůstu vzájemných 

sympatií, náklonosti a začlenění jedinců stojících dříve stranou do kolektivu.  

Studie zaměřené na vliv kurzů aktivit v přírodě na skupiny mladistvých přinášejí 

řadu významných poznatků, které veskrze připisují kurzům pozitivní vliv na sociální 

soudržnost skupiny. Kurzy mohou přispívat rozvoji sociální koheze například tím, že 

poskytují strukturovaný skupinový zážitek, ve kterém vůdce skupiny udává směr a 

instrukce (Glass & Benshoff, 2002), účastníci na nich mohou zažít zábavu a 

dobrodružství se svými vrstevníky (Lekies, Greg, & Rode, 2015), mohou pomoci 

členům začlenit se do skupiny (Žák, 2012; Kalkusová, 2012) a také tím, že vytváří 

médium, ve kterém se skupiny formují a dochází ke vzniku pocitu členství ve skupině, 

což je klíčový prvek komunity (McMillan & Chavis, 1986) in (Breunig, O´Connell, 
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Todd, Anderson, & Young, 2010). Mezi další důležité poznatky patří fakt, že dívky 

kurzy prožívají emocionálněji a fyzické aktivity zahrnuté v kurzu zajímají více chlapce, 

což se projevuje větším působením kurzů aktivit v přírodě právě na chlapce (Zakaria, 

Mohd Yasim, & Md Taff, 2012). Je také důležité si uvědomit, že jakákoliv skupina lidí 

pracujících pohromadě může těžit z teambuildingových aktivit (Stroud, 2006). I když se 

Žák (2012) ve své studii zabývá dobou, po kterou přetrvává pozitivní vliv kurzů aktivit 

v přírodě, budoucí studie by se měly více na toto téma zaměřit (Kalkusová L. , 2012). 

 

4.3 Vliv teambuildingu na sportovní týmy 

Jak je patrné z názvu kapitoly, seznámíme se zde s vlivem kurzů aktivit v přírodě 

na sportovní týmy neboli družstva. Stejně, jak tomu bylo u pracovních kolektivů 

pospaných v kapitole 4.1 nebo skupin mladistvých popsaných v kapitole 4.2, i sportovní 

týmy mají svá specifika. Avšak nalezneme zde i společné prvky s předchozími 

skupinami, které se využívají v kurzech s prvky aktivit v přírodě určených pro skupiny 

tvořené členy sportovních týmů. Jsou jimi využití aktivit v přírodě, které jsou blíže 

popsány v kapitole 2.2 a zapojení zážitkové pedagogiky, popsané podrobněji v kapitole 

4.1.2 této práce.  

 

4.3.1 Význam sociální koheze pro sportovní týmy 

Se sportovními týmy se setkáváme v kolektivních sportech, které jsou jakýmsi 

opakem sportů individuálních. Nastupují zde proti sobě dvě mužstva a výsledek je více 

ovlivněn souhrou a spoluprací celého týmu nežli výkonem jednotlivců. U sportovních 

týmů bývá koheze skupiny považována za velice důležitou charakteristiku, jelikož 

jednotliví členové na sebe vzájemně musejí reagovat, adaptovat se na okolní podmínky 

a společné cíle, a zároveň nacházet rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami 

ostatních týmových členů (Carron, Eys, & Burke, 2007). Výsledky studií zaměřené na 

kohezivitu sportovních týmů a jejich dosažené úspěchy v soutěžích ukazují, že existuje 

pozitivní vazba mezi mírou koheze sportovní skupiny a jejími úspěchy. Bylo také 

zjištěno, že míra sociální koheze ve sportovním týmu přímo ovlivňuje výkon podaný 

mužstvem (Carron, Colman, Wheeler, & Stevens, 2002). Šiška a Slepička (2011) 

uvádějí, že psychologie sportu se často zabývá tématem, do jaké míry vede vyšší úroveň 



60 

 

sociální koheze k dobrému výkonu nebo, zda dobrý výkon vede k vyšší kohezi. 

V obecné rovině je však koheze hodnocena jako pozitivní vlastnost sportovních týmů, 

která vytváří předpoklady jak pro aktuální skupinový výkon, tak v delší časové 

perspektivě i pro úspěch v soutěži. To dokazuje následující tvrzení: „Vrcholné sportovní 

soutěže mnohokrát přinesly situaci, kdy družstva složená z vynikajících hráčů, od nichž 

se očekával vrcholný výkon a jejichž hráčská skladba měla být zárukou úspěchu, tato 

očekávání nenaplnila. Ukazuje se, že k úspěchu je nutná i snaha propojit dovednosti s 

úsilím všech hráčů po dosažení skupinových cílů na základě vzájemné spolupráce, 

podmíněné mimo jiné i vhodnou skladbou vzájemných vazeb modifikujících skupinové 

klima.“ (Šiška & Slepička, 2011, str. 16) 

Peterson a Martens (1972) in (Sabin & Alexandru, 2015) dělí kohezi sportovních 

týmů na dvě rozdílné a nezávislé dimenze. První z nich se vztahuje k mezilidské 

přitažlivosti a je klasifikována jako sociální koheze. Druhá dimenze týmové koheze je 

označována jako úkolová koheze, která odráží stupeň spolupráce jednotlivých členů 

skupiny při dosahování společných cílů. Vytvoření vysokého stupně týmové koheze 

může vést k tomu, že skupina cítí vysoký stupeň týmové efektivity. Tento efekt je 

silnější u úkolové koheze nežli u sociální koheze (Kozub and McDonell, 2000) in 

(Sabin & Alexandru, 2015). Co se týká sociální koheze, ta reprezentuje stupeň 

oblíbenosti členů týmu mezi sebou a také jaké satisfakce se členům dostává pouze 

z přítomnosti ostatních členů skupiny (Cox, 2006) in (Sabin & Alexandru, 2015). 

 

4.3.2 Specifika teambuildingu pro sportovní týmy 

Teambuildingové aktivity jsou nejběžnější a nejefektivnější metodou rozvoje 

skupinového fungování ve sportovních týmech (Yukelson, 1997) in (Paradis & Martin, 

2012). Yukelson (1997 str. 73) in (Rovio, Arvinen-Barrow, Weigand, Eskola, & 

Lintunen, 2012) definuje teambuilding pro sportovní týmy jako: „probíhající 

mnohostranný proces, při kterém se členové skupiny naučí jak spolupracovat na 

společných cílech a také se naučí sdílet příslušné informace zohledňující kvalitu 

fungování týmu za účelem nastavení efektivnějšího fungování týmu“. Brawley a 

Paskevich (1997 str. 13) in (Paradis & Martin, 2012) vidí teambuilding sportovních 

týmů jako „metodu, jak pomoci skupině zvýšit efektivitu, uspokojit potřeby jejích členů 

a zlepšit pracovní podmínky“. 
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Pro přehlednější implementaci teambuildingového programu pro sportovní týmy 

vyvinul Carron a Spink (1993) in (Paradis & Martin, 2012) koncepční model zahrnující 

vstupy, mezifáze a výstupy. Koncepční model v originálním znění je k nalezení jako 

Příloha 6. Vstupy jsou tvořeny Týmovým prostředím, kam spadá například blízkost 

členů skupiny, a Strukturou týmu zahrnující rozdané pozice v týmu, jako je například 

kapitán a další. Mezifáze je v modelu zastoupena Týmovými procesy, které zahrnují 

například spolupráci a týmové cíle. Výstupy jsou požadované Týmové výsledky po 

provedení intervence, v podobě teambuildingového kurzu či aktivit, zahrnující například 

skupinovou soudržnost nebo zadostiučinění sportovců. 

 

Vstupy    Mezifáze   Výstupy 

Obrázek č. 14:  Koncepční model teambuildingu ve sportu, vlastní zpracování, převzato z 

 (Paradis & Martin, 2012) 
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V návaznosti na koncepční model by trenéři a odborníci měli postupovat dle 

následujícího čtyřstupňového programu dle Carrona a Spinka (1993) in (Paradis & 

Martin, 2012). Popis jednotlivých fází je následující: 

 Fáze představovací  

o  Je od toho, aby byl koncept teambuildingového programu 

představen trenérům a sportovcům spolu se všemi jeho výhodami, 

pramenícími z jeho absolvování. Tato fáze je velice důležitá, jelikož 

sportovci budou více motivováni, pokud porozumí záměru a přínosu 

kurzu. 

 Fáze abstraktní 

o Tato fáze napomáhá přenosu teorie do praxe a pomáhá pochopení 

všech komplexních informací týkajících se programu kurzu. Zde by 

mělo dojít k vysvětlení koncepčního modelu trenérům a sportovcům 

a výběru oblastí, kterými se tým v programu bude dále zabývat. 

 Fáze praktická 

o V této fázi se trenéři a sportovci stávají aktivními ve vymýšlení 

strategií pro teambuildingový program v návaznosti na oblasti 

vybrané v předchozí fázi. Dosavadní tři fáze mohou být náplní i 

poměrně krátkého sezení, avšak kvůli dynamické povaze sportu, 

zmíněné fáze by měly být uskutečňovány a diskutovány průběžně 

s ohledem na danou sezónu. 

 Fáze intervence 

o V této fázi dochází k implementaci specifického teambuildingového 

programu, vytvořeného trenéry, sportovními konsultanty a sportovci 

v předchozích fázích. 
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4.3.3 Sportovní týmy 

 

Jako jedni z prvních, kdo si uvědomili potřebu měření sociální koheze u 

sportovních týmů, byla skupina autorů v čele s Carronem (1985). Zaměřili se na 

vytvoření nástroje k zajištění opětovného měření sociální koheze u sportovních týmů, 

jelikož předchozí studie, zabývající se daným tématem, přinášely nejednoznačné 

výsledky, zejména z důvodu rozdílného pojetí měření sociální koheze. Carron a další 

(1985) se proto rozhodli jít až ke kořenům tohoto problému, kterým byla nedostatečná 

koncepční jasnost v otázce měření sociální koheze, jak ukazuje Obrázek č. 15. 

Výsledkem studie byl později často užívaný dotazník Group Environment 

Questionnaire (GEO). 

 

Obrázek č. 15:  Zdroj problémů ve výzkumech týmové koheze, vlastní zpracování, převzato z  

(Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985) 
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Sociální soudržnost, jak již bylo zmíněno, je považována za důležitý faktor u 

sportovních týmů. To si uvědomuje i dvojice autorů Sabin a Alexandru (2015), která 

dále dodává, že sportovní koheze také ovlivňuje výkon sportovního týmu a je 

ukazatelem síly vazeb mezi členy, jednotností skupiny a pocitu sounáležitosti mezi 

členy skupiny. Studie se snaží odpovědět na otázku, zda týmová koheze ovlivňuje 

výkon samotného týmu. Výzkumný soubor byl tvořen čtrnácti dívkami ve věku 14-18 

let. Data byla získána sociometrickým dotazníkem, který pomohl analýze soudržnosti 

sportovního týmu. Dotazník obsahoval mimo jiné otázky zaměřené na kooperaci členů 

během tréninku. Výsledky byly zaneseny do sociogramu na Obrázku č. 16. První otázka 

(A) zněla, s kým z týmu nejvíce spolupracuješ při tréninku a druhá otázka (B) naopak, 

s kým nejméně. Sociogram je založen na volbách studentek, čím více voleb v otázce A 

studentka obdržela, tím více do středu byla umístěna. Jak je vidět, hráčka číslo 3 

obdržela nejvíce voleb v otázce A, proto byla umístěna přímo do středu. Hráčka číslo 5 

obdržela druhý největší počet výběrů, proto je na druhém kruhu od středu.    

Obrázek č. 16:  Sociogram voleb a vzájemných odmítnutí v otázkách A a B 

(Sabin & Alexandru, 2015, str. 1347) 
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Podle stejného schématu byly hráčky dále umisťovány do sociogramu až 

k vnějšímu kruhu, kde se umístila hráčka číslo 13, která obdržela nejvíce voleb u otázky 

B. Dále pak v sociogramu vidíme dvě barvy šipek. Červené šipky znázorňují vzájemné 

odmítnutí a modré vzájemné výběry. Jak je patrné, ve zkoumaném týmu došlo k více 

vzájemným odmítnutím, nežli k vzájemným výběrům, což značí nedostatek soudržnosti 

v otázce spolupráce při tréninku. Autoři na základě výsledků došli k závěru, že 

sportovní tým vykazuje nedostatek soudržnosti v rámci tréninků a proto doporučují 

zaměřit se na budování silnější soudržnosti a lepších vztahů v týmu. 

Krupková (2015) se ve své práci zabývá vlivem aktivit v přírodě na skupinu 

mladších sportovců. Aktivity v přírodě byly vneseny do soustředění atletického klubu. 

Výzkumný soubor tvořilo 12 jedinců ve složení 2 chlapci a 10 dívek, věkový průměr 

byl 10,1 let. Sběr dat byl uskutečněn pomocí dotazníků za použití metody pre-test post-

test a interview. Do kurzu atletického soustředění byly vneseny hry v přírodě zaměřené 

na rozvoj spolupráce, poznání ostatních členů skupiny a rozvoj sociálních vztahů. 

Výsledky ukazují, že po absolvování kurzu je skupina více soudržná, došlo k propojení 

vztahů a členové skupiny se mezi sebou více poznali. 

Voight a Callaghan (2001) se zaměřili na vliv a efektivitu teambuildingu na dva 

ženské univerzitní fotbalové týmy. Jeden tým byl tvořen dvaceti hráčkami s věkovým 

průměrem 19,2 let a druhý šestnácti hráčkami ve věkovém průměru 19,7 let. První tým 

podstoupil přípravné sezení již před sezónou a druhý až po šesti zápasech. Výsledky 

přinesly zjištění, že teambuildingový program významně pomohl zlepšit individuální 

výkony jednotlivých hráček a zároveň podpořil i celkový výkon týmů. Dále pak kurz 

podpořil jednotu týmů a pomohl jim spolupracovat v rámci hledání řešení společných 

cílů. Ke zlepšení došlo i v komunikaci a v soustředění na denní či týdenní cíle, což se 

podepsalo v již zmíněném nárůstu výkonu. Autoři přicházejí s tvrzením, že pro 

sportovní týmy by bylo velice přínosné, pokud by teambuildingové programy byli 

schopni vést samotní trenéři mužstev a to z důvodu zájmu hráčů.  

Vlivem teambuildingových aktivit na tým ledního hokeje se zabývá Rovio a další 

(2012). Jedná se o finský mládežnický hokejový tým o 22 hráčích ve věku od 15 do 16 

let. Studie trvala 12 měsíců, tedy celou jednu sezónu. Role zprostředkovatele 

teambuildingových aktivit se zhostil sám Rovio, který s hokejovým týmem strávil celou 

sezónu a staral se o sběr dat. V rámci programu bylo využito metody nastavení 
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týmových cílů zároveň s individuálními cíli jednotlivých hráčů pomocí metody 

performance profiling. Ke sběru dat bylo využito dotazníků, pozorování i metody 

rozhovorů. Z výsledků vyplývá, že tým dosáhl stanovených týmových cílů a došlo ke 

zlepšení výkonu týmu. To potvrdilo klíčovou roli skupinových norem, které byly 

klíčové při nastavování týmových cílů. Hráči zdůraznili zejména význam zavedení 

pozitivních týmových norem vztahujících se k chování a pracovní oddanosti. Zavedení 

těchto norem jako součástí dlouhodobých cílů týmu zkombinovalo přínosy pramenící 

z podpory skupinové harmonie a koheze. Carron a Hausenblas (1998) popisují 

skupinové normy jako obecnější pravidla, která určují žádoucí chování členů a odrážejí 

běžně se vyskytující podoby chování. V týmu také došlo k potlačení individuálních cílů 

cíli společnými. Během programu, který trval celou sezónu, došlo také k posílení 

sociální koheze a jednotliví hráči pociťovali sblížení s ostatními hráči.  

Otázkou teambuildingu v rámci ledního hokeje se zabývá i Fiala (2013), který 

hodnotí využití teambuildingových prvků v rámci přípravy mladších žáků. Fiala došel 

k závěru že teambuilding má nezanedbatelnou roli při sestavování 

konkurenceschopného týmu. Dochází při něm k utváření lepších vztahů mezi hráči a 

nepsaných vnitřních pravidel. Hráči se také učí spolupracovat a napomáhá otevření 

prostoru mezi hráči a trenérem. Teambuilding může být například prospěšný i pro 

nového trenéra, kterému ulehčí poznat své hráče. Při teambuildingu také dochází ke 

stmelování kolektivu a rozvoji důvěry. 

Efektivní týmová spolupráce je stále žádanějším cílem pro sportovní týmy na 

jakékoliv úrovni soutěže, proto si odborníci osvojili strategie známé jako teambuilding, 

aby podpořili konzistentnost týmu a jeho efektivitu. Toto si uvědomují Stevens a Bloom 

(2003), kteří se ve své studii rozhodli ověřit efekt teambuildingu na kohezi softbalového 

týmu. Tým byl složen ze šestnácti žen ve věkovém rozpětí 18 až 22 let a s průměrným 

věkem 19,23 let. Kontrolní skupinu tvořil další softbalový tým zhruba stejného 

věkového průměru. Teambuildingový program trval po dobu celé sezóny. Ke sběru dat 

byly využity dotazníky (GEO), které byly celkově rozdány pětkrát za celé období 

výzkumu. Výsledky podporují tvrzení o efektivitě teambuildingových programů na 

podporu vnímání úkolů a sociální koheze. Hodnoty naměřené sociální koheze byly po 

absolvování kurzu mnohokrát vyšší, než u kontrolní skupiny, která kurz nepodstoupila. 

Kurz také ovlivnil komunikaci v rovině trenér-sportovec, ovšem při vypjatých situacích 

se komunikace opět hroutila. Díky kurzu dochází k uvědomění hráčů s jakou oddaností 



67 

 

a zapálením trenéři přistupují k otázce zlepšení výkonu týmu, což do jisté míry také 

pozitivně ovlivňuje správné fungování týmu. 

Ve sportovním prostředí jsou týmy tvořeny sbírkou vzájemně závislých jedinců, 

koordinovaných a řízených různými úkoly zahrnující efektivní zvládnutí rolí za účelem 

dosažení cílů a úkolů, které jsou důležité pro celý tým (Yukelson, 1984) in (Yukelson, 

1997). Teambuilding ve sportu zahrnuje sbližování trenérů, hráčů, manažerů a 

pomocného personálu za účelem sdílení prostředků a výměny nápadů v oblasti 

dosahování týmových cílů. Teambuilding je společné úsilí, které většinou ve 

sportovním prostředí začíná již v období před hlavní sezónou, kdy dochází k formování 

skupiny a tvorbě její chemie, což je následováno postupným vývojem během sezóny, 

charakterizovaným sbližováním hráčů a jejich zájmu naplnit společné cíle. Cílem 

každého úspěšného teambuildingového kurzu by mělo být posílení týmové produktivity, 

chemie a synergie. Teambuilding vyžaduje otevřené skupinové klima a upřímnost. 

Terry Orlick k tomu dodává: „Harmonie vzrůstá, pokud opravdu nasloucháš druhým a 

oni naslouchají tobě, pokud se zajímáš o jejich pocity a oni o ty tvé, pokud přijmeš 

jejich rozdílnost a oni tu tvou, a pokud jim pomůžeš a oni pomohou tobě.“ (Orlick, 1990 

str. 143) in (Yukelson, 1997). Je velice důležité mít systém komunikace, který 

podporuje cíle, kterých se tým snaží dosáhnout a přispívá k tvorbě atmosféry, po které 

tým touží. Vždy by v týmu měla být upřímnost na osobní úrovni a pocit kamarádství a 

sounáležitosti na úrovni týmové (Yukelson, 1997). 

Dostupné studie potvrdily, že teambuildingové kurzy či aktivity mají pozitivní vliv 

na sportovní kolektivy. Ve sportovním prostředí se často setkáváme s variantou, že 

teambuildingové intervence provázejí tým celou sezónu (Rovio, a další, 2012; Stevens, 

a další, 2003) či zakomponování aktivit a her do přípravných soustředění (Krupková, 

2015). Mezi nejčastěji zmiňované přínosy teambuildingových programů patří zlepšení 

komunikace (Voight, a další, 2001; Yukelson, 2008), bližší stmelení kolektivu spolu se 

zvýšením sociální soudržnosti (Rovio, a další, 2012; Fiala, 2013; Krupková, 2015) a 

také posílení kumunikační roviny trenér-sportovec (Stevens & Bloom, 2003) 
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5 Diskuze 

Z dostupných zdrojů vyplývá, že teambuildingové kurzy, respektive kurzy aktivit 

v přírodě mají ve velké míře pozitivní přínos na skupiny dané dohromady díky 

zaměstnání, skupiny mladistvých vytvořené nejčastěji v rámci vzdělávacího systému a 

na sportovní týmy, k jejichž zformování došlo za účelem dosažení určitých sportovních 

výsledků. 

Co se týče pracovních kolektivů, ve studiích se nesetkáváme pokaždé jmenovitě 

s termínem změna sociální koheze, avšak velice často jsou uváděny pojmy jako 

komunikace v týmu, homogenita týmu, spolupráce týmu a vztahy uvnitř týmu, což jsou 

pojmy, které velice úzce souvisí právě se soudržností skupiny, jak je uvedeno v kapitole 

2.4. Výsledky studií zaměřené na vliv teambuildingových kurzů s prvky aktivit v 

přírodě se ve větší míře shodují v pozitivním přínosu kurzů pro tým, který kurz 

podstoupí. Jedná se především o zlepšení komunikace v týmu (Morysová, 2015; 

Pupíková, 2012) či rozvoj spolupráce v pracovním týmu (Stoller , Rose, Lee, Dolgan, & 

Hoogwerf, 2004). Další studie pracovních týmů odhalily, že spolupráce týmu je 

potlačena, pokud mají členové nejasné či měnící se úkoly (Payne, 1990). Zlepšení 

vztahů je připisováno zejména zapojení učení prožizkem v daném kurzu, jelikož velice 

přispívá k rozvoji spolupráce (Stoller , Rose, Lee, Dolgan, & Hoogwerf, 2004).  

Studie však přinášejí i důležité poznatky a rady, jak současné kurzy vylepšit, aby 

přinesly ještě lepší výsledky. Za zmínku stojí uvědomit si význam motivace účastníků 

kurzu (Svatoš & Lebeda, 2005; Pupíková, 2012), větší přínos vícedenních kurzů 

(Morysová, 2015) a účast kompletních pracovních týmů (Hamilton, 2001) spolu s 

nutností pravidelného udržování zkušeností nabytých na teambuildingových kurzech 

(Bayley, 2007).  

Využité zdroje, zkoumající efekt kurzů aktivit v přírodě na skupiny mladistvých, 

přinášejí řadu významných poznatků, které veskrze připisují kurzům pozitivní vliv na 

sociální soudržnost skupiny. Je zde důležité brát ohledy na rozdílné fáze dospívání, ve 

kterých se jedinci mohou nacházet. Dospívání je pevně spojeno s navazováním vztahů, 

vytvářením skupin se svými vrstevníky (Langmeier & Krejčířová, 2006) a změnou 

identity jedince (Janošová, 2008). Z hlediska vzdělávacích procesů je důležité vědět, že 

se jedná o období, kdy dochází k zefektivnění procesu zpracování informací (Macek, 

1999). 
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 Kurzy mohou přispívat k rozvoji sociální koheze skupin mladistvých například 

tím, že poskytují strukturovaný skupinový zážitek, ve kterém vůdce skupiny udává směr 

a instrukce (Glass & Benshoff, 2002), účastníci na nich mohou zažít zábavu a 

dobrodružství se svými vrstevníky (Lekies, Greg, & Rode, 2015), mohou pomoci 

členům začlenit se do skupiny (Žák, 2012; Kalkusová, 2012) a také tím, že vytváří 

médium, ve kterém se skupiny formují a dochází ke vzniku pocitu členství ve skupině, 

což je klíčový prvek komunity (McMillan & Chavis, 1986) in (Breunig, O´Connell, 

Todd, Anderson, & Young, 2010).  

Mezi další důležité poznatky patří také to, že dívky kurzy prožívají 

emocionálněji a fyzické aktivity zahrnuté v kurzu zajímají více chlapce, což se 

projevuje větším působením kurzů aktivit v přírodě právě na chlapce (Zakaria, Mohd 

Yasim, & Md Taff, 2012). Je důležité si uvědomit, že jakákoliv skupina lidí pracujících 

pohromadě může těžit z teambuildingových aktivit (Stroud, 2006) a že kurzy 

napomáhají odbourání osobních bariér a vzniku důvěry (Sutherland & Stroot, 2010). To 

je zapříčiněno kombinací změny prostředí, prováděných aktivit a odborné práce lektorů 

(Kalkusová & Vomáčko, 2014). 

Ve sportovním prostředí dostupné zdroje potvrdily, že teambuildingové kurzy či 

aktivity mají pozitivní vliv na utváření sportovního týmu. Sociální koheze je zde 

považována za jednu z velice důležitých charakteristik, jelikož jednotliví členové 

sportovních týmů na sebe musejí vzájemně reagovat a nacházet rovnováhu mezi 

vlastními a týmovými potřebami (Carron, Eys, & Burke, 2007). Setkáváme se zde velmi 

často s variantou, že teambuildingové intervence provázejí tým celou sezónu (Rovio, a 

další, 2012; Stevens & Bloom, 2003) či zakomponováním aktivit a her do přípravných 

soustředění (Krupková, 2015). Mezi nejčastěji zmiňované přínosy teambuildingových 

programů patří zlepšení komunikace (Voight & Callaghan, 2001; Yukelson, 2008), větší 

stmelení kolektivu spolu se zvýšením sociální soudržnosti (Rovio, Arvinen-Barrow, 

Weigand, Eskola, & Lintunen, 2012; Fiala, 2013; Krupková, 2015) a také posílení 

komunikační roviny trenér-sportovec (Stevens & Bloom, 2003). 
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5.1 Zodpovězení vědeckých otázek 

 

Jak je patrné, různé teambuildingové intervence mají pozitivní přínos na rozvoj a 

zvýšení sociální koheze ve všech třech skupinách zkoumaných v této práci. Odpověď na 

vědeckou otázku č. 1, zda dochází po absolvování kurzu aktivit v přírodě ke změně 

sociální koheze v rámci pracovní skupiny, skupiny dospívajících a sportovního týmu, je 

tedy obsažena v této diskuzi.  

U většiny zkoumaných skupin dochází po absolvování teambuilidnogvých kurzů 

ke zvýšení sociální koheze. Pokud by došlo k porovnávání výsledků na základě délky 

absolvovaného kurzu, delší kurzy přinášejí výraznější zvýšení sociální koheze v dané 

skupině (Morysová, 2015; Žák, 2012). Dalším důležtým poznatkem v oblasti sociální 

koheze je potřeba opětovného zařazení teambuildingové intervence nejpozději šest 

měsíců po absolvování předchozího kurzu, jinak dochází k vyprchání pozitivního 

působení kurzů (Bayley, Wallace, Spurgeon, Barwell, & Mazelan, 2007; Žák, 2012). Na 

toto téma by se měly zaměřit budoucí výzkumy v zájmu větší vypovídající hodnoty 

výsledků.  

Po prostudování všech studií, zahrnutých v práci, zaměřených na vliv 

teambuildingu na pracovní kolektivy a sportovní týmy, respektive vliv kurzů aktivit 

v přírodě na skupiny mladistvých, můžeme nalézt tři společné oblasti, na které mají 

kurzy s prvky aktivit v přírodě a teambuildingovými aktivitami pozitivní vliv, a 

nalezneme je u více autorů napříč všemi třemi skupinami. Jedná se o rozvoj 

komunikace ve skupině, zvýšení sociální koheze, zlepšení spolupráce a vztahů 

v kolektivu. Pro ucelenost a lepší přehlednost jsou autoři rozděleni v Tabulce č. 3 podle 

výsledků, k jakým ve svých pracích došli.  

Tato tabulka také velice názorně předkládá odpověď na druhou vědeckou otázku, 

co je považováno za největší přínos kurzů aktivit v přírodě. Mimo zvýšení sociální 

koheze, které je mnohdy považováno za největší přínos kurzů, dochází také k rozvoji a 

zlepšení komunikace spolu se zlepšením vztahů a spolupráce ve skupině. U pracovních 

skupin také často dochází k zefektivnění pracovních postupů a lepším výsledkům týmu. 

Stejně jako u sportovních týmů, kde je zlepšení komunikace a zvýšení sociální koheze 

spojováno s lepšími soutěžními výsledky (Carron, Colman, Wheeler, & Stevens, 2002; 

Šiška & Slepička, 2011).  



71 

 

Tabulka č. 3:  Dělení prací dle oblasti pozitivních vlivů kurzů s prvky aktivit v přírodě, vlastní zpracování 

 

U skupin mladistvých je jako jeden z největších přínosů kurzů bráno zlepšení 

vztahů ve skupině, lepší začlenění do skupiny a samozřejmě zvýšení sociální koheze.  

Autoři se také shodují v příčinách pozitivního vlivu kurzů s prvky aktivit 

v přírodě. Jedná se zejména o využití přírodního prostředí a aktivit v přírodě, které jsou 

popsány v kapitole 2.2. Dále jsou zmiňovány také samotné teambuildingové hry a 

aktivity, které napomáhají rozvoji daných vlastností a dovedností. Ve spojení 

s přírodním prostředím je také hojně uváděn přínos využívání učení prožitkem, což je 

prvek zážitkové pedagogiky, popsané blíže v kapitole 4.1.2. 

  

Rozvoj komunikace 

• Morysová, 2015 

• Pupíková, 2012 

• Voight, a další, 2001 

• Breunig, a další, 2010 

• Cooley, a další, 2015 

• Lekies, a další, 2015 

• Žák, 2012 

• Sutherland, a další, 
2010 

• Stevens, a další, 2003 

Zvýšení sociální 
koheze 

• Kalkusová, a další, 
2014 

• Bayley, 2007 

• Glass, a další, 2002 

• Stockton, a další, 
1992 

• Breunig, a další, 2010 

• Stroud, 2006 

• Zakaria, a další, 2012 

• Cooley, a další, 2015 

• Kalkusová, 2012 

• Carron, a další, 1985 

• Krupková, 2015 

• Rovio, a další, 2012 

• Stevens, a další, 2003 

Zlepšení vztahů a 
spolupráce ve 

skupině 

• Žák, 2012 

• Sutherland, a další, 
2010 

• Breunig, a další, 2010 

• Cooley, a další, 2015 

• Bayley, 2007 

• Pupíková, 2012 

• Kalkusová, 2012 

• Carron, a další, 1985 

• Krupková, 2015 

• Voight, a další, 2001 

• Rovio, a další, 2012 

• Fiala, 2013 

• Stoller , a další, 2004 
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6 Závěr 

Rozbor dostupných studií, zabývajících se tématem kurzů s prvky aktivit 

v přírodě, přinesl zjištění, že kurzy mají pozitivní vliv na skupiny, které je absolvují a 

zejména na jejich sociální soudržnost. Došlo k popsání změn sociální koheze skupin 

související s absolvování kurzu aktivit v přírodě a charakterizování vlivu a dopadu 

kurzů na dané skupiny. Po analýze dostupných informací byly cíle a úkoly práce 

splněny.   

V rámci dosažení lepší přehlednosti došlo v  práci k rozdělení aplikace kurzů do 

tří skupin podle účastníků, kteří absolvovali kurzy v rámci studií a výzkumů. Jednalo se 

o pracovní skupiny, skupiny mladistvých a sportovní týmy. Každá skupina má svá 

specifika, na která se musejí účastnící a zejména realizátoři kurzů připravit. U každé 

skupiny došlo k charakterizování daných specifik, rozboru dostupných zdrojů a 

následnému popsání změn nastávajících po absolvování kurzu. 

Jak je uvedeno v kapitole 5, nejčastěji pozorovaným přínosem kurzů aktivit 

v přírodě je zvýšení sociální soudržnosti ve skupině, zlepšení komunikace ve skupině a 

zlepšení spolupráce a mezilidských vztahů.  Autoři se ve velké míře také shodují v tom, 

z čeho pramení pozitivní vliv kurzů s prvky aktivit v přírodě. Jedná se o využití učení 

prožitkem společně se změnou prostředí. Díky tomu se účastníci cítí více vtaženi do 

průběhu kurzu a zároveň dochází k jejich větší motivaci zapojovat se do různých aktivit.  

U pracovních kolektivů je, po zvýšení sociální koheze, také vyzdvihován účinek 

teambuildingových kurzů na zlepšení spolupráce a komunikace v rámci pracovní 

skupiny (Morysová, 2015; Pupíková, 2012; Stoller , Rose, Lee, Dolgan, & Hoogwerf, 

2004). U skupin mladistvých absolvování kurzu pomáhá k lepšímu začlenění do 

skupiny (Kalkusová, 2012; Žák, 2012) a příznivější skupinové atmosféře (Cooley, 

Burns, & Cumming, 2015). Co se týče sportovních týmů, teambuildingové intervence 

zde napomáhají taktéž v rozvoji komunikace (Voight & Callaghan, 2001; Yukelson, 

2008) a přispívají k lepšímu tmelení kolektivu (Rovio, Arvinen-Barrow, Weigand, 

Eskola, & Lintunen, 2012). 

Dále je velmi důležité uvědomit si složení dané skupiny a přizpůsobit tomu 

program kurzu, neboť muži přijímají a reagují na náročnější fyzické aktivity lépe než 

ženy, jak dokazuje ve své studii Zakaria (2012). Učení prožitkem pak bývá nejčastěji 
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spojováno s přírodou, která umocňuje jeho působení. Tím, že jsou skupiny přinuceny 

čelit různým aktivitám v novém prostředí, jsou členové skupin nuceni opustit své 

komfortní zóny (Svatoš & Lebeda, 2005) a vypořádat se s problémy pomocí nových a 

jiných mechanismů, než jsou zvyklí. 

Co se týká dostupných zdrojů, nejobtížněji se získávají informace spojené s kurzy 

zaměřenými na pracovní skupiny. To může být zapříčiněno snahou firem, které kurzy 

zajišťují, ochránit své know-how v této oblasti. Kurzy jsou zde zaměřeny zejména na 

zlepšení komunikace a práceschopnosti skupiny tak, aby skupina po návratu z kurzu 

byla efektivnější při plnění úkolů. Tyto kurzy často zasahují do soukromého času 

zúčastněných, z čehož může pramenit neochota členů pracovních skupin účastnit se na 

výzkumech a tím se připravovat o další část svého drahocenného času. Budoucí 

výzkumy by se proto měly zaměřit na tuto oblast.  

Zdroje obsahující téma skupin mladistvých a sportovních týmů pak ve velké míře 

postrádají výzkumy zaměřené na dobu, po jakou přetrvává pozitivní vliv získaný 

absolvováním kurzů s prvky aktivit v přírodě. Na tuto oblast by se měly budoucí 

výzkumy více zaměřit u všech tří skupin, tedy pracovních týmu, skupin mladistvých a 

sportovních týmů. 

Téma sociální koheze je v dnešní době stále více probírané a jak ukazují výsledky 

této práce, sociální koheze souvisí s  efektivitou a komunikací v pracovní skupině 

(Stoller , Rose, Lee, Dolgan, & Hoogwerf, 2004; Pupíková, 2012), u skupin 

mladistvých se podílí na kvalitě zážitků s vrstevníky (Breunig, O´Connell, Todd, 

Anderson, & Young, 2010; Glass & Benshoff, 2002; Kalkusová, 2012; Žák, 2012) a ve 

sportovním prostředí sociální koheze úzce souvisí s podaným výkonem daného týmu 

(Carron, Colman, Wheeler, & Stevens, 2002; Šiška & Slepička, 2011). Nezáleží totiž na 

tom, zda se jedná o skupinu spolupracovníků řešících jim přidělené úkoly, třídní 

kolektiv řešící matematické úlohy či sportovní tým řešící, jak překonat obranu 

protihráče. Zvýšení sociální koheze pomůže všem těmto skupinám k lepším výsledkům 

a momentům stráveným společně ve skupině s ostatními. 
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