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, 
1. Uvod 

Outdoorový trénink lze s minimem nadsázky nazvat fenoménem doby. Málokterý 

významný firemní mítink se obejde bez více či méně sportovně zaměřeného programu pod 

širým nebem. Venkovní programy se staly nástrojem motivace i odměňování úspěšných 

pracovních týmů, při outdoorových aktivitách se navazují vztahy mezi obchodníky a jejich 

významnými klienty. Teambuilding mívá svoji kolonku v rozpočtech řady firem. 

Outdoorové programy mohou posloužit k dosažení širokého spektra cílů - od společenské 

zábavy, rychlého seznámení, přes zvyšování efektivity spolupráce členů pracovních týmu a 

rozvoj manažerských dovedností, až po vysoce účinné hodnocení osobnostního a 

profesionálního potenciálu uchazečů o zaměstnání nebo stávajících pracovníků. 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala metodou, která má ve světě téměř 

padesátiletou a v České republice více než dvacetiletou tradici. Pokusila jsem se navrhnout 

programovou náplň outdoorového kurzu pro nově vznikající skupinu pracovníků. Program 

je zaměřen na seznámení účastníků, rozvoj komunikace a efektivní spolupráce, na rozvoj 

důvěry a v neposlední řadě na zábavu a odpočinek. Outdoorový kurz umožní členům 

skupiny vyzkoušet a ověřit si, jak dokáží společně pracovat a jakým způsobem se jejich 

práce může stát efektivnější. 
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2. Historie a současnost pobytu a výchovy v přírodě 

2.1. Historie pobytu v přírodě 

Člověk se jako biologický druh vyvíjel dlouhá tisíciletí v přírodě. Až do začátku 

průmyslové revoluce byla prakticky celá pracovní sféra svázána s přírodou. 

K nejdůležitějším složkám patřilo zemědělství, lov a vojenská činnost. Řemesla zasahovala 

poměrně úzkou vrstvu lidí. Charakter osídlení zajišťoval bezprostřední styk s přírodou 

přímo v okolí sídlišť. Technické a technologické objevy umožnily vznik a prudký 

technický rozvoj nového hospodářského odvětví s vysokou produktivitou práce -

průmyslu. Tím daly zároveň signál k odčerpávání pracovních sil ze zemědělství, tedy 

z vesnic, do nově vznikajících center výroby - měst. Postupně vyrůstaly obludné 

průmyslové aglomerace, v souladu s jediným kritériem ekonomické výhodnosti. Ta 

diktovala další a další soustřeďování výroby a pracovních sil prakticky až do našeho 

století. Zvýšení existenční jistoty a životní úrovně vyjádřené v hmotných statcích bylo 

provázeno řadou jevů, které se na první pohled nezdály být hrozivé, ale které teprve další 

rozvoj civilizace přiostřil: přelidnění země, závod člověka se sebou samým, který činí lidi 

slepými vůči všem skutečným hodnotám, genetický úpadek, mizení všech silných citů 

působené změkčilostí, pokroky v technologii a farmakologii podporují neschopnost snášet 

i tu nejmenší nelibost, objevení chorob označovaných souhrnně jako civilizační, neustálé 

nebezpečí válek, nebezpečné vyzbrojování lidstva nukleárními zbraněmi, rostoucí 

poddajnost lidstva vůči doktrínám, výzkumy veřejného mínění, reklama, důmyslně 

zaměřené módy pomáhající velkovýrobcům získávat moc nad masami, pustošení našeho 

přírodního prostředí. 

V menších či větších obměnách probíhá tento proces všude, kde dochází k rozvoji 

průmyslu. Společnost si důsledky změn uvědomovala již mnohem dříve než dokázala 

analyzovat příčiny. Nedokázala však tento vývoj ke "konzumní společnosti" zastavit. 

Přesto již celá staletí řada významných osobností politického, vědeckého, kulturního a 

společenského života zdůrazňuje nezbytnou spojitost člověka s přírodou a význam 

přírodního prostředí pro vývoj a život člověka. 
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Myšlenka o návratu člověka k přírodě se logicky objevuje nejdříve u těch vrstev, 

které se přírodě vzdálily nejvíce. Její počátky najdeme ve středověku. Středověká šlechta, 

která byla svázána složitými pravidly a spjatá s myšlenkovým světem církví, přestavuje 

prostředí, jehož nejbystřejší mozky se pokoušejí o přehodnocení odkazu antiky. Období 

renesance a humanismu, pro které je charakteristické okouzlení životem, vírou v člověka 

a také nadšením přírodou, přivádí některé své myslitele i k problému přírody, pobytu 

v přírodě a tělesné výchovy. Často se vrací k antickému ideálu kalokagathie: cílem 

výchovy ve starém Řecku bylo být krásným a dobrým fyzicky i duševně, a zvláště mravně 

zdatným. Pro stručný přehled uvádím několik nejvýznamnějších osobností a jejich 

myšlenky či díla vztahující se k uvedenému problému: 

Italský humanistický pedagog Vittorino da Feltre (1378 - 1446). Využíval aktivit 

v přírodě a her k výchově i vztahu k přírodě. V roce 1425 založil v Mantově na severu 

Itálie pod patronací rodu Gonzagů Akademii, kterou nazýval "škola radosti". Zakladatel 

zde proti rozmařilosti a přepychu šlechty stavěl výchovu ke skromnosti a střídmosti, 

využíval nepohodlí, otužování a tělesných cvičení. Škola byla umístěna za městem na 

břehu jezera, a tak zde žáci pěstovali jízdu na koni, plavání, zápas, šerm, střelbu z luku a 

celou řadu her a cvičení v přírodě. Záměrně podněcoval ctižádostivost, odvahu, smělost a 

odolnost žáků. 

Kněz, lékař, spisovatel a učitel Francois Rabelais ( 1483 - 1553) píše o svých 

názorech na výchovu v satirickém románu "Gargantua a Pantagruel". Doporučuje tělesná 

cvičení, pracovitý život a zejména poznání přírody nikoli z knih, ale pozorováním. 

Dalším významným reprezentantem nového přístupu k poznání přírody a 

společnosti je Francis Bacon z Verulamu (1561 - 1626). Tento anglický filozof a politik 

odsoudil scholastické metody a dokázal, že každé poznané tvrzení vychází z věcí a jevů 

samých, a proto je vyvozeno a pojmenováno. Tato metodologická reforma, ovlivňující 

zpočátku přírodní vědy a vztah k přírodě, umožnila také změnu výukových a výchovných 

metod. Bacon významně ovlivnil i další filozofy, mj. také J. A. Komenského. 
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Jan Amos Komenský (1592 - 1670), učitel národů a bezesporu jedna 

z nejvýznamnějších postav našich národních dějin. Ve svém výchovném systému přikládal 

velký význam přírodě jako učitelce. Pro zdravý rozvoj mládeže doporučoval cvičení a hry 

v přírodě, procházky a cestování. Zdůrazňuje důležitou zásadu přirozenosti, jež spočívá 

v tom, že člověk je součástí přírody a podrobuje se tak jejím univerzálním zákonům. Ve 

Velké didaktice vysvětluje, že přesný pořádek ve škole se má přebírat od přírody a je 

nezbytné vycházet z pozorování těch pochodů, které příroda uplatňuje. Komenský svými 

didaktickými zásadami ovlivnil další rozvoj škol. 

Anglický lékař, filozof, právník a pedagog John Locke (1632 - 1704) se také 

vracel k ideálu kalokagathie. Mířil k výchově "nového člověka" - gentlemana. Jeho 

empirickou pedagogickou teorii je možno konstruovat z jeho jediného pedagogického díla 

"Několik myšlenek o vychování a studování". Podle Locka je nositelem výchovy vývoj 

každého jedince a ten je opět závislý na vrozených a genetických podmínkách. Společná je 

však vždy individuální zkušenost jako zdroj vývoje. Vliv je dán přírodou, rodinou a 

sociálními vztahy dítěte. Zdůrazňoval pobyt na zdravém vzduchu, otužování i cvičení 

s maximálním vypětím. 

Francouzský filozof Jean Jacques Rousseau (1712 - 1778) bojoval proti feudální 

výchově a scholastické škole. Hlásal návrat člověka k přírodě, ke svobodě a k citovému 

zaujetí, což považoval za základ přirozené výchovy v životě každého jedince. Tvrdil, že 

vše, co člověk umí, je dáno výchovou, a že nejlepší výchovu poskytuje příroda. V jeho 

přirozené výchově hrají velkou roli hry, překonávání přírodních překážek, otužování a 

cestování. Jeho dílo Emil ovlivnilo celé generace učitelů a vychovatelů. Rousseau je 

osobnost, která ovlivnila rozvoj všech činností v přírodě a hlavně jejich výchovné aplikace. 

Středoevropský myšlenkový proud přelomu 18. a 19. století filantropismus, (Filen 

- Antropo = milovat člověka), navazující na osvícenství, opět vyzdvihuje antický ideál 

kalokagathie. Ve výchově se prosazuje rovnováha mezi tělesnou zdatností a výchovou 

duševní, prosazuje se vzdělání i pro nejnižší vrstvy společnosti. Do výchovného systému 

patří vycházky do přírody, cestování, překonávání přírodních překážek a dlouhodobé 

táboření. 
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Johann Bernhardt Basedow (1723 - 1790), německý pedagog a zakladatel 

výchovného hnutí filantropismu. Roku 177 4 otevřel v Dessavě výchovný ústav 

Filantropinum, kde vyučoval na základě idejí a myšlenek Locka, Rousseaua a 

Komenského. Zavedl do výchovy povinnou tělesnou výchovu, v rámci níž plnil dessavský 

pentathlon: běh, skoky, šplh, nošení a balancování. S chovanci Filantropina uskutečňoval 

první tábory mládeže ve volné přírodě. V roce 1784 zřídil jeden z jeho žáků Salzmann 

první "školu v lesích", otevřenou až do konce 19. století. 

Evropský myšlenkový a umělecký směr romantismus podnítil zájem o objevování 

krás přírody a o poznávání památek, neboť v idealizované minulosti a nerušené přírodě 

hledal svobodu. Anglický básník období romantismu William Wordsworth (1770 -

1850), prožil své dětství a mládí v severoanglické vysočině toulkami ve volné přírodě. Na 

sklonku 18. století se dostal do Londýna a Paříže. Velkoměsta ho nejprve oslnila, zakrátko 

se jich však nasytil a vrátil se zpět do rodného kraje, kde věnoval zbývajících 40 let svého 

života tvorbě úvah, básní a dopisů, jimiž výrazně přispěl k vývoji chápání rekreace 

v celosvětovém měřítku. Ve vrcholných dílech své tvorby se inspiroval ideou optimálního 

vývoje člověka, směřujícího ke zdatnosti a plnému zdraví, k němuž přispívá horské 

putování a jiné formy rekreace v přírodě. 

Švýcarský pedagog a spisovatel Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827) 

využíval ve svých výchovně vzdělávacích ústavech názorné metody a prostředky - chodil 

s dětmi do přírody, na pole a do řemeslných dílen. 

Na přelomu 18. a 19. století vznikla v Evropě celá řada tělocvičných systémů 

hledajících optimální náplň tělesných cvičení. Z počátku se prosazovaly spolky s prvky 

brannými (zápas, šerm), které byly později ve školní tělesné výchově doplňovány prvky 

přihlížejícími k fyziologické účinnosti, zdravotním a hygienickým aspektům. Výrazně se 

v této činnosti prosazuje vlastenectví, všelidovost, soutěživost, ale i kooperativní 

spolupráce. Každý z těchto systémů větší či menší měrou zdůrazňuje potřebu cvičení, 

výletů, vycházek, turistiky či táboření v přírodě. 
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Náplní Turnérského tělocvičného hnutí (Německo, 20. léta 19. století) byly 

především přirozená cvičení (chůze, běhy, skoky), později převládla cvičení nářaďová a 

cvičení hromadná. Zcela jiný charakter má Švédský tělocvičný systém- cviky mají být 

jednoduché, racionální a harmonické. Odlišuje se tělocvik žen a dívek, cvičení probíhá 

v přírodním prostředí. Zdrojem Anglického sportu jsou anglické lidové hry a zábavy 

z kolonií a antická myšlenka sportování. Sport přestává být výsadou šlechty a je zaváděn i 

do středních a vysokých škol. 

Henry David Thoreau (1817 - 1862), americký přírodopisec a filozof. Ve svých 

28letech si postavil na břehu jezera Walden srub, ve kterém pak strávil více než dva roky. 

Živil se prací vlastních rukou a dokázal, že člověku k uživení stačí pracovat 60 dní v roce. 

Své zkušenosti, zážitky a úvahy z dvouletého života v přírodě popsal v knize "Walden 

aneb Život v lesích". Stavěl přírodu, která hraje fér hru, do protikladu k lidským 

nectnostem. 

Švédský biolog, sportovec, polární badatel a oceánograf Fridtjof Nansen (1861 -

1930). Stěžejním motivem jeho publicistické práce je "život na volném vzduchu". Jeho 

cesty (např. přechod na lyžích napříč Grónskem, nebo na lyžích a na kajaku od severního 

pólu do Evropy) způsobily obrovskou vlnu zájmu o lyžování. Rekreace pohybem ve volné 

přírodě se tak jeho příkladem i jeho dílem dostaly do kontextu životního stylu moderního 

člověka. 

Jedním z nejvýznamnějších ideologů pobytu v přírodě byl americký spisovatel, 

malíř a znalec přírody Ernest Thompson Seton (1860 - 1946). Promyslel výchovný 

systém, v němž navazoval na některé Thoreauovy myšlenky. V roce 1902 založil první 

zálesácký kmen Woodcraft Indians (Indiáni lesní moudrosti). Jeho výchovným cílem byl 

všestranně rozvinutý, silný charakterní člověk s dostatečnou sebedůvěrou. Výchovným 

prostředkem byl život v přírodě i příroda sama jako harmonické a harmonizující prostředí. 

PřHdadem byl poněkud romanticky chápaný obraz indiána jako člověka relativně 

nezávislého, ve zjevném protikladu k člověku civilizovanému společností, který je spoután 

mnoha závislostmi. Seton byl svou přirozeností proti přísné strnulosti výchovné metody. 
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Za rozhodující pokládal, jestli v konkrétních podmínkách vede použitá metoda ke 

stanovenému cíli. 

Dalším významným ideologem pobytu v přírodě je Robert Baden-Powell (1857 -

1941). Dosahoval mnoha úspěchů zejména díky zavedení nových výcvikových metod pro 

vojáky. Učil je zálesáckým dovednostem a znalostem, které mohly být užitečné ve 

vojenské praxi. Poznal, že jeho výcvikový program je atraktivní i pro mládež. Seznámil se 

se Setonovými myšlenkami a zčásti přebral jeho romantické prvky, kterým ale na rozdíl od 

Setona dal organizační systém. V roce 1907 uspořádal první tábor a následující rok byl 

založen anglický skauting (Boys Scouts). Jeho výchovným cílem byl zdravý, silný, 

samostatný, charakterní jedinec, oddaný králi a ideám skautingu. Jeho zkušenosti z armády 

mu dovolily docenit výchovný vliv kolektivu, o nějž se výchovný systém opírá. Skauting 

se z Anglie rozšířil do celého světa. Základními složkami skautingu jsou: hra a činnost, 

družinový systém, samostatnost dětí a podpora smyslu pro čest, skautské ideály, služba 

bližnímu. 

Kurt Hahn (1886 - 1974) měl stěžejní vliv na vznik a rozvoj pedagogiky zážitku. 

Jeho reformní přístup spočívá především na společenských poznatcích a praktických 

úsudcích. Rozvoj pedagogiky zážitku vidí v tzv. Krátkodobých školách, ve čtyřtýdenních 

kurzech pro mladé lidi od 16 do 21 let. V roce 1941 Hahn společně s pedagogem Jimem 

Hoganem a podnikatelem Laurencem Holtem založili námořní školu ve Walesu 

(Aberdovey) pod označením Outward Bound. Podobná zařízení, vycházející ze zkušeností 

a myšlenek Kurta Hahna, se dočkala od padesátých let 20. století mezinárodního rozšíření 

do všech pěti světadílů. 

(kap. 2.1. upravena dle Holec, Neuman, 1985; Neuman a kol., 2000; Neuman a kol., 1999, 

Gintel, 1980) 

2.2. Vývoj pobytu a výchovy v přírodě v ČR 

Pobyt v přírodě u nás začal být výrazně zaváděn po založení Tělocvičné jednoty 

pražské - Sokol Pražský (1862), po jejímž vzoru jsou ustavovány sokolské jednoty 
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v dalších místech Čech a Moravy. V roce 1889 je ustavena Česká obec sokolská (ČOS). 

Sokol založil dr. Miroslav Tyrš (1832 -1884) a stal se jeho prvním náčelníkem. Sokolské 

hnutí bylo silně vlastenecky orientováno a mělo velký význam pro utváření národního 

povědomí. 

Od osmdesátých let 19. století se datuje rozvoj sportovních odvětví, mezi nimi také 

sportů provozovaných v přírodním prostředí - cyklistika, lyžování, veslování, alpinismus. 

Vznikaly také různé sportovní organizace, např. Veslařský klub Moravia, Plavecká a 

veslařská jednota Vltavan. 

Mezi nejvýznamnější osobnosti konce 19. a začátku 20. století patřili: zakladatel 

Českého olympijského výboru dr. J. Guth-Jarkovský a propagátor sportu a pobytu 

v přírodě Josef Rosler-Ořovský. V roce 1909 se tělovýchovné odbory při katolických 

organizacích sjednotili do jednotné organizace Orel. 

S myšlenkovými liniemi Woodcraftu a Skautingu jsou v Čechách spojená jména A. 

B. Svojsík a M. Seifert. A. B. Svojsík byl středoškolský profesor. V roce 1905 se seznámil 

v USA s myšlenkami Setona a v roce 1911 navštívil v Anglii Baden-Powellovu organizaci. 

V roce 1912 vydal knihu "Základové junáctví" a zorganizoval první junácký tábor 

v českých zemích. Poté, co neuspěl s prosazením tohoto výchovného systému v rámci 

Sokola, založil roku 1914 spolek Junák - český skaut. Svojsík nepřebral anglický 

skauting do detailů, ale přizpůsobil jej českým podmínkám. Výrazně posílil demokratické 

prvky a oslabil prvky vojenské. Po vzniku ČSR byl v roce 1919 založen Svaz junáků 

skautů a skautek Republiky československé. 

Již v roce 1912 se u nás začal objevovat Woodcraft a v roce 1914 se začaly 

vytvářet skupinky Lesní moudrosti pod vlivem M. Seiferta. Vznikla Obec Psohlavců, která 

se roku 1919 stala členem Svazu skautů, ale její členové kritizovali vojenské tradice 

Junáka a Svaz opustili. V roce 1924 byla tedy založena Česká liga lesní moudrosti, jejímž 

ideologem byl M. Seifert. 

Po vzniku republiky se vytvářely příznivé podmínky pro vznik a rozvoJ 

samostatných sportovních svazů, vznikaly i nové továrenské kluby a výrazně se rozvíjel 
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vysokoškolský sport. Byl založen i Klub českých turistů KČT, který vytvořil příznivé 

podmínky pro turistiku - značení cest, budování chodníků atp. Sílící civilizační tlaky a 

česká povaha daly vzniknout ryze českému jevu v oblasti pobytu v přírodě- trampingu. 

Toto hnutí odráží potřeby zejména sociálně slabších vrstev (dělníků a studentů) prokázat 

svoji soběstačnost a odolnost v přírodních podmínkách. Hrdinou trampingu je člověk 

pohybující se na okraji společnosti, nezávislý na civilizaci a často si vytvářející vlastní 

morálku. Prvky woodcraftu a skautingu jsou doplněny romantikou "tvrdých mužů" 

z období kolonizace amerického Západu, jak je líčí J. London a K. May. Zde je možné 

vysledovat jednotící prvek hnutí - nesouhlas s oficiálními měšťáckými vzory a jisté 

pohrdání uznávaným systémem hodnot. 

Redaktor, spisovatel a pedagog Jaroslav Foglar (1907 - 1999) byl významnou 

osobností od konce třicátých let 20. století. Od roku 1925 vedl skautský oddíl, pražskou 

"Dvojku". V roce 1937 se v časopise Mladý hlasatel zrodila originální soustava výchovy 

mládeže ve věku 10- 15 let, "Foglarovy čtenářské kluby". Byla založena nejen na prvcích 

skautingu, ale měla svérázné rysy, které byly výsledkem mnohaleté praktické činnosti 

v našich podmínkách. Záměrem bylo zaujmout mladého člověka v rozhodujícím období 

mezi dětstvím a jinošstvím. Foglarova metoda cíleně ovlivňuje výchovu mladého člověka 

ve směru vytváření určitých charakterových hodnot, a to nezávisle na výchově rodinné a 

školské. 

V období II. světové války byly jakékoli činnosti v přírodním prostředí 

nebezpečné -lesy představovaly operační prostor partyzánských oddílů a německé armády. 

Všechny zájmové aktivity, tedy i pobyt v přírodě, byly německými protektory omezovány. 

Byla zakázaná činnost YMCA, YWCA, 28. října 1940 byl nacisty likvidován Český junák, 

byla zastavena činnost Orla i Sokola. Svoji činnost obnovily po květnu 1945. V roce 1946 

byl vytvořen Československý tělovýchovný svaz, volné sdružení tělovýchovných a 

sportovních organizací, které svoji činnost i nadále rozvíjely jako samostatné organizace. 

Druhá polovina čtyřicátých let byla obdobím největšího rozvoje Sokola a pobytu 

v přírodě. Vznikla celá řada příruček o pobytu v přírodě, byl vydán časopis ,,Do přírody" a 
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byly zavedeny tábornické stejnokroje. Průměrný počet stanových táborů a osad v těchto 

letech byl 800 - 900, což bylo více než v letech předválečných. 

Únor 1948 a vláda KSČ zasáhly celou společnost na dlouhých 41 let. Byly 

zrušeny nebo zanikly i organizace, které se věnovaly pobytu v přírodě. V Junáku vznikaly 

"Akční výbory" a v roce 1949 došlo k odstranění názvu Junák a vznikla Pionýrská 

organizace. V Sokole ubylo mnoho členů. Definitivní konec Sokola nastal 12. prosince 

1952 přijetím zákona o "Organizaci TVS". Péči o TVS přebral stát. Nová Pionýrská 

organizace odmítala skautskou ideologii i skautskou metodiku - pozitivní přístup k pobytu 

v přírodě. Lidem, které to táhlo do přírody, zůstala forma bez organizační základny -

tramping. 

Padesátá léta znamenala novou vlnu zájmu o tramping a pobyt v přírodě, která 

dokazovala, že nešlo o "buržoazní přežitek", ale o potřeby vyplývající z hlubších 

objektivních příčin. V roce 1957 vznikl ČSTV, který jako první přehodnotil vztah k pobytu 

v přírodě. Turistiku spojil s tábořením, vytvořil motivační systém zápočtových cest a 

výkonnostních tříd. Jeho přístup ale zůstal v jistém směru nekompromisní. Byla vytvořena 

definice turistiky, a vše, co jí neodpovídalo, bylo odmítáno. 

V šedesátých letech přece jen Pionýrská organizace a ČSM přebraly některé 

skautské metody do činnosti turisticko-tábornických oddílů, jimiž se snažily zpestřit svoji 

činnost. ČSM pořádalo od roku 1964 tábornické školy pro instruktory zájmových oddílů 

pobytu v přírodě. V roce 1968 byla obnovena činnost Junáka a byla ustavena organizace 

Československý Junák. 

Po okupaci v srpnu 1968 byly v rámci normalizace rozpuštěny nebo přičleněny 

k SSM a jeho PO postupně všechny obnovené nebo nově vzniklé organizace. 

Od počátku sedmdesátých let pořádal SSM akce, ve kterých byla ověřována 

myšlenka spojení náročných sportovních aktivit s kulturními prvky. V roce 1970 byla 

uspořádána v nově otevřeném středisku SSM v Lipnici nad Sázavou první experimentální 

akce "Pokus pro dvacet" a v následujících letech další. Zdůrazňoval se komplexní přístup 
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vycházející z prázdninové a rekreační pedagogiky. V roce 1977 byla ustavena pod ČÚV 

SSM Prázdninová škola. Jejím posláním je mj. další rozvoj moderních forem pobytu 

v přírodě. 

Po listopadu 1989 jsou znovu obnoveny "historické" organizace Junák, YMCA, 

YWCA, Woodcraft, Sokol a KČT. Vzniká velké množství nových organizací, z nichž se 

mnohé zabývají také pobytem v přírodě. Kromě nevládních organizací (občanských 

sdružení a nadací) se pobytem v přírodě zabývají některé obchodní organizace- cestovní 

kanceláře. Ve větší míře se jí věnují i vysoké školy. Mimo Katedry sportů a pobytu 

v přírodě FTVS UK Praha, která se problematikou pobytu v přírodě zabývá od konce 

sedmdesátých let, to jsou především pedagogické fakulty, zabývající se výchovou mimo 

vyučování, pedagogikou volného času, tělesnou výchovou a rekreací. 

(kap. 2.2. upravena dle Holec, Neuman, 1985; Neuman a kol., 2000; Neuman a kol., 1999, 

Gintel, 1980) 

2.3. Organizace v oblasti pobytu a výchovy v přírodě 

Organizace zabývající se pobytem v přírodě na území ČR je možné rozdělit do 

těchto skupin (Břicháček, Holec, Svatoš, 1994): 

• školská zařízení 

• organizace s akreditací u MŠMT 

• neziskové organizace (občanská sdružení, nadace) 

• komerční organizace 

2.3.1. Školská zařízení 

Touto problematikou se zabývají zejména: Katedra sportů a aktivit v přírodě FTVS 

UK, Katedra rekreologie UP Olomouc a Katedra řízení volného času a sportů FŘIT v 

Hradci Králové, Katedra pedagogiky PdF MU v Brně. Dále pedagogické a další fakulty, 
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resp. vysoké školy v ČR a jejich katedry TV, katedry školní a mimoškolní výchovy atp. 

Nezastupitelné místo mají i Domy dětí a mládeže nabízející velice pestrou náplň využití 

volného času dětí a mládeže po celé ČR. 

2.3.2. Organizace s akreditací u MŠMT 

Schválením živnostenského zákona a jeho uvedením v platnost se naskytly 

možnosti využití tělovýchovných kvalifikací v soukromém podnikání. Jejich udělování je 

umožněno pouze institucím akreditovaným u MŠMT ČR, které jsou oprávněny pořádat 

kurzy, jejichž výsledkem je získání odborné kvalifikace v příslušném oboru. Tato 

kvalifikace potom slouží jako doklad o odborné způsobilosti vyžadované živnostenskými 

úřady pro registraci živnosti a povolání soukromého podnikání v příslušném oboru. Mezi 

tyto organizace patří mj.: Český horolezecký svaz, Horská služba ČR, Agentura lesní 

moudrosti, Alert - horolezecká škola, Kotva Braník a Outward Bound - Česká cesta. 

2.3.3. N eziskové organizace 

Do této skupiny patří mj. následující občanská sdružení a nadace: Česká obec 

sokolská, Woodcraft, Junák, Liga lesní moudrosti, YWCA a YMCA v ČR, Asociace 

sportů pro všechny, Orel a další. Tělovýchovné kluby, spolky a oddíly mají dnes status 

občanského sdružení a jsou obvykle začleněny do sportovních svazů, jež jsou členy 

Českého svazu tělesné výchovy, anebo jsou sdruženy v Asociaci tělovýchovných jednot a 

sportovních klubů. 

2.3.4. Komerční organizace 

Do této skupiny patří cestovní kanceláře zaměřené na dobrodružné pobyty (rafting, 

cykloturistika, MTB, horská a vysokohorská turistika, trecking, lyžování, skialpinismus). 

Mezi nejznámější patří: Adventura Praha, Bivak klub Žd'ár nad Sázavou, S.e.n. Praha, 

Kudrna Brno, Sport-S Chomutov a další. Patří sem i pořadatelé extrémních disciplín, např. 

K.I. Bungee jump. 
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3. Teoretická východiska a podstata outdoorového 
tréninku 

3.1. Učení prožitkem 

3.1.1 Definice prožitku 

"Prožívání považujeme za vnitřní dimenzi psychiky. Zahrnuje všechny psychické 

jevy, to, co se odehrává v našem vědomí a podvědomí. Předmětem prožívání je vnější svět, 

stav organismu a mysli. Existuje i prožívání nevědomé. Je to přísně individuální proces, 

který uskutečňuje uvědomělá bytost. Každé prožívání je proto ovlivněno vlohami daného 

individua i podmínkami prostředí, ve kterém prožívání probíhá." (Nakonečný, 1995). 

Prožívání je také definováno jako "psychický jev charakterizovaný proudem vědomí 

každého více či méně uvědomovaného duševního obsahu; je přísně individuální, těžko 

sdělitelné ... " (Hartl, Hartlová, 2000). Americký psycholog Cszikszentmihalyi přirovnává 

prožitek k plynutí (flow-experience). Říká: "Prožitek charakterizující pocity vznikající 

při plném soustředění na nějakou aktivitu v takové míře, že nám to způsobuje radost a 

uspokojení. Je to proces jednotného plynutí od jednoho k druhému. Vyžaduje určitý druh 

zacílení pozornosti tak, že účel a cíl aktivity se promítá do samotné aktivity. Aktivita nás 

pohlcuje, zapomínáme na čas i na své okolí, dané okamžiky intenzivně prožíváme. Po 

dosažení cíle (zdolání vrcholu nebo překážky, sehráním hry, vyřešením úkolu) se cítíme 

schopnější a zkušenější. " (Neuman, 1999). 

Vedle pojmů prožívání a prožitek se setkáváme ve výchově prožitkem s pojmem 

zkušenost. "Zkušenost můžeme považovat za znalost získanou vlastním prožíváním a 

vlastním náhledem. Je to suma jednotlivých částí prožitků, zpracovaných pomocí reflexe " 

(Neuman a kol., 1999). 
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3.1.2. Srovnání s klasickým pojetím vzdělání 

Svatoš a Lebeda (2005) říká, že v klasickém modelu je učitel I lektor I poradce v 

principu expert, který "ví jak" a žákům I účastníkům kurzu předává své znalosti a 

dovednosti . Žák I účastnik kurzu víceméně pasivně přijímá a má si zapamatovat informace. 

Zážitkové učení je naopak založeno na osobní aktivitě žáka I účastníka kurzu, který 

řeší modelové i reálné úkoly. Následnou reflexí (zhodnocením a zobecněním), obvykle 

usměrňovanou pedagogem, se zážitek transformuje do podoby v praxi využitelné 

zkušenosti. 

Výchova pomocí prožitků je chápána v různých souvislostech, např. jako 

(Neuman a kol., 1999): 

);> výchova konfrontující účastníky se silnými prožitky v aktivitách, které v sobě 

obsahují určitý stupeň rizika a dobrodružství 

);> motivace mladých lidí k sebevýchově pomocí nevšedních zážitků 

);> návod na aktivní trávení volného času a překonávání jednotvárnosti všedních 

dnů 

);> překonávání hranic možností účastníků po stránce tělesné i duševní 

);> sebepoznávání, rozšiřování horizontů, pomoc při hledání místa ve světě 

).> prostor pro sociální učení, získávání důvěry v sebe i v ostatní lidi 

);> jedinečná možnost získávání společných prožitků ve skupině 

" Výchova prožitkem je uskutečňovaná prostřednictvím programů spojených s 

fyzicky náročnou činností a určitou mírou rizika" a " ... umožňuje rozvoj sebepojetí, 

sociálních vztahů a vztahů k životnímu prostředí; proto kromě fyzického výkonu zahrnují 

obvykle sebereflexi, reflexi sociální interakce a pozorování prostředí. " (Hartl, Hartlová, 

2000). 

3.1.3. Prožitek a outdoorový kurz 

Jedním ze základních východisek outdoorových kurzů je princip učení zážitkem. 

To, co člověk zažije na vlastní kůži, si nejlépe zapamatuje a může dále využívat ve své 
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praxi. Podle výzkumů Davida Kolba (1976) si člověk díky vlastní zkušenosti 

zapamatovává nové poznatky až z 80%, kdežto z běžného školení či přednášky z pouhých 

20%. Poznatky vyvozené ze zážitků jsou navíc dlouhodobě zapamatovatelné a snadno 

vybavitelné. (Svatoš, Lebeda, 2005). 

Poznatek získaný 

sdělením sdělením sdělením 
ukázkou ukázkou 

zážitkem 

Po třech týdnech si vybaví 70% 72% 85% 

Po třech měsících si vybaví 10% 32% 65% 

Tab. 1: Množství zapamatovaných informací v závislosti na času a použité metodě (Svatoš, 

Lebeda 2005; podle výzkumů publikovaných mM a UK Post Office) 

Kolbův cyklus učení 

Kolbův cyklus představuje spirálu směřující vzhůru, umožňující účastníkům kurzů 

zdokonalovat svou spolupráci a ovládání manažerských i jiných dovedností. Myslím si, že 

v tréninkových situacích skupina snáze a otevřeněji reflektuje nejen přednosti, ale i své 

rezervy, a bez zábran hledá účinnější postupy. Kvalitní reflexe pak zaručuje přenos těchto 

poznatků do reálného firemního života. Model má čtyři fáze, v první fázi probíhá vlastní 

aktivita a v následujících třech se účastníci snaží za absolvovanou aktivitou ohlédnout: 

--
konkrétní 
zkušenost - .......... - ...... ~-~ _...,..,__,_....,......., __ 

plán změn 
lllk ~deme pc~l<riiČOVB't 
priidll 

ohlédnutú 

zhodnocení 

Obr. 1: Kolbův cyklus učení prožitkem (podle Kolba, převzato z www.ceskacesta.cz) 
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}>- konkrétní zkušenost (vlastní aktivita) - členové týmu jsou zapojeni do řešení 

společného úkolu, vlastní prožívání 

}>- ohlédnutí - členové týmu zrekapitulují, jak pracovali a co prožili, případně 

ohodnotí výsledek 

}>- zhodnocení - členové týmu prodiskutují špatné i dobré postupy a posoudí, co pro 

ně znamenají 

}>- plán změn -členové týmu si odpoví na otázky: "Co se stane příště? Co máme pro 

příště změnit?" 

Nový cyklus začíná další aktivitou a využívá poznatky získané v cyklu předešlém. 

Co je zážitek asi každý intuitivně cítí, avšak pojmenovat ho je velmi těžké. Víme, 

že vzniká při aktivitě jako jakási zkušenost, která se dobře uchovává v paměti, protože při 

prožívání jsou k zpracování vjemů zapojeny téměř všechny smysly. Prožitek je tím hlubší a 

intenzivnější, čím je člověk otevřenější. 

Účastník v programech získává zážitky aktivním zapojením do různých činností, 

nejčastěji her. Ve hře se člověk setkává s různými situacemi, se kterými v běžném životě 

mnohdy zápasí. Má možnost získat zkušenost, jak v podobných situacích jednat. Důležité 

je, že člověk postavený před nějaký problém musí jednat nebo alespoň zaujmout nějaký 

postoj k dané situaci. Ať výzvu danou úkolem přijme či ne, vždy se dostává do konfrontace 

s ostatními členy skupiny, kteří poskytují bohatou zpětnou vazbu. Stejně tak má možnost 

uvědomit si své reakce ve vypjatých situacích, které bývají často nečekaně překvapivé a 

umožňují mu nahlédnout hlouběji do svého já. 

Tím, že problémy v hrách bývají náročnější než v běžném životě, rozvíjí účastník 

svoji odolnost, posunuje své hranice bezpečí a získává zdravé sebevědomí. Řešení 

náročných úkolů umožňuje rozvoj kreativity, týmové spolupráce, komunikativních 

dovedností, sociálního cítění, a dalších vlastností potřebných v každodenním životě. 

Bohatství, které jedinec získává v podobě zkušenosti se odvijí od nasazení, které do hry 

vkládá. 

(upraveno dle Svatoš, Lebeda, 2005; Neuman, 1999) 
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Úlohu prožitků ve výchově se snaží vysvětlovat celá řada pojmů. Vedle výchovy 

prožitkem (pedagogiky prožitku, zážitkové pedagogiky, výchovy prožitkem zkušeností 

atp.) se v literatuře můžeme setkat s výchovou v přírodě, s dobrodružnou výchovou, s 

výchovou výzvou a se zkušenostním učením. Všechny teoretické pojmy jsou naplňovány 

různorodými programy, které se snaží pomocí prožitků a skupinové práce nalézt nové 

vztahy mezi účastníky, využitelné k výchovným cílům. Různé termíny tedy vyjadřují 

podobné situace. K učení ve výchově se používají prožitky a zkušenosti získávané v 

prostředí, které má nejvyšší možný prožitkový potenciál a kde spolupůsobí elementy 

odvahy, rizika a dobrodružství. (Neuman, 1999). 

3.1.4. Klíčové faktory efektivity učení prožitkem 

Základní obecnou podmínkou efektivity každého kurzu je soulad mezi cíli a 

očekáváními zadavatele na straně jedné a zvoleným programem a schopnostmi lektorů na 

straně druhé. To předpokládá poměrně intenzivní výměnu informací mezi dodavatelem a 

zadavatelem v průběhu přípravné fáze. Kromě případů přípravy vyloženě odpočinkových 

programů by měla komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem služeb jít skutečně do 

hloubky. Kromě základních údajů jako fyzická zdatnost účastníků, složení skupiny co do 

pohlaví a věku atd. jsou nezbytné informace o vztazích ve skupině, pracovní náplni, 

historii skupiny a v neposlední řadě o firemní kultuře. 

Čáp ( 1997) uvádí, že obecně výsledky učení závisí na motivaci, výsledcích 

předchozího učení, vlastnostech jedince, jeho aktuálním stavu, vnějších podmínkách a 

vzájemném působení vnějších a vnitřních činitelů. 

Motivace 

Samotnému příjezdu účastníků na akci předchází poměrně složitá procedura 

vyjasňování zadání mezi klientem a dodavatelem. Dalším krokem ze strany zaměstnavatele 

by měla být jasná komunikace výstupů této fáze směrem k budoucím účastníkům, a to v 

adekvátní formě a podobě, právě s ohledem na jejich motivaci k tomu se akce vůbec 

zúčastnit (pokud to nedostávají přímo nařízeno) a hlavně se na akci aktivně podílet. 

Úroveň motivace účastníků k tomu, aby se na programu skutečně aktivně podíleli, otevřeli 

se, experimentovali, odhodili případné profesionální masky a úzkost z neznámých situací 
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pochopitelně také do značné míry odráží aktuální atmosféru a vztahové pole ve firmě I 

oddělení I týmu. 

Co je pro získání a udržení motivace účastníků rozhodující: 

}.> vědomí potřebnosti a užitečnosti programu na straně účastníků 

Účastníci musí cítit, že pro ně kurz bude osobně užitečný, že jeho výsledky jsou 

přímo aplikovatelné do pracovního života. 

}.> Soulad s dosavadními zkušenostmi účastníků 

Lektoři se musí předem seznámit s pozadím firmy a konkrétní skupinou 

účastníků, pochopit podstatu jejich práce a nejvýraznější potíže, s nimiž se 

potkávají. Musí rozumět jejich úhlu pohledu při řešení úkolů a identifikovat 

stereotypy, které tento pohled zahrnuje. Musí "mluvit jejich řečí", pracovat s 

jejich zkušenostmi, nikoli vnášet "moudra" zvenčí, která by účastníkům byla 

natolik cizí, že by okamžitě dostala nálepku "nereálné", "pustá teorie". 

}.> respekt k osobnosti účastníků 

Ve spojení s předchozím bodem toto pravidlo zahrnuje zásady partnerského 

přístupu (nabízet své zkušenosti, pomoci odhalovat nové poznatky, pracovat s 

jejich světem a potřebami) a pozitivní zpětné vazby. 

}.> rozvoj, nikoli konfrontace 

Partnerovi vstupujícímu do skupiny zvenku rozhodně nepřísluší právo pouze 

kritizovat a prosazovat "správné" postupy. Rady a návrhy by měly být 

prezentovány formou "ano a ještě ... "; měl by být nabízen prostor pro 

experimenty s alternativními pohledy a postupy. 

}.> vhodná forma a technické podmínky kurzu 

}.> osobní důvěryhodnost a autenticita lektora 

(upraveno dle Svatoš, Lebeda, 2005) 
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3.2. Zážitek reálných situací na pozadí řešení modelových 

problémů 

Podle Svatoše a Lebedy (2005) je outdoor trénink konkrétní formou zážitkového 

učení. Jeho specifikum spočívá ve výrazném uplatnění aktivit v přírodě, které slouží jako 

výchozí zážitek, jenž je následně zpracováván ve využitelnou zkušenost. V tuto chvíli si 

můžeme položit otázku: "Jaké konkrétní aktivity jsou účastníkům na kurzech nabízeny a 

jak to souvisí s rozvojem manažerských dovedností či s budováním pracovního týmu?" 

Účastníci se na kurzu mohou setkat s iniciačními hrami, skupinovými kreativními nebo 

konstrukčními úkoly, outdoorovými sporty- jako skalní lezení, rafting, orientační běh- s 

lanovými překážkami, terénními strategickými hrami a s řadou dalších aktivit (podrobněji 

v kap. 4.2. ). Konkrétní aktivity jsou voleny tak, aby daly vyniknout kvalitám, které mají 

být podle předem stanovených cílů kurzu prověřovány a rozvíjeny. Dílčí aktivity nejsou v 

outdoorových kurzech pro firemní týmy účelem samy o sobě (nejde o výuku skalního 

lezení či sjíždění divokých řek), ale jsou nástrojem diagnostiky a rozvoje schopností a 

dovedností významných pro efektivní působení v pracovních týmech a pro jejich vedení. 

Co mají všechny společné je, že nejsou reálným zobrazením pracovních činností. 

Na rozdíl od počítačových manažerských her či případových studií nemají 

outdoorové programy ambici být věrnou simulací úkolů, problémů a činností, které 

manažeři řeší v každodenní pracovní praxi. Zároveň však nejsou fikcí, konstruovanou v 

komfortním prostředí učebny bez rizika reálných konsekvencí. Mají zcela reálnou podobu 

s reálnými důsledky. V lese je třeba najít kontrolní bod a kdo se zmýlí, zabloudí a další 

hodinu může v chladu a dešti pátrat po správné cestě do hotelu. V tomto případě si zcela 

přirozeně začnou ihned říkat: "Co jsme měli, sakra, udělat lépe, aby to takhle neskončilo?". 

Kurzy staví účastníky do situací, kdy je třeba řešit různě obtížné problémy a kdy 

není ve hře jen rozumová úvaha, ale i city a emoce. Velkou výhodou takového učení je to, 

že je zároveň rekreací, protože úkoly, před nimiž stojí lidé na kurzu, jsou zcela odlišné od 

těch, které řeší ve svém zaměstnání. Tyto hry a modelové situace jsou svým charakterem 

vzdálené reálným problémům, s nimiž se účastníci kurzu v každodenní praxi setkávají. Jak 

souvisí tyto činnosti s manažerskými dovednostmi a budováním týmu? Převážná většina 

aktivit na kurzech má povahu týmového úkolu, při jehož řešení vstupují účastníci do 
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interakce s ostatními členy skupiny. Úkol se tak stává modelovým příkladem spolupráce 

skupiny a fungování každého jednotlivce v ní. Na pozadí řešeného úkolu probíhají dva 

typy procesů (Svatoš, Lebeda, 2005): 

~ osobní a mezilidské (na úrovni individuálního jednání) 

Jde o procesy sebepoznání a bližšího vzájemného poznání v rámci skupiny či týmu; 

projevují se případné mezilidské bariéry, budují se vztahy založené na důvěře, 

jednotlivci si uvědomují kořeny interpersonální různosti, která, je-li zvládnuta, 

stává se předností týmu, nikoliv jeho problémem. 

~ manažerské, skupinové (management a organizace ve skupině) 

Tréninkové situace vyžadují koordinaci skupiny, její vedení procesem řešení úkolu; 

v modelové situaci se zřetelně projevují ve skupině zažité mechanismy, na druhé 

straně se často vynořují nečekaní přirození vůdci. 

reálné 
osobní a mez111dské procesy 

i•.._,.1ndMdoliillolho jedn6m) 

modelové situace ...-......... ...,., ----7 

r:eálné 
lmillllilĎI'$ké pror;:esy ........ _ .. .........._. .... ~) 

Obr. 2: Reálné procesy probíhající na pozadí modelových situací (upraveno dle Krouwel, Goodwill, 

1994; Svatoš, Lebeda, 2005) 

Svatoš a Lebeda (2005) uvádějí, že oba typy procesů jsou naprosto reálné a jsou 

věrným obrazem individuální i týmové přirozenosti účastníků. Pokud nejsou zvyklí si 

rozvrhnout čas na řešení úkolů a průběžně jej kontrolovat v pracovním a soukromém 

životě, nebudou to dělat ani na kurzu. Tréninkové aktivity například odhalí absenci 

kreativních lidí v týmu, neznalost technik týmové práce i nedostatky v kultuře komunikace 

ve skupině. Mohou potvrdit, odhalit i zpochybnit vůdčí schopnosti některých členů, 

poukázat na nerozhodnost či třeba malou toleranci k osobním odlišnostem. 
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Atraktivita činností, neformálnost situací i samo přírodní prostředí podporují 

emocionální vtažení účastníků do děje kurzu. Výraznější zapojení emocí při jednotlivých 

programech podporuje spontánnost jejich chování. 

3.3. Vykročení z komfortní zóny 

Každý z nás se ve svém životě pohybuje ve zcela specifické abstraktní oblasti 

činností, vztahů a problémů. Máme své rodiny a přátele, chodíme do práce, věnujeme se 

svým koníčkům, posloucháme oblíbenou hudbu ... Tento prostor máme dobře zmapovaný. 

Reagujeme zde naučenými postupy, cítíme se tu bezpečně a pohodlně, nic nás neohrožuje 

a nevyvádí z míry. Tato oblast se nazývá komfortní zóna (Svatoš, Lebeda, 2005). 

Permanentní setrvání v komfortní zóně je stav hypotetický. Svatoš a Lebeda 

uvádějí, že teoreticky je možné se celý život pohybovat v komfortní zóně- podvědomě se 

bránit novinkám a vyhýbat se krizovým situacím, ale takový způsob života by vedl k 

omezenosti a bránil jakémukoliv osobnímu rozvoji. Občas se nám přihodí i velmi 

nepříjemné objektivní události (propuštění ze zaměstnání, rozchod s partnerem, úmrtí 

blízkého člověka) nebo občas chceme sami z této zóny vystoupit a vyzkoušet, zda bychom 

zvládli i něco trochu jiného než dosud děláme. A tak se dostáváme na hranice poznaného a 

nepoznaného, naučeného a zcela nového, bezpečného a riskantního - na hranice naší 

komfortní zóny- abychom ji na chvíli opustili. 

Co se stane, vkročíme-li do zóny učení? Setkáme se s novými podněty, na které 

nejsme zvyklí. Situace nás může stimulovat k neobvyklým činům nebo naopak nám může 

být nepříjemná a těžce nás stresovat. 

1. Pokud jsme vykročili přiměřeně daleko, překonali jsme obavy a stres a se situací se 

vyrovnali, cítíme se obvykle velmi příjemně. Něco nového jsme se naučili a tím si 

rozšířili naši zmapovanou komfortní zónu. Nejde jen o konkrétní poznatky, 

dovednosti či nové vztahy, které jsme získali. Důležitějším přínosem Je 

sebepotvrzení, nabyté vědomí, že dokážeme více a že je dobré to zkoušet. 

2. Také se může stát, že vykročíme příliš daleko nebo špatným směrem a situaci 

nezvládneme a cítíme se nepříjemně. Začneme se obávat i věcí, které jsme dříve 

zvládali a naše komfortní zóna se nejen nerozšíří, ale i citelně splaskne. 
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3. Výjimečně se může stát, že situaci zvládneme, ale pocity, které při tom prožíváme, 

jsou natolik nepříjemné, že je zažít už nechceme. Zjistíme, že tento směr rozvoje 

pro nás nebude tím pravým a příště se podobným činnostem dobrovolně věnovat 

nebudeme. 

(upraveno dle Svatoš, Lebeda, 2005) 

Outdoorové kurzy programově vyhánějí účastníky z jejich komfortní zóny. 

Odkrývají jim nové možnosti a vybízejí ke krokům do sféry učení. Podle Svatoše a Lebedy 

(2005) není jejich cílem jen rozvoj konkrétních vědomostí a dovedností, ale hlavně 

inspirace k seberozvoji. Základem úspěchu je práce s pozitivní zpětnou vazbou. Musí být 

zvoleny takové úkoly, které budou představovat přiměřený, zvládnutelný krok za hranice 

jejich komfortní zóny. Zásadní význam pro pochopení využitelnosti outdoor tréninku má 

princip přenosu (transferu) zkušeností: Potvrdím-li si, že zvládnu více, než jsem si myslela, 

v jedné oblasti (třeba tím, že jsme překonala obrovské psychické zábrany a zvládla 

čtyřicetimetrové slanění ze skály), posílí mě to i při rozhodování v oblastech jiných 

(například zda přijmout nabízenou odpovědnější pozici). 

Oblast učeni 

Obr. 3: Komfortní zóna (Svatoš, Lebeda, 2005) 

3.4. Sociální skupina bez formální struktury 

Zatímco v pracovním procesu přesně zapadáme do určité formální struktury, 

hrajeme role odpovídající našim pozicím, pracujeme s nestejnou mírou informací a 

disponujeme různými pravomocemi, na outdoorových kurzech je situace jiná. Formální 
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hierarchie zde přestává platit. Úkoly jsou obvykle předkládány skupině jako celku, 

informace mají všichni stejné, nikdo nemá předem formální pravomoc jménem skupiny 

rozhodovat. Také se málokdy objeví specialista na danou problematiku, neboť úkoly jsou 

záměrně voleny natolik neobvykle, aby byly překvapivé a z hlediska řešení bezprecedentní 

pro každého účastníka. V takové situaci není nikdo zvýhodněný, všichni mají stejné 

výchozí podmínky a projevují se podle svých přirozených dispozic. Po chvíli nejistoty, 

chaosu a napětí se začíná ve skupině vytvářet neformální struktura iniciovaná novou 

situací, která může a nemusí korespondovat s pracovní hierarchií. Pro každého manažera je 

velice cenné vidět své kolegy v této neobvyklé situaci. Všímat si, kdo se projeví jako autor 

originálních nápadů, kdo bude hlavním tahounem, kdo dokáže strukturovat situaci, 

poskytnout skupinové práci vhodný rámec a koordinovat činnost týmu. Způsob, jakým se s 

takto nastavenou situací skupiny vyrovnávají, výrazně napovídá o jejich vnitřním stavu a 

skupinové kultuře. 

(upraveno dle Svatoš, Lebeda, 2005) 

3.5. Příroda jako nové pozadí 

Jednotlivosti světa vnímáme vždy na pozadí širšího rámce, kterým je prostředí, v 

němž se pohybujeme. Změna pozadí (rámce) umožní zcela nové, neobvyklé pohledy na 

děje, jichž jsme součástí. Outdoorové kurzy nabízejí změnu zažitého rámce. Přinášejí 

alternativu v podobě nefalšované přírody. Přivádějí účastníky do skalních oblastí, lesů, na 

horské louky a řeky. Vystavují je přírodním vlivům - slunci, větru i dešti. Přinášejí reálné 

nebezpečí zbloudění a nepohodu spojenou s hledáním cesty. Staví před účastníky přirozené 

výzvy v podobě skalních stěn, jeskyní či peřejí vodních toků. Zde, vzdáleni pracovní i 

domácí realitě, se ocitají v ,jiném světě". Jsou v něm daleko "zranitelnější", protože jejich 

pózy a stylizace přestávají fungovat. Díky této "zranitelnosti" jsou ale i otevřenější novým 

zkušenostem a poznáním. Vidí sebe i své kolegy v "neobvyklém světle". 

Výhodou přírody je, že působí zcela přirozeně, spontánně. Čím více jsou účastníci 

vzdáleni navyklému pohodlí jejich bytů a kanceláří, čím drsnější jsou podmínky a 

náročnější úkoly, tím ostřejší obraz o nich tento "nový svět" vytváří. 

(upraveno dle Svatoš, Lebeda, 2005) 
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3.6. Skupinové rozbory 

Jak již bylo řečeno, přirozený proces učení ze zkušenosti probíhá podle Kolba asi 

při 80% lidského konání. Outdoor trénink usiluje o to, aby tento proces byl záměrný, 

usměrňovaný a cílený. Skupinové rozbory slouží jako hlavní nástroj stimulování, 

podporování procesu učení a jako prostor přeměny zážitku v aplikovatelnou zkušenost. 

Jedná se o rozbor, který bezprostředně následuje po jednotlivých aktivitách. Instruktor jako 

facilitátor vytváří prostor pro otevřenou diskusi, kdy účastníci kurzu z prožité aktivity 

zobecňují co nejvíce konkrétních zkušeností. Pro vysvětlení, co je skupinový rozbor a k 

čemu v rámci outdoor tréninku slouží jsem použila následující definici: "Slovem rozbor 

označujeme společné zpětné ohlédnutí za aktivitou, programem či určitým časovým 

obdobím kurzu, jehož smyslem je napomoci účastníkům v procesu racionalizace a 

zobecnění subjektivních prožitků do podoby v praxi využitelné zkušenosti. " (Svatoš, 

Lebeda, 2003). 

V literatuře i praxi se můžeme setkat s mnoha pojmy vyjadřující skupinový rozbor. 

Například Neuman ve svých literaturách užívá pojmu skupinová reflexe (Reflexe je řízený 

proces hodnocení aktivity nebo hry, který využívá zpětnovazebních informací k hledání 

širších souvislostí a významů. Neuman a kol., 2000). V zahraniční literatuře, ale i v řadě 

domácích publikací, bývá skupinová reflexe označována jako review či debriefing. Ve své 

práci budu používat pojem rozbor. 

Důležitým prvkem, který odlišuje výchovné využití aktivit v přírodě a her od 

rekreačního, je právě rozbor. Upevňuje zážitky, pomáhá formovat smysl prožitků, 

poukazuje na paralely a usnadňuje transfer zkušeností do reálného života. 

V průběhu kurzu se můžeme setkat s různými typy rozborů. Z hlediska délky trvání 

a šíře cílů je můžeme rozdělit následovně (Svatoš, Lebeda, 2005): 

)> bleskové ohlédnutí za krátkou aktivitou 

)> stručný pohled na fungování skupiny v daném úkolu nebo hře 

)> podrobnější rozbor zaměřený na konkrétní dovednost skupiny 
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~ průběžné nebo závěrečné hodnocení úrovně práce skupiny a jeho rozvoje v 

průběhu kurzu 

Konkrétní rozbory mohou sledovat různé cíle. Mezi nejobvyklejší patří (Svatoš, 

Lebeda, 2005): 

~ iniciovat a podpořit sdílení zážitků a pocitů 

~ zacílit pozornost účastníků určitým směrem 

~ zobecnit konkrétní pozorování do v praxi využitelných poznatků 

~ vybídnout k hledání paralel mezi zážitkem v modelové situaci na kurzu a 

každodenní praxí 

Rozbor se může odvíjet na několika úrovních (Neuman, 2000): 

~ dynamika skupiny, dění v celé skupině - společné sdílení a sdělování 

prožitků, společné hledání toho, co jsme se od sebe vzájemně naučili -

nastolujeme otázky důvěry, podpory, rušivého chování, tlaku skupiny, tvorba 

různých klik a jejich role. 

~ dynamika meziosobních vztahů jednotlivých členů skupiny - diskuse o 

projevených emocích ve skupině i mimo ní: uznávání, důvěra, bezpečnost, 

negativismus, strach z hodnocení. Tato úroveň bývá přechodem k např. terapii. 

~ osobní (až intimní) rovina pocitů jednotlivců - diskuse o emocích z osobní 

roviny. Zde Neuman (2000) doporučuje maximální citlivost a dobrovolnost 

veřejného sdělování úrovně osobních prožitků - s ohledem na věk účastníků a 

jejich konkrétní stav psychické odolnosti, délku a cíle akce, na vyspělost 

skupiny a zkušenosti instruktora s reflexí. 

Pro vedení rozboru je nutné zvolit přehlednou strukturu, ve které se účastníci budou 

dobře orientovat. Jako dobré vodítko při reflexi mohou sloužit tyto tři modely (Svatoš, 

Lebeda, 2005): 

Kolbův cyklus učení 

Již zmiňovaný Kolbův cyklus učení (viz obr. 1) je jedním ze základních 

teoretických východisek zážitkového učení. Je dobré s ním seznámit účastníky kurzu a 
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aplikovat jej v některých rozborech. S jeho využitím můžeme účastníkům připomenout 

obecnou potřebnost a užitečnost hodnocení pro osobní a skupinový rozvoj. 

Dynamická rovnováha zaměření týmu 

Tento model byl původně formulovaný britským expertem na management a 

leadership Johnem Adairem. Zdůrazňuje potřebu vyvážené orientace skupiny a jejího šéfa 

na cíle, procesy a osobní potřeby členů. Jednoduché základní otázky pro rozbor mohou 

znít: "Jak jste spokojeni s výsledkem? Byla vám spolupráce v týmu příjemná? Fungovali 

jste jako skupina efektivně? 

Obr. 4: Dynamická rovnováha zaměření týmu (upraveno podle J. Adaira, 1983; Svatoš, Lebeda, 2005) 

Co? A co? Co teď? 

Když první otázku trochu rozvineme, můžeme se bezprostředně po akci zeptat "Co 

se dělo ve skupině, jak to probíhalo?" Tato otázka vybízí k popisu dění, k uvědomění si 

jednotlivých kroků řešení a chování skupiny v průběhu akce. Odpovídá druhé fázi Kolbova 

cyklu učení. Další otázku můžeme rozvést: ,,A co vy na to? Jak to hodnotíte?" Tato otázka 

odpovídá třetímu kroku Kolbova cyklu. Rozšíříme-li poslední otázku, pak může znít takto: 

"Co teď? Co příště? Co z toho pro vaše další chování vyvodíte?" Poslední otázka přivádí 

účastníky k zobecnění poznatků a formulaci závěrů pro praxi. Při této metodě není nutné 

účastníkům vysvětlovat Kolbův model a s využitím tří jednoduchých otázek je dosaženo 

stejného efektu. 

33 



Nejčastěji užívanou formou rozboru bývá řízená skupinová diskuse. Řízený 

rozhovor však není jedinou formou vedení rozborů. Nyní představím další speciální 

techniky, ale jelikož jich existuje celá řada, uvedu jen pár z nich (Svatoš, Lebeda, 2005): 

}> Slepé prsty 

Tato technika spočívá v tom, že po skončení aktivity vyzve lektor účastníky, aby 

zavřeli oči a na prstech jedné ruky ukázali, jak jsou spokojeni s výsledkem své práce. Když 

všichni zvednou ruku s hodnocením, řekne jim, aby otevřeli oči a podívali se, jak společné 

dílo hodnotili ostatní. Pak se ptá účastníků, proč výsledek hodnotí právě takovou známkou. 

Většinou začíná u extrémních hodnot. Ptá se, co na něm považují za dobré a kde vidí 

případné rezervy. 

}> Graf 

Při této metodě je připraven velký arch papíru, na kterém jsou zakresleny osy x a y. 

Na ose x jsou vyznačeny tři až čtyři zlomové okamžiky dané aktivity a osa y představuje 

měřítko od minima po maximum. Účastníci na grafu vyznačují, jak se v dané chvíli cítili 

nebo jak v tu chvíli věřili ve svůj úspěch nebo úspěch celé skupiny. Graf ukazuje vývoj 

situace v průběhu aktivity. 

}> Pantomima 

Pantomima vede skupinu k zamyšlení nad klíčovými momenty dané aktivity. 

Úkolem je, aby účastníci v pantomimické zkratce přehráli chování skupiny v průběhu 

předchozího úkolu. 
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4. Outdoorové programy 

4.1. Možnosti využití outdoorových programů 

Outdoorové programy mohou posloužit k dosažení širokého spektra cílů. Od 

společenské zábavy, rychlého seznámení, přes zvyšování efektivity spolupráce členů 

pracovních týmů a rozvoj manažerských dovedností, až po vysoce účinné hodnocení 

osobnostního a profesionální potenciálu pracovníků. Pro dosažení stanovených cílů je 

nutné zvolit vhodné prostředky - výběr aktivit a zejména formu jejich prezentace a 

následného zhodnocení. 

Outdoorové programy můžeme z hlediska cílů, ke kterým směřují, rozdělit 

takto (Svatoš, Lebeda, 2005): 

> akce na podporu týmového ducha (Teamspirit Events) 

»- kurzy týmové práce (Teamwork Training) 

> budování a rozvoj pracovních týmů (Teambuilding) 

> trénink manažerských dovedností (Management Training) 

}.> rozvoj předpokladů k vůdcovství (Leadership Training) 

»- hodnotící programy (Outdoor Assessment Center) 

4.1.1. Akce na podporu týmového ducha 

(Teamspirit Events) 

Hlavním smyslem těchto programů bývá nabídnout účastníkům příjemný, zábavný 

společný zážitek. Jejich atmosféra je odlehčená, reflektující podtitul těchto programů, 

kterým je heslo "zábava s přidanou hodnotou". Lidé se při nich poznávají více než při 

standardních společenských událostech. Úkoly bývají voleny tak, aby skupinu vedli ke 

vzájemné komunikaci a spolupráci. Týmy jsou sestavovány tak, aby se v nich potkávali 

lidé napříč firemní strukturou, což vede k seznámení osob, které by se běžně nepotkaly. 

Program trvá obvykle několik hodin až jeden den a je pořádán většinou pro velké skupiny. 

Neužívá se skupinových rozborů. Prioritní zde bývá dobrá nálada, neformální atmosféra, 
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odpočinek od každodenních pracovních problémů, prostor pro setkávání a hlavně společný 

zážitek. Příkladem teamsprit akce může být terénní týmová soutěžní hra, rafting či sjezd 

řeky na kánoích nebo lezení po skalách. Dále mohou být k podpoře týmového ducha 

využity aktivity, jako například čtyřkolky, bowling, painball, a další, které ovšem už 

překračují hranice běžně chápaného outdooru. 

4.1.2. Kurzy týmové práce 

(Teamwork Training) 

Tyto kurzy jsou věnované principům a technikám týmové práce. Jsou určeny 

"týmovým hráčům", kterým přibližují principy fungování pracovních týmů a 

prostřednictvím praktických outdoorových cvičení učí technikám týmové práce. 

4.1.3. Budování a rozvoj pracovních týmů 

(Teambuilding) 

Tyto programy jsou zaměřené na cílené, promyšlené a strukturované budování a 

rozvíjení pracovních týmů a jejich tvůrčího a výkonového potenciálu. Na rozdíl od 

celofiremních setkání či kurzů pro skupiny manažerů vybíraných napříč firemní strukturou 

jsou určeny konkrétním pracovním skupinám. Nejčastěji jsou užívány na startu jejich 

společného působení nebo v etapě významných změn. Jejich hlavním smyslem je 

připomenout principy týmové práce a rozvíjet předpoklady a kvality, které jsou pro 

efektivitu práce týmu zásadní. Vedou k hlubšímu poznání členů týmu, podpoře 

sebedůvěry, budování vzájemné důvěry, rozvoji týmové komunikace, zaujímání 

optimálních týmových rolí a odhalování přirozených vůdčích osobností. 

Teambuildingové akce trvají zpravidla dva až čtyři dny a velikost skupin je 

určována konkrétním složením daného týmu. Využívá se zde skupinových rozborů, díky 

nimž je společný zážitek zpracováván do podoby zobecněné a v praxi následně využitelné 

zkušenosti. 
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4.1.4. Trénink manažerských dovedností 

(Management Training) 

Prostřednictvím outdoorových programů lze prezentovat a rozvíjet řadu dovedností, 

které mají vliv na kvalitu manažerské práce - prezentování úkolů pracovní skupině, 

koordinace týmu v průběhu řešení úkolu, řízení času, delegování, stanovování priorit a 

řešení konfliktů. Velikost skupiny pro trénink by měla být od osmi do šestnácti osob a 

délka kurzu by neměla být kratší než čtyři dny. V programové skladbě převládají týmové 

úkoly, které jsou vnímány jako modelové situace, na nichž se pozoruje a následně rozebírá 

působení jednotlivých členů skupiny s ohledem na rozvíjené dovednosti. Často bývá pro 

úkol jmenován vedoucí. Následný rozbor je pak zaměřen na zhodnocení jeho činnosti, na 

poskytnutí zpětné vazby a na zobecnění poznatků směrem k ostatním členům skupiny. 

4.1.5. Rozvoj předpokladů k vůdcovství 

(Leadership Training) 

Outdoorové kurzy jsou velmi dobrým nástrojem k rozvoji předpokladů k 

vůdcovství. Mohou rozvíjet konkrétní dovednosti, které jsou pro vedení lidí potřebné, např. 

prezentační dovednosti, schopnost naslouchat druhým, znalost principů skupinové práce a 

dynamiky fungování skupin nebo vhodné přístupy k nakládání s konflikty. Dále mohou 

stimulovat rozhodnost a odhodlání přijímat zodpovědnost, což je nejdůležitější složkou 

vůdcovství. V neformálních skupinách bez hierarchické struktury vzniká prostor pro 

uplatnění přirozených vůdčích typů. U jednotlivce v roli vůdce se projeví, zda ostatní 

uznávají jeho autoritu, zda je schopen nabídnout přesvědčivou vizi, strukturovat postup 

řešení, koordinovat práci týmu, motivovat ostatní a přijmout odpovědnost za výsledky 

práce týmu. Úkoly jsou voleny tak, aby je účastníci vnímali jako velmi náročné, ale aby je 

s vypětím všech sil zvládli -vede to k posílení sebedůvěry. Příkladem je: skalní lezení, 

vysoké lanové překážky, jeskyně, složité terénní strategické hry, noční programy, 

orientační hry, atd. 
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4.1.6. Hodnotící programy 

(Outdoor Assessment Center) 

Hodnotící programy slouží jako účinný prostředek personálního hodnocení, výběru 

a rozhodování. Zaměřují se na komplexní posouzení předpokladů pro úspěšný výkon 

pracovní pozice -jejich úkolů a činností. Tento způsob výběru je vhodný pro výběr na 

pozice, které vyžadují specifické schopnosti a dovednosti - např. reakce ve stresových 

situacích, práce pod tlakem, spolupráce s lidmi v krizových pracovních situacích, práce s 

náročnými klienty atp. Outdoor Assessment Center se metodicky opírá o 

psychodiagnostické testové vyšetření, zaměřené především na výkonový potenciál a 

osobnostní charakteristiky. Vyšetření probíhá částečně formou individuálního 

strukturovaného rozhovoru, dále prostřednictvím vybraných testů, modelových situací, 

případových studií a hlavně prostřednictvím reálných aktivit. Modelové situace se zaměřují 

převážně na posouzení individuálních pracovních předpokladů, předpokladů pro efektivní 

týmovou spolupráci a předpokladů k vedení lidí. Výstupem je souhrnná charakteristika 

pracovních (popř. manažerských) předpokladů jednotlivých účastníků výběrového řízení. 

4.2. Typy programů 

Cílem outdoorových programů je navodit dobré týmové vztahy a prohloubit 

schopnost efektivní spolupráci v týmu. Pozornost je věnována zvýšení sebedůvěry 

účastníků, posunu jejich subjektivních hranic možného, hledání optimálních rolí v týmu, 

stejně jako rozvoji komunikace, vůdcovství i tvořivého řešení problémů. V neformálním 

prostředí a ve skupině, která není svázána pracovní hierarchií, je vytvořen prostor pro 

přirozený projev každého člena týmu. Náročné modelové situace pak dají vyniknout 

přednostem každého zúčastněného. 

Outdoorové kurzy nabízejí různé typy programů. Liší se délkou, svým zaměřením a 

náročností. V různých publikacích se můžeme setkat s mnoha způsoby jejich dělení. Pro 

potřeby své práce použiji následující, nejčastěji užívané rozdělení (Svatoš, Lebeda, 2005): 

)> icebreakers 

)> dynamics 
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~ týmové strategické hry 

~ lanové překážky 

~ outdoorové sporty 

~ konstrukční skupinové úkoly 

~ komunikační programy 

~ programy na podporu důvěry 

~ kreativní programy 

4.2.1. Icebreakers 

Jde o krátká cvičení, které netrvají déle jak pět až dvacet minut a jsou zařazované 

na začátek akce. Slouží zejména k "prolomení počátečních ledů". Jejich dalším smyslem je 

"odstřižení" účastníků od problémů každodenní práce, naladění na program kurzu a 

navození neformální, avšak pracovní atmosféry. Pomáhají k větší otevřenosti a ochotě 

nahlédnout na sebe i ostatní z jiných úhlů pohledu než v běžném pracovním prostředí, k 

bližšímu seznámení a zapamatování jmen kolegů. 

Jako příklad mohu uvést Abecední řadu. Účastníci se postaví v náhodném pořadí na 

nízkou zídku či širokou kládu. Jejich úkolem je seřadit se v abecedním pořadí podle 

počátečních písmen svých křestních jmen, aniž by kdokoli sestoupil na zem. 

4.2.2. Dynamics 

V rámci dynamics řeší účastníci v menších skupinkách modelové týmové úkoly s 

postupně narůstající náročností. Úspěšné splnění úkolů vyžaduje především dobrý nápad, 

dobrou spolupráci, kvalitní řízení skupiny a někdy i aktivní pohyb všech zúčastněných. Po 

každém cvičení následuje krátký rozbor, kde účastníci objevují charakteristické rysy svého 

chování ve skupině i silné stránky a rezervy spolupráce celé skupiny. 

Příkladem je Pavoučí síť. Mezi stromy je z provázků napnutá síť s různě velkými 

oky. Cílem je, aby se všichni členové skupiny dostaly skrz oka na druhou stranu bez 

doteku sítě. Úkol je časově omezen a každý člen musí projít jiným okem. Cvičení může 

mít různou náročnost danou časovým limitem, velikostí ok nebo způsobem penalizace za 

dotknutí. Aby byl úkol úspěšně splněn, je nutná kvalitní komunikace, spolupráce a práce s 

časem. 
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4.2.3. Týmové strategické hry 

Týmové strategické hry jsou jedním z hlavních stavebních kamenů outdoorových 

kurzů. Mohou trvat hodinu i celý den, probíhat ve dne i v noci a využívat různých 

přesunových prostředků (kola, lodě, sněžnice, .. ). Jsou téměř vždy spojeny s pohybem a ve 

velké míře využívají venkovní prostředí. Umožňují připravit týmům náročnější výzvy a 

úkoly k řešení. Dá se na nich testovat a trénovat schopnost členů týmu fungovat v 

dlouhodobějším časovém měřítku, svůj tým koordinovat, rozdělit si vhodným způsobem 

role, pracovat s časem, plánovat a hledat strategii, reflektovat její úspěšnost a 

přizpůsobovat ji vývoji situace apod. Strategické hry slouží k tréninku jednotlivých 

manažerských dovedností i ke sladění v rámci jednotlivých týmů. Vytvářejí rovněž prostor 

pro vyniknutí doposud méně výrazných osobností či situačních vůdců. 

4.2.4. Lanové překážky 

Jedná se o tělesná cvičení rozvíjející základní pohybový fond člověka, která v sobě 

skrývají určitou dávku rizika, vyžadují překonání strachu, projevení rozhodnosti a 

tvořivého přístupu při řešení vzniklých situací. Lanové překážky jsou konstruovány z 

různých typů lan napnutých mezi stromy, sloupů, klád, provazových žebřfků a sítí atp. 

Můžeme je rozdělit na nízké a vysoké. 

Na nízkých lanových překážkách se pracuje obvykle s malými skupinami do 1 O 

účastnfků a mnoho problémů řeší společně všichni členové skupiny. Překážky jsou ve 

výšce šedesáti až stopadesáti centimetrů nad zemí. Často jsou pro účastnfky první výzvou k 

malému vykročení z komfortní zóny a bývají předstupněm pro vysoké lanové překážky 

nebo skalní lezení. Program přispívá k rozvoji vzájemné důvěry. 

Vysoké lanové překážky jsou ve výšce deseti až dvanácti metrů. Jsou určeny 

jednotlivcům (maximálně dvojicím), kteří musí vlastními silami splnit úkol, ale za 

značného povzbuzování ostatních. Program obsahuje vysokou míru subjektivního rizika, 

přitom objektivní riziko je vzhledem k využití horolezeckého jištění minimální. Směřují k 

překonávání sebe sama, svého strachu, obavy z nepoznaného, náročného a zdánlivě 

nebezpečného. Při překonávání těchto překážek už jen opravdu málokdo zůstane v oblasti 

svého obvyklého komfortu. 
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4.2.5. Outdoorové sporty 

Do této kategorie patří jedny z nejatraktivnějších typů programů: skalní lezení, 

slaňování, orientační běh, rafting apod. Jsou to činnosti, při kterých mají účastníci možnost 

poměřit se se sebou samým, objevit své psychické i fyzické hranice, a při kterých se musí 

spolehnout jeden na druhého. Je zde nutná dávka vzájemné důvěry a pomoci. Jaký to má 

vliv na běžný život? Například pokud vás někdo jistil při lezení, tak se to jistě projeví i v 

hlubší důvěře při řešení pracovních úkolů. 

Jiné je to u slaňování. Při lezení vkládají účastníci svou bezpečnost do rukou svých 

kolegů, kdežto při slaňování se musí spolehnout jen na sebe. 

4.2.6. Konstrukční skupinové úkoly 

Jedná se zejména o stavby různých plavidel, plošin, přemostění apod. Účastníci 

projektují, staví a následně prověřují kvalitu své práce. Napřfklad úkolem může být 

postavit vor a pak na něm přeplout rybník. Aktivita je vhodná pro skupinky osmi až deseti 

lidí. Tyto aktivity poskytují mnoho podnětů ke kvalitnímu rozboru. 

4.2.7. Komunikační programy 

Jedná se většinou o indoor aktivity, jejichž cílem je rozvoj komunikačních, 

argumentačních, prezentačních aj. dovedností. Komunikační programy JSOU 

reprezentovány hlavně týmovým řešením logických problémů a případových studií. 

Prostřednictvím těchto programů lze dobře ilustrovat proces přijímání rozhodnutí ve 

skupině, výhody a nevýhody jednotlivých postupů, či vytvořit prostor pro prezentaci a 

porozumění (tedy i toleranci) odlišným názorům. Tyto programy přispívají k větší ochotě 

skupiny si naslouchat, přijímat různé názory a efektivně diskutovat tak, aby bylo možné 

včas najít kvalitní řešení problémové situace. 

4.2.8. Programy zaměřené na podporu důvěry 

Tyto programy ukazují, jak se účastníci kurzu dokáží vyrovnat se stresem, co pro 

ně znamená být závislý na pomoci druhých, ale především jsou výborným nástrojem k 

prohlubování potřebné důvěry ve skupině. 
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Příkladem je Pád důvěry - účastníci padají pozadu z vyvýšeného místa do 

připravených rukou svých kolegů. 

Hry na důvěru můžeme pokládat za důležitý výchovný prostředek. Rozvíjejí také 

odpovědnost, odvahu, rozhodnost i sebejistotu. 

4.2.9. Kreativní programy 

Kreativní programy jsou významnou součástí outdoorových kurzů. Jde o 

uměleckými činnostmi inspirované aktivity. Jejich cílem je nejčastěji vytvořit jiný, 

nezatížený prostor k originálnímu vyjádření svého pohledu na sebe sama, své kolegy, 

pracovní tým či celou firmu. Nabízejí účastníkům naplno popustit uzdu fantazii, poskytují 

prostor pro týmovou práce při řešení neobvyklého úkolu, nesou v sobě značnou dávku 

humoru a nabízejí nevšední skupinový zážitek, jehož častou výhodou je fyzicky vzniklý 

artefakt či záznam. 

Mezi nejznámější patří natáčení videoklipů, divadelní představení či tvorba 

společných koláží. 
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5. Komunikace 

V praktické části této diplomové práce se budu zabývat outdoorovým programem 

zaměřeným mimo jiné i na rozvoj komunikace, proto tuto kapitolu věnuji problematice 

týkající se komunikace. Během plnění úkolů dochází ve skupině ke komunikaci a výměně 

informací mezi jednotlivými členy . 

5.1. Definice komunikace 

Pokud se podíváme po původu slova komunikace, zjistíme, že je odvozeno 

z latinského commus, což znamená společný. Komunikací tedy rozumíme vzájemné 

dorozumívání, výměnu informací. 

Podle Janouška (1968) je komunikace "sdělováním významů v sociálním chování a 

v sociálních vztazích lidí". 

Nakonečný (1999) definuje komunikaci jako sdělování určitých významů v procesu 

přímého nebo nepřímého sociálního kontaktu. 

Nejdůležitější charakteristiky Je možno shrnout do těchto základních bodů 

(Mikuláštík, 2003): 

J;> komunikace je nezbytná k efektivnímu sebevyjadřování, 

J;> komunikace je přenosem a výměnou informací v mluvené, psané, obrazové 

nebo činností formě, která se realizuje mezi lidmi, což se projevuje nějakým 

účinkem, 

J;> komunikace je výměnou významů mezi lidmi použitím běžného systému 

symbolů. 

5.2. Základní rozdělení komunikace 

Každé kultuře je vlastní určitý systém komunikace, který zahrnuje nejen jazyk, ale i 

specifická gesta a způsoby chování vůbec, jejichž význam může příslušníkům jiných kultur 
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unikat. Komunikaci umožňuje systém vzájemně sdílených znaků, který tvoří následující 

formy komunikace (Rymešová, Chamoutová, 2001): 

~ verbální komunikace 

~ metakomunikace nebo-li paralingvistika 

~ neverbální komunikace: výraz (mimika a kinezika, tzv. "řeč těla") 

Tyto tři formy komunikace se navzájem doplňují. 

Verbální a neverbální projevy mohou být v některých situacích v rozporu. Lidé 

často něco říkají, ale jejich chování tomu neodpovídá. To v naslouchajícím vyvolává 

rozpaky, jak má chápat to, co mu bylo řečeno, nebo co se snaží mluvčí skrýt. Neverbální 

sdělení je v takové situaci možno považovat za věrohodnější. Neverbální projevy bývají 

často nevědomé, nepodléhají v takové míře sebekontrole jako verbální projev. 

Informace předáváme třemi způsoby: 

Slovy (řečové znaky, symboly) 7% 

Paraverbálně (tón, barva, dynamika řeči, ... ) 37% 

Řečí těla (neverbálně) 56% 

(dle Mikuláštík, 2003) 

Existuje mnoho dalších forem komunikace - například záměrná, nezáměrná, 

vědomá, nevědomá, kognitivní, afektivní, tváří v tvář, zprostředkovaná, psaná atd. Ve své 

práci se budu podrobněji zabývat jen verbální, neverbální komunikací a paralingvistikou. 

Základní struktura komunikace je tvořena těmito činiteli: 

~ komunikátor (osoba sdělující) 

~ komunikant (osoba přijímající sdělení) 

~ komuniké (obsah sdělení) 



5.3. Verbální komunikace 

Verbální komunikace znamená vyjadřování pomocí slov, prostřednictvím jazyka. 

Podle Mikuláštíka (2003) může být přímá nebo zprostředkovaná, mluvená nebo psaná, 

živá nebo reprodukovaná. 

Slovo má dva významy: 1. denotativní (slovníkový; pro všechny stejný 

význam) 

2. konotativní (emocionální; pro každého jiný 

význam) 

Chyby při komunikaci ze strany komunikátora (Medzihorský, 1991): 

~ nesrozumitelně vyjádřené myšlenky (příliš nesrozumitelně formulovaná 

tvrzení), 

~ používání slov, kterým komunikant nerozumí (podnikové zkratky, nadměrné 

používání cizích slov), 

~ používání mnohovýznamových slov nebo neurčitých výrazů, 

~ nejasné a nejednoznačné formulování myšlenek, 

~ nerespektování zpětné vazby, 

~ nesoulad mezi verbální a neverbální informací. 

Chyby při komunikaci ze strany komunikanta (Medzihorský, 1991): 

~ nepozomost či nezájem, 

)- citové předsudky příjemce ke sdělení. 

5.4. N everbální komunikace 

Podle Mikuláštíka (2003) rozumíme neverbální komunikací ty informace, jejichž 

obsah není vázán na slovo, ale které nicméně komunikátor druhým lidem poskytuje. 

Většina řeči těla se odehrává nevědomě. Význam neverbální komunikace je více 

konotativní než denotativní. Může doplnit verbální projev, zesílit jeho účinek, regulovat jej 
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a za určitých okolností jej může plně zastoupit. Někdy stačí pouze mimika nebo gesto, není 

potřeba říkat žádná slova. 

Neverbální komunikace je, stejně jako verbální, ovlivněna kulturními vlivy Gako 

příklad mohu uvést gesto, kdy sevřeme ukazováček a palec pravé ruky do jakéhosi 

kroužku. V Americe je to chápáno jako výraz O.K. - tedy ,,fajn", "prima", u nás spíše 

"přesně". Pokud však to samé gesto uděláme ve Francii, třeba nad výborným vínem, příliš 

nepotěšíme. V této zemi má jiný význam- představuje nulu- tedy, že víno nestojí za nic.). 

Vzdálenost - proxemika je také odlišná v různých kulturách. Arabové nemají při 

komunikaci rádi velkou vzdálenost na rozdíl od Švédů. 

U neverbálního chování je největší význam kladen na neverbální projevy v oblasti 

obličeje a hlavy, tato část je nejvíce vnímána a nejvíce také ovlivňuje to, jak posluchač 

vnímá zprávu (kontakt očima, mimika). Na druhém místě jsou pohyby rukou a paží, a 

teprve pak pohyby a pozice těla a nohou. 

Neverbální komunikaci má tyto složky (Medzihorský, 1991; Mikuláštík, 2003): 

5.4.1. Mimika 

Mimika jsou pohyby svalů v obličeji, které jsou nejvýraznějším sdělovačem emocí. 

Některé mimické výrazy jsou snadno rozpoznatelné, některé hůře. Docela dobře lze vyčíst 

tyto základní emoční dimenze z obličeje: 

radost smutek 

štěstí neštěstí 

překvapení splněné očekávání 

klid rozčílení. vztek 

spokojenost nespokojenost 

zájem nezájem 

strach, bázeň pocit jistoty 

V obličeji rozlišujeme 3 mimické zóny: partii čela, oblast očí a dolní část obličeje, 

zejm. ústa. 

Pokud Je výraz obličeje přirozený, s příležitostným úsměvem nebo alespoň 

uvolněním ústních koutků, působí na skupinu příjemně a motivačně. Naproti tomu strnulá 

maska, zachmuřenost či afektované, záměrné zvedání obočí a jiné grimasy působí rušivě, 
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případně i nepřátelsky. Stažený spodní ret může signalizovat rozpaky, podřízenost. Když 

má člověk podepřenou bradu klouby prstů, většinou to znamená, že je zaujatý tím, čemu 

naslouchá. Otevřený smích většinou znamená nepředstíranou radost, křečovitý smích může 

znamenat ironii, nesouhlas, sarkasmus, závist, škodolibost a odmítání společnosti. Pevně 

semknuté rty jsou projevem zdrženlivosti, rezervovanosti, uzavřenosti. 

5.4.2. Pohledy 

Pohledy jsou řečí očí. S pomocí zrakového kontaktu člověk nejrychleji zachytí 

pohledem zprostředkovanou zprávu druhého a zároveň dá najevo svou odpověď. 

Významná je především délka zrakového kontaktu. Příliš dlouho upřený pohled 

bývá často interpretován jako výraz dominance či agresivity. Kratší trvání zrakového 

kontaktu zase bývá výrazem podřízenosti nebo nejistoty. Tato délka je samozřejmě pouze 

relativní. Záleží třeba také na tom, kdo ke komu právě hovoří. Podle Mikuláštíka (2003) 

bychom v roli naslouchajícího měli zrakem sledovat mluvčího v 80 - 90% doby, kdy 

k nám hovoří. Jako mluvčí pak věnujeme oční kontakt svým posluchačům asi 60 - 70% 

času. 

Pokud se rozhodneme oční kontakt přerušit, měli bychom si také vhodně vybrat 

směr. Pokud jej hodláme odvrátit z okna či na strop, může to signalizovat nezájem, pohled 

k zemi signalizuje nejistotu. Udržovat pozornost posluchačů pomáhá střídání pohledů na 

jednotlivé posluchače. 

5.4.3. Gestika 

Pod gestiku zahrnujeme většinou záměrné pohyby rukou, hlavy, případně i nohou, 

které mohou dokreslit verbální sdělení, případně ho zastoupit. Jde o sdělování kulturně 

normalizovanými výrazy, pohyby a postoji, tzn. gesty. Forma a výraz gest závisí na 

temperamentu, tradici a kulturní příslušnosti jedince. Patří sem například kývnutí hlavou 

na znamení souhlasu, vztyčený ukazováček či celá ruka při zdůrazňování. Gesta jsou 

významným prostředkem komunikace při projevu. Mluvčí by je měl používat úměrně a 

především funkčně - k vyvolání pozornosti, zdůraznění určitého sdělení, k vyjádření 

vlastního postoje. Chybou je neshoda tzv. názorových gest s verbálním obsahem sdělení. 
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Když se člověk udeří dlaní do čela, většinou to signalizuje, že ho právě něco 

napadlo. Když svírá ruku v pěst, dává najevo vztek nebo připravenost k akci. Ukazování 

prstem nebo rukou na partnera může znamenat agresivitu vůči němu. 

Všechna gesta lze rozdělit do tří základních skupin (Mikuláštík, 2003): 

~ Ilustrace: gesta, kterými dokreslujeme ve vzduchu verbální výklad, ukazujeme 

směr, vysvětlujeme. Například gesto vzhůru, poklesu, dělení nebo pochybností. 

~ Regulátory chování: upozorňování na něco nebo někoho (ukazujeme na někoho 

prstem, když chce říct svůj názor, nebo když nedává pozor). 

~ Znaky: kruh z palce a ukazováčku znamená O.K., zvednutý palec nahoru znamená 

výborně, naopak palec dolu znamená, že je to špatné. 

5.4.4. Kinezika 

Kinezika představuje komunikaci různými pohyby rukou, nohou (způsob chůze) a 

hlavy. Jde o spontánní pohyby, které nemají význam gest. Někteří autoři považují pojem 

kinezika za nadřazení pojmu gestika. 

Pohyby výrazně charakterizují osobnost mluvčího a jeho temperament. I přes to, že 

jsou spontánní by měly být dostatečně zvládnuté, aby se nestaly terčem pozornosti skupiny 

a nepůsobily disfunkčně. Mocné pohyby rukou při dotýkání se různých částí obličeje, 

hlavy, vlasů i nepřiměřené pohybování hlavou nebo přešlapování působí při projevu 

rušivě, stejně jako hraní si například s tužkou, papíry a podobně. 

5.4.5. Posturika 

Posturika je komunikace prostřednictvím postoje, tj. konfigurací jednotlivých částí 

těla. Signalizuje emoční stav, zaujetí, postoj k partnerovy a ke sdělení. Někdo se krčí, 

někdo jde zpříma. 

Klidně a jistě působí mluvčí, který má pevný postoj na obou nohách s mírným 

přenášením váhy na jednu z nich a s poněkud podsazenou pánví. Stání pouze na jedné noze 

s podepřením o stůl budí dojem nejistoty, stejně tak jako sklonění hlavy, hrbení se a 

choulení. 
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Důležitá je také souvztažnost dvou těl lidí, kteří spolu komunikují. To, jaká je 

vzájemná poloha obou těl, určuje vztah účastníků k obsahu sdělení a k sobě navzájem. 

Pokud jsou pózy ve shodě, jedná se o vytvoření pozitivních vztahů, o porozumění a 

sympatii. Pokud ve shodě nejsou, jde spíše o negativní vztah, o nesympatii. Pokud si dva 

lidé sdělují nějaké těžkosti, je možno vidět na jejich póze souhlasnost, protože oba mají 

svěšené hlavy nebo se dívají před sebe s výrazem zaujetí. 

5.4.6. Proxemika 

Proxemika je komunikace prostřednictvím vzdálenosti mezi komunikujícími 

(přiblížením se či odstoupením). Vzdálenost, kterou jedinci mezi sebou při komunikaci 

zaujmou, závisí na mnoha faktorech - vztahu mezi nimi, stáří, pohlaví, ochotě 

komunikovat, denní době, národnosti, povaze setkání, otevřenosti respektive uzavřenosti 

jedince a mnoha dalších. 

Čím jsou si lidé sympatičtější, tím kratší vzdálenost při komunikaci udržují. Muži 

mají tendenci udržovat menší vzdálenost než ženy, a to jak k mužům, tak k ženám. Pokud 

se s někým setkáváme poprvé, udržujeme si o něco větší vzdálenost než podruhé. 

Každý člověk má kolem sebe pomyslné zóny, do kterých si pouští jen určité lidi. 

Tyto zóny můžeme rozdělit do čtyř základních skupin. Každý z autorů, který se ve své 

literatuře proxemikou zabývá, má poněkud odlišná kritéria, a proto zde budu uvádět takové 

vzdálenosti, které respektují průměrné hodnoty. 

~ Intimní zóna - vzdálenost v rozmezí 15 až 30 cm s možností dotyku. Je 

vyhrazena partnerovi, dětem, rodičům, dalším příbuzným a blízkým přátelům. 

~ Osobní zóna - vzdálenost od 45 do 120 cm. Je to oblast, do které mohou 

vstupovat další příbuzní a přátelé, kolegové, sousedi a jiní, se kterými jsme 

v dobrých vztazích. 

~ Zóna společenská - vzdálenost od 120 do 370 cm je vyhrazena pro setkání 

s cizími lidmi a pro neosobní setkání. Na tuto vzdálenost hovoří učitelé 

k malým skupinkám studentů, také se používá na schůzích a pohovorech. 

~ Zóna veřejná - vzdálenost 370 cm a více. Nejčastěji je používaná při jednání 

s cizími lidmi. Příkladem může být projev politika na náměstí. 
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5.4.7. Haptika 

Haptika je řečí dotekem, např. objetí, podání ruky, poplácání po zádech. 

Nejčastější formou doteku v běžném společenském styku je podání ruky. Způsob 

podání ruky může signalizovat aktuální prožívání jedince, postoj k sobě samému i 

k partnerovi, s nimž si ruku podáváme. Je-li ruka podávána vertikálně, je to chápáno jako 

spojenectví, partnerství. Zůstává-li hr'bet natočen nahoru, je brána jako znak přílišné 

dominance až povýšenosti. Je-li ruka natočena dlaní nahoru, jde naopak o vstřícnost a 

velkorysost. 

Také délka stisku a jeho intenzita může být interpretována různě. Příliš dlouhý a 

silný stisk je považován za výraz dominance. Příliš slabý nebo krátký stisk (zvaný také 

"leklá ryba") signalizuje pocit nejistoty, nepříjemnost, ohrožení nebo nezkušenost. 

Optimální stisk má být tedy přiměřeně pevný a dlouhý. Mikuláštík (2003) uvádí, že by 

neměl trvat více jak pět vteřin a ruce by se měly setkat v horizontální úrovni, což vyjadřuje 

rovnocennost vztahu. 

5.5. Paralingvistické aspekty verbálního projevu 

Paralingvistika tvoří určitý přechod od mimoslovních k slovním způsobům 

sdělování. Nejde zde však o to, co říkáme, ale jak to říkáme. Např. mlčení je sice absencí 

zvuku, ale není absencí komunikace. 

Paralingvistika je dotváření denotačního významu jazyka konotativními prvky, 

svrchními tóny řeči, tím, co řečník zesiluje, nebo zeslabuje, zpochybňuje, nebo potvrzuje v 

obsahu projevu, dává najevo postoj, zaujetí, vřelost, sympatii, zlobu. Jakým způsobem věci 

říkáme. Paralingvistických prvků je celá řada. (Mikuláštík 2003) 

Některé z nich jsou: 

~ Hlasitost verbálního projevu - jak tiše či hlasitě mluvíme. Tichá řeč bývá často 

projevem nesmělosti a stydlivosti, hlasitá řeč může znamenat vitalitu, sebevědomí, 

ale také může působit agresivně. 
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~ Výška tónu řeči - jak hlubokým či vysokým hlasem mluvíme. Hluboké tóny 

uspávají, fistule obvykle prozrazuje trému. 

~ Rychlost řeči -jak pomalu či rychle mluvíme. Velmi rychlá řeč se obtížně vnímá, 

vede snadno k únavě. Tempo řeči je vhodné měnit, zejména s ohledem na to, co 

říkáme. Obsah řeči obtížnější pro pochopení je vhodné říkat důrazněji a pomaleji. 

To platí i pro významné a důležité informace. Rychlé tempo je charakteristické pro 

lidi impulzivní a temperamentní, ale také může být projevem nevázanosti anebo 

nervozity. Naopak pomalé tempo bývá projevem věcnosti, rozvahy, vyrovnanosti, 

ale také váhavosti. 

~ Plynulost řeči, pomlky, frázování - pomlky mohou být úmyslné (mohou zesílit 

účinnost projevu) nebo neúmyslné (působí rušivě). Správné členění slov a pomlk 

v podobě frázování upřesňuje to, jak má být chápán obsah zprávy. Pokud by byly 

pomlky mezi slovy kratší než půl vteřiny, řeč by působila nepřirozeně, zmateně, 

jako drmolení. Frázování řeči je nezbytné pro lepší porozumění. Vhodné je měnit 

tempo řeči, v určitých okamžicích udělat pomlku, zdůraznit akcent, měnit i 

zabavení hlasu a rychlost řeči. 

~ Váhavost řeči - ukazuje na míru pohotovosti a přesvědčení (řeč nerozhodná, 

nejistá, váhavá, nebo řeč ,jako když střihne", bez váhání) 

~ Barva hlasu a emoční náboj - intonace, proměnlivost hlasového zabarvení bývá 

často projevem emočního prožitku mluvčího. Hlasový projev svůj účinek výrazně 

zesiluje právě melodičností, působí citově. Když člověk mluví monotónně, je jeho 

projev vnímán jako nudný a chladný. Pokud se však melodičnost přehání, může to 

působit nepřirozeně, jako by mluvčí přehrával, dělá to dojem karikatury. 

~ Chybovost řeči - chyby mohou být artikulační, nesprávná výslovnost některých 

písmen, huhlání, přeřfkávání, zadrhávání, koktání atd. 

~ Latence odpovědí - zda odpovídáme rychle nebo nám trvá dlouho, než začneme s 

odpovědí. 

(upraveno dle Medzihorský, 1991; Mikuláštík, 2003) 
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5.6. Efektivnost komunikace 

Práce je dnes orientovaná na tým mnohem více než v minulosti. Globalizace, 

vědeckotechnický pokrok, rostoucí konkurence a požadavky odběratelů na kvalitu vyžadují 

dobré znalosti, pružnost, rychlé rozhodování, tvořivý přístup k řešení problému a 

především výbornou komunikaci zajišťující plynulé a svižné předávání informací. 

Komunikace je interaktivní, neustále probíhající proces, jehož průběh závisí na konkrétní 

situaci a konkrétních lidech. Proto, bohužel, neexistuje žádný spolehlivý návod či soubor 

technik, který by zajistil dokonalou komunikaci. 

Komunikace může být záměrná nebo nahodilá. Efektivní (= účelná, účinná) 

komunikací mám na mysli záměrná, nikoli nahodilá sdělení. Jejími charakteristickými rysy 

jsou otevřenost a přímost, respekt a odpovědnost, úmysl a orientace na výstup 

(McLaganová, Krembs 1995). Vyžaduje, aby komunikující strany takto komunikovat 

chtěly a aby si uvědomovaly svůj díl odpovědnosti za vzájemné porozumění a společné 

zvládnutí problémů. Efektivní diskuse nemůže být mechanická. Obě strany si musí 

vytvářet své vlastní mínění a pružně reagovat. Je nutné respektovat, že každý účastník 

komunikace ovládá jiné komunikační dovednosti a přináší odlišný pohled na věc. Žádný 

daný způsob či plánovaný postup nezajistí efektivní komunikaci. Jestliže ale budou 

zúčastněné strany vědět a mít stále na paměti, co efektivní komunikace vyžaduje, mohou 

počítat s velmi dobrým výsledkem jejich interakce. 

Rozdíly mezi efektivní a neefektivní komunikací lze najít všude. J. A. DeVito 

(2001) je vyjádřil jako rozdíly mezi: 

~ sebejistým a rozpačitým člověkem, 

~ člověkem, který je přijat, a člověkem, který je odmítnut kvůli špatnému dojmu 

vyvolanému při přijímacím pohovoru, 

~ členem skupiny, který je příliš zahleděný do sebe, nevnímá potřeby skupiny a 

nepomáhá jí, a členem, který pracuje na dosažení cílů skupiny a slouží i jejím 

potřebám z hlediska interpersonálních vztahů, 

~ řečníkem, který postrádá důvěryhodnost a přesvědčivost, a řečníkem, kterému 

posluchači věří a rozumějí mu, 

52 



~ člověkem kulturně izolovaným a člověkem, kterému zkušenosti získané 

kontaktem s různými kulturami přinášejí potěšení, zisk i duševní obohacení. 

5.6.1. Základní principy efektivní komunikace 

V dřívějších hierarchických a autokratických organizací byla pracovní komunikace 

stejně jako pravomoci a odpovědnost záležitostí nevelké skupiny manažerů. Ti sdělovali 

svá rozhodnutí podřízeným, kteří se naopak spoléhali pouze na příkazy nadřízených. To je 

nejen zbavovalo odpovědnosti, ale také demotivovalo, což vedlo ke ztrátě zájmu o práci a 

její výsledky. 

V současnosti jsou v mnoha organizacích pravomoci a odpovědnost rozděleny 

rovnoměrněji. Jednotliví lidé se v nich podílejí na komunikaci bez ohledu na své postavení. 

Skutečný dialog je pro firmu prvotně důležitý a každý dobrý manažer se snaží odstranit 

veškeré zábrany, které by mohly brzdit tok informací v rámci celé organizační struktury, 

tedy od její nejnižší úrovně až po top management. 

V oblasti efektivní komunikace mají všichni rovné podmínky, všichni mají k 

dispozici stejné prostředky a na všechny je kladena stejná odpovědnost. Tato komunikace 

"na úrovni" může být charakterizována čtyřmi základními principy (McLaganová, 

Krembs, 1998): 

• přímostí, 

• respektem, 

• společnou odpovědností, 

• cílovostí. 

Přímost 

Přímou komunikací je "upřímná" a "pravdivá" a mezi dvěma lidmi probíhající 

interakce. V pracovní komunikaci jde o konkrétní, informačně obsažná a popisná sdělení. 

Přímá komunikace je také aktuální, otevřená a co nejobjektivnější. Realizujeme ji s 

vědomím, že se do ní mohou promítat subjektivní vlivy, které se snažíme eliminovat. Její 

účastníci neusilují o prosazení skrytých cílů prostřednictvím manipulace, ale vyjadřují, co 

si doopravdy myslí a pociťují. 
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V současné době je na organizace vytvářen stále větší tlak ať už ze strany 

konkurence, klientů nebo jejich vlastních členů a ony se potřebují stát produktivnější, 

konkurenceschopnější a tvořivější. I to je důvodem potřeby stálého podněcování přímé 

komunikace. Musí proto zapomenout na autokratické řízení, utajování informací a 

nedůvěru, jak tomu bylo dříve a naopak svým členům poskytovat co nejvíce informací a 

důvěry. 

Respekt 

Efektivní komunikace je charakteristická tím, že s partnerem v komunikaci 

jednáme jako se sobě rovným člověkem a ne jen jako s podřízeným, tzn. přistupujeme k 

němu s respektem. Respektujeme jeho potřeby, cíle a názory a máme stále na mysli, že 

každý účastník komunikace do ní vnáší jedinečný a osobitý vklad. 

Respektovat komunikačního partnera znamená naslouchat mu, brát v úvahu jeho 

názory a pocity, jeho specifický pohled na věc, zkušenosti a hodnoty. Toto pojetí respektu 

vychází z předpokladu, že každý člověk má svoji hodnotu a specifický potenciál a má 

proto individuální pohled na problém, který může přispět k jeho optimálnímu řešení. Právě 

proto má mít každý ve společnosti, bez ohledu na to, jaký je jeho status, stejné právo na 

respekt. 

Společná odpovědnost 

Za úspěšný průběh komunikace nesou odpovědnost obě (popřípadě všechny) 

strany. Obě strany musí přinášet své vlastní pohledy a názory. Všichni lidé v organizaci, na 

všech úrovních a pozicích, musí ve svém zájmu i zájmu společnosti usilovat o zvýšení 

produktivity a lepší plnění úkolů. Neschopnost shodnout se na cílech, využívat zpětnou 

vazbu (zpětnou vazbou je v komunikaci myšlena reakce okolí na jednání či sdělení), učit se 

a rozvíjet je mnohem více kolektivním než individuálním selháním. 

Cílovost 

Kvalitní komunikace neprobíhá nahodile nebo bez zaměření na určitý cíl. Naopak: 

je vědomá, záměrná a účelně zaměřená, tedy cílově orientovaná. 

Informace, se kterými ostatní účastníci komunikace přicházejí, mohou změnit náš 

názor na to, čeho chceme dosáhnout a cíl diskuse se může v jejím průběhu změnit. Vždy 
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bychom ale před sebou měli mít nějaký cíl. Diskusi bychom měli vnímat jako prostředek 

umožňující přiblížit se dosažení dohody, například lepším pochopením problému, 

zřetelnějším uvědoměním si možností nebo vytvořením větší důvěry. 

Efektivní komunikace je vždy záměrná, to znamená, že probíhá s určitým cílem. 

Právě proto je důležité, aby byla přímá, aby její účastníci respektovali druhou stranu a 

uplatňovali společnou odpovědnost. 

5. 7. Skupinová komunikace a týmová práce 

Mikuláštík (2003) uvádí, že skupina je soubor jednotlivců se vzájemnými vztahy, a 

tedy vzájemnými závislostmi. Mezi členy skupiny dochází k interakci a komunikace. 

Typickou skupinou je například firma. Členové skupiny jsou navzájem v určitém postavení 

a rolích a mají vlastní soustavu hodnot a norem, řídících chování jednotlivců přinejmenším 

v záležitostech týkajících se skupiny. 

5.7.1. Vývoj skupiny 

Není jednoduché dosáhnout toho, aby několik lidí, kteří se spolu setkávají, 

spolupracovali jako efektivní skupina pracující na nějakých úkolech. Každý jedinec je 

jedinečné individuum, má své vlastní zájmy, své vlastní zkušenosti, postoje, každý má své 

odlišné očekávání, týkající se práce a skupiny, a proto je proces vytváření skupiny velmi 

důležitý. 

Celý průběh vytváření skupiny lze rozčlenit do čtyř fází (Mikuláštík, 2003): 

> formování skupiny, 

);;> krystalizace skupiny, 

);;> vytváření skupinových norem, 

);;> aktivní práce skupiny. 
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Formování skupiny 

Když se členové skupiny sejdou poprvé, věnují hodně energie vzájemnému 

poznávání a domlouvání se na tom, co je potřeba udělat, jaké mají být cíle skupiny, proč 

byla skupina vytvořena, jaké podmínky má pro efektivní práci. Členové skupiny si 

vyjasňují otázky, jak budou pracovat na plnění úkolů, jaké zdroje mají k dispozici, jak 

často se budou setkávat a co od vzájemných interakcí očekávají. Musí si také vyzkoušet, 

jak se budou chovat k ostatním členům, jakým způsobem spolu budou komunikovat. 

Ukáže se, zda ve skupině zavládne atmosféra spolupráce, nebo soutěžení. 

Komunikace ve skupině nemusí probíhat vždy efektivním způsobem. Mohou se 

objevit různé překážky, které komunikací znesnadňují. Jako bariéry dobré komunikace 

mohou působit malé komunikační schopnosti jednotlivých lidí a také špatný způsob vedení 

skupiny. 

Velmi důležitou složkou dobře fungující komunikace je zpětná vazba. Někteří lidé 

o zpětnou vazbu nestojí, a někteří se jí dokonce obávají. Nechtějí vědět, co si ostatní myslí, 

protože by museli ospravedlňovat své postoje, své chování. 

V opravdové pracovní skupině se komunikuje především tváří v tvář. V takových 

situacích dělá největší problémy například nespolečenské chování, nedodržování norem 

slušnosti, neurčité informace, nejasná sdělení, zatajování, neupřímnost, příliš rychlé 

mluvení a přehánění. Při písemné komunikaci může dojít k problémům, například tím, že 

písemné sdělení je příliš rozsáhlé, nejasné nebo zkreslující. 

Krystalizace skupiny 

Pokud se skupina ve svém vývoji dostane do další fáze, tedy do fáze upřesňování 

postupů a strategie, mohou se objevovat konflikty mezí členy skupiny. Ne všichni musí 

vždy souhlasit s návrhem, který podporuje většina, a především autoritativní jedinci. 

Dochází k polarizování názorů. Pokud se krystalizují vůdci nebo pokud jsou formálně 

jmenováni, ne všichni s tím musí souhlasit a mohou na to reagovat negativně, mohou 

zpochybňovat kompetentnost vůdce nebo úkoly, které jim zadává, mohou reagovat 

podrážděně na náročnost úkolů. Někteří členové se stále ještě snaží vyřešit svůj citový 

vztah ke skupině i k úkolu. Ještě nebyly vytvořeny normy regulující postup při nesouhlasu 

a při konfliktech. Některé skupiny tuto fázi nemusí ani přežít. Ale pokud ji přežijí, 
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dovedou rozlišovat priority a také vnímání a postoje jednotlivých členů skupiny, takže toto 

stadium je určitým způsobem posiluje. 

Vytváření skupinových norem 

Konflikty v druhé fázi vývoje skupiny učí členy soudržnosti. Jestliže chtějí členové 

skupiny dosahovat nějakých cílů, musí si vytvořit určité normy a procedury, pravidla 

chování, která by vedla k efektivní spolupráci. Členové skupiny si začínají uvědomovat 

soudržnost, objevuje se různá forma vzájemné podpory a začíná vzájemná spolupráce. 

Aktivní práce skupiny 

V prováděcí fázi je skupina připravena věnovat svou pozornost cílům, kterých chce 

dosáhnout. Hledá postupy a řešení problémů. Členové skupiny mají už rozděleny funkce a 

role. Efektivita se zvyšuje také ujasňováním osobních vztahů uvnitř skupiny a specializací 

členů. 

5.7.2. Pracovní týmy 

Slovo tým není úplně totožné se slovem skupina. Podle Hayese (2002) je 

nejdůležitější rozdíl mezi pracovním týmem a skupinou tento: Tým je skupina lidí aktivně 

spolupracujících na dosažení stejného cíle. Členové týmu vzájemně spolupracují na 

dosažení svých cílů. Není to tak, že by každý dělal jen svou práci a nechal ostatní dělat tu 

jejich. Členové týmu spolupracují- nepokoušejí se ostatním práci narušovat či ztěžovat. 

Naopak se snaží svými aktivitami pomáhat ostatním členům týmu a společně plnit týmový 

úkol. Jednotliví členové týmu se svým přínosem vzájemně doplňují, zatímco ve skupině 

jsou její členové převážně zaměnitelní. Příkladem může být projektový tým. Podle 

Mikuláštíka (2003) se týmem stává skupina tehdy, když splňuje následující podmínky: 

~ členové si uvědomují společný cíl a sdílené zaujetí pro jeho dosažení, 

~ existence pracovní činnosti je pouze dočasná, ale pracovní úkoly jsou 

rozmanité, 

~ jsou jednoznačně vymezené role a odpovědnost v rámci jejich kompetence, 

~ funguje efektivní komunikace a spolupráce, férové vztahy a atmosféra důvěry, 
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~ konflikty nejsou považovány za něco negativního, nýbrž za zrání a řešení 

problému, 

~ skutečný tým je demokratický, mezi členy týmu nejsou rozdíly v hodnostech 

ani v hodnotě, neexistuje tradiční podřízenost a nadřízenost, 

~ pozice a role jsou odvozeny z neformálních forem činnosti a zaměřenosti na 

spolupráci, 

~ členové týmu se vzájemně podporují, stimulují, způsob myšlení jednoho člena 

je inspirací pro ostatní členy týmu, 

~ existuje vzájemná závislost a návaznost týmových rolí, 

~ členové pracující s vysokým nasazením, zaujetím a iniciativou. 

5.7.3. Týmové role 

Týmová role je charakteristika spontánního chování jedince ve skupině. Každý má 

tendence k určitým činnostem a projevům, které jsou mu osobně blízké a velice přirozené. 

Největší studii o týmových rolích provedl Meredith Belbin, který na základě 

experimentálního zkoumání skupin zjistil určité typy chování a rozdělil je do devíti rolí : 

1. Myslitel (plant) je zdrojem nových a originálních myšlenek a nápadů, mnohdy 

dovede překvapit radikálností při řešení problémů a překážek, je tvořivý, s vysokou 

představivostí a vysokou flexibilitou, otevřený novým nápadům, rád opouští zajeté 

koleje. 

2. Vyhledávač zdrojů (resource investigator) vnáší do skupiny informace zvenčí, je 

to obchodník a diplomat, který dovede využívat někdy i ukradené nápady, umí 

dobře komunikovat a klást otázky, není zdrojem originálních myšlenek, ale přináší 

je odjinud a upozorňuje na ně. 

3. Koordinátor (chairman) stanovuje cíle skupiny a její program, určuje priority, ale 

nepokouší se dominovat v diskusi, formuje otázky, naslouchá, všímá si návrhů, 

koordinuje činnosti týmu, sjednocuje lidi společnými cíli, je to "vůdce lidu". 

4. Formovač (shaper) je plný energie, je vstřícný, impulzivní a emocionální, někdy až 

podrážděný, často se může hádat, snaží se sjednocovat představy, cíle a praktická 

posouzení v jednoduchý projekt, který by bylo možno hned realizovat, identifikuje 
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myšlenky a aktivity v týmu, vytváří plány akcí, konkretizuje a přispívá často 

vlastními řešeními, je to úkolový vedoucí. 

5. Kontrolor a vyhodnocovač (monitor evaluator) je chladný a střízlivý, analytik a 

kritik, málokdy se mýlí, dovede vstřebávat a hodnotit materiály, zvažovat pro a 

proti a odvrátit tým od nesprávné cesty. 

6. Týmový pracovník (team worker) je hlídačem harmonických vztahů, nemá rád 

střety, urovnává vztahy mezi ostatními členy týmu, v tomto smyslu dovede být 

diplomatický, má smysl pro humor, je velmi komunikativní. 

7. Realizátor (company worker) dovede převádět plány týmu do proveditelné formy, 

vybírá hlavní cíle a logicky je třídí, nemá rád nestabilní situace, a proto také je jeho 

silnou stránkou tvorba organizačního plánu, je praktik. 

8. Kompletovač (finisher) se stará o pořádek, sleduje termíny akcí a dodržování 

časového plánu, sleduje dotahování úkolů, je vytrvalý a usilovný, má smysl pro 

detaily, někdy bývá netolerantní, zejména k méně aktivním členům skupiny. 

9. Specialista (specialist) je specializovaným odborníkem, ve své profesi mnohdy 

nenahraditelným. 

(dle Mikuláštík, 2003) 

Otázkou je, co se stane, když je členů týmu méně než devět? Žádný člověk není 

orientován jednostranně, pouze na jednu týmovou roli. Jednotlivec může být schopen 

zastávat tři týmové role ve skupině, takže efektivní tým se může skládat ze čtyř nebo pěti 

lidí a přitom plnit všechny požadavky, které jsou uvedeny v kompetenci devíti týmových 

rolí. 
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6. Cíle a úkoly práce 

6.1. Obecné předpoklady práce 

Program outdoorového kurzu organizovaného na základě výchovných metod 

ovlivňuje: 

)o> prožívání ve skupině, 

)o> důvěru mezi členy skupiny, 

)o> schopnost sociální komunikace, 

)o> efektivitu spolupráce ve skupině. 

6.2. Cíle práce 

Záměrem mé diplomové práce je vybrat vhodné aktivity a navrhnout programovou 

náplň outdoorového kurzu, zaměřeného na rozvoj týmové práce, rozvoj komunikace a 

prohloubení vzájemné důvěry, pro nově vznikající pracovní skupinu. 

6.3. Úkoly práce 

Z uvedených cílů vyplynuly následující úkoly: 

)o> Studium teoretických pramenů pojednávajících o metodách outdoorových kurzů a 

seznámení se s organizacemi, které nabízejí tento způsob výchovy. 

)o> Seznámení se se zásadami pro tvorbu outdoorových programů. 

)o> Výběr konkrétních aktivit, cvičení a her, zaměřených na seznámení účastníků, 

rozvoj komunikace, spolupráce a prohloubení vzájemné důvěry. 

)o> Sestavení návrhu programu pro outdoorový kurz, který bude zaměřen na seznámení 

účastníků, prohloubení důvěry, rozvoj komunikace a spolupráce. 
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7. Použité metody 

Cílem mé diplomové práce je, jak jsem již uvedla, navrhnout programovou náplň 

outdoorového kurzu pro nově vznikající pracovní skupinu, nabízející prostor pro 

seznámení účastníků, prohloubení vzájemné důvěry, nahlédnutí důležitosti týmové práce a 

komunikace. Abych mohla co nejlépe vybrat konkrétní aktivity a hry, zúčastnila jsem se 

outdoorového kurzu. Kurz pořádala nejmenovaná firma, která se zabývá pořádáním kurzů 

týmové spolupráce, firemních akcí a školení. Pro splnění stanoveného cíle jsem použila 

následující kvalitativní metody sběru dat: 

• analýza literatury 

• pozorování skupiny v průběhu kurzu 

• dotazník 

7.1. Analýza literatury 

Jako první metodu jsem zvolila analýzu literatury. Nejprve jsem důkladně 

studovala odbornou literaturou týkající se dramaturgie a tvorby programů (podrobněji viz. 

8.4.), poté jsem se zaměřila na konkrétní hry, aktivity a cvičení v přírodě. 

Pro svůj účel jsem na základě literatury zvolila tyto kategorie her a aktivit: 

seznamovací hry 

iniciativní a týmové hry 

ekohry 

- hry zaměřené na rozvoj důvěry 

- zahřívací hry 

- nízké lanové překážky 

- hry na rozvoj komunikace a spolupráce 

- vysoké lanové překážky 

- konstrukční skupinový úkol 

společenský program 

- terénní týmovou strategickou hru 
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Jednotlivé hry v každé kategorii jsem ohodnotila A - B - C. Při návrhu kurzu budu 

vybírat jen aktivity, které dostaly hodnocení A a B. "Céčkové" vynechám. 

7.2. Pozorování 

Jednání chování lidí jsou cílem prakticky každého zkoumání, které se týká jedince nebo 

skupin. Je zcela přirozené pozorovat různé projevy lidí. Existují různé způsoby využívání 

metody pozorování. Tento přístup představuje snahu zjistit, co se skutečně děje. Rendl (1999) 

uvádí tyto základní typy kvalitativního pozorování: 

1. přímé pozorování 

a) participantní 

• otevřené 

• skryté 

b) neparticipantní 

2. nepřímé pozorování 

a) konversační analýza 

b) analýza dokumentů 

Pro svůj výzkum jsem použila přímé participantní pozorování, proto se ostatními druhy 

dále zabývat nebudu. 

Participantní pozorování zahrnuje přímou účast na dění, pozorování, a jejím možné 

popsat, co se děje, kdo nebo co se zúčastňuje dění, kdy a kde se věci dějí. Tento způsob 

výzkumu je vhodný pro studium procesů, vztahů mezi lidmi a událostmi, organizací lidí a 

událostí, jevů, které trvají v čase i bezprostředního kontextu, v kterém se rozvíjí lidská 

existence. (Rendl, 1999). 

Metodu pozorování jsem užívala v průběhu outdoorového kurzu, kterého jsem se 

zúčastnila od jeho začátku až po odjezd účastníků. 
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Otázky, které jsem zkoumala při metodě pozorování jsou: 

~ četnost komunikačních interakcí 

~ aktivita a pasivita členů skupiny 

~ které úkoly vyžadovali nejvíce komunikace a spolupráce 

7.2.1. Charakteristika sledovaného programu 

Skupina účastníků - pracovníci velké mezinárodní firmy- absolvovala jednodenní 

outdoorový kurz, nabízející možnost poznat sebe sama i kolegy v neobvyklých situacích, 

nahlédnout důležitost týmové spolupráce a vliv chování jednotlivců na výsledky celého 

týmu. Šlo o outdoorový kurz, zaměřený na podpoření týmového ducha, zlepšení 

komunikace, prohloubení důvěry, ale také na společnou zábavu spojenou s aktivitami 

sportovnějšího rázu. 

Skupina: 

- 24 účastníků ve věku od 20 do 55 let, přičemž věkový průměr byl 30 let 

14 mužů, 10 žen 

Místo a doba konání: 

- Harrachov, červen 2006 

Cíle programu: 

- povzbuzení týmového ducha 

- rozvoj komunikace 

- prohloubení důvěry 

- zábava 

Obsah programu: 

Jednalo se o jednodenní outdoorový kurz, který se skládal z následujících aktivit: 

- Úvod a icebreakers (abecední řada) 

Týmové iniciativní hry (pavoučí síť, atomová bomba, bludište") 

- Hry na rozvoj důvěry (lidský žebřík, pád důvěry) 
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- týmový dobrodružný závod (tyrolský traverz, velké x, uvolněný přechod, 

hlavolam, čtyřkolky, bobová dráha, hledání kontrolních bodů pomocí GPS, 

lukostřelba) 

7.2.2. Výsledky pozorování 

Četnost komunikačních interakcí se v průběhu kurzu zvyšovala. Nejvýraznější 

posun jsem zaznamenala mezi prvním a třetím týmovým úkolem. Při řešení pavoučí sítě byli 

účastníci ještě "opatrní", své názory příliš neprosazovali, komunikace nebyla příliš plynulá. To 

se v průběhu změnilo, nebyl mezi členy problém v komunikaci a spolupráce byla efektivnější 

(rychlejší a úspěšné vyřešení úkolu). Na druhou stranu byli účastníci už od začátku kurzu 

nuceni se navzájem dotýkat (abecední řada, pavoučí síť), což podle mého názoru přispělo k 

navození přátelské atmosféry, ve které se všem lépe spolupracovalo. K posílení vzájemné 

důvěry přispěly bezesporu: Lidský žebň'k a Pád důvěry. Vrcholem kurzu byl dobrodružný 

závod, při kterém byla vzájemná komunikace a aktivní účast všech účastníků nutností. Zde 

jsem nepozorovala žádné výrazné problémy, komunikace fungovala výborně. 

Aktivita a pasivita členů skupiny se vyvíjela podobně jako komunikace. Výraznější 

osobnosti byly z počátku aktivnější a ujímaly se tak přirozeně vedení. Ostýchavějším jedincům 

trvalo o něco déle osmělit se a vnášet do řešení problémů svou iniciativu. 

Z pozorování jednotlivých úkolů jsem měla dojem, že nejvíce účastníci 

spolupracovali a navzájem komunikovali při řešení těchto úkolů: Pavoučí síť, Atomová 

bomba a dobrodružný závod. Při hře Bludiště byla spolupráce také patrná, ale méně aktivní 

členové se pňliš nezapojovali. 

Jelikož bylo mým cílem získat informace týkající se aktivit, které přispívají k rozvoji 

komunikace, spolupráce a k prohloubení důvěry, zaměřila jsem svou pozornost na jednotlivé 

aktivity. Snažila jsem se vyhodnotit, které by byly pro mnou navrhovaný program nejlepší. 

Jednotlivé aktivity jsem podle svého názoru ohodnotila A-B-C. 

Abecední řada A Lidský žebřík B 

Pavoučí síť B Pád důvěry A 

Atomová bomba A Závod A 

Bludiště c 
Při návrhu programu kurzu vynechám aktivity omačené jako C. 
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7 .3. Dotazník 

Všeobecný dotazník: je zaměřen na zjištění vlivu kurzu (specifikovaného v 7.1.1.) 

na účastníky z hlediska jejich subjektivních názorů, dojmů a postřehů. Cílem bylo zjistit, 

co si účastníci myslí po jeho absolvování a jaké konkrétní programy v nich zanechaly 

největší dojem. 

1. Jak přínosný byl program pro Vás osobně? 

2. V čem vidíte přínos pro vaši skupinu? 

3. Které momenty nebo aktivity kurzu ve Vás zanechaly největší dojem? 

4. Byl pro Vás nějaký program nepřínosný? Pokud ano, proč? 

7.3.1. Výsledky plynoucí z dotazníků 

Otázka č. 1.: Jak přínosný byl program pro Vás osobně? 

21 účastníků se vyjádřilo, že pro ně měl kurz pozitivní přínos, 3 účastníci hodnotili 

vliv kurzu jako neutrální. Z odpovědí jsem na ukázku vybrala tyto: poznání kolegů v jiném 

prostředí; schopnost naslouchat ostatním; ukázka řešení problémů; vyzkoušení nových 

rolí; aktivní odpočinek, odreagování; poznání kolegů, které často nevidím; odpočinek od 

pracovních problémů; větší důvěra ke kolegům. 

Otázka č. 2.: V čem vidíte přínos pro vaši skupinu? 

Na tuto otázku odpovědělo pozitivně 22 účastníků, pouze 2 účastníci nedefmovali 

přínos pro skupinu. Výběr z odpovědí: důležitost komunikace a definice rolí; větší 

otevřenost názorům; diskuse o problémech; utužení mimopracovních vztahů; skutečná 

týmová práce, kdy bez jednotlivých členů týmu bychom cílů nedosáhli; utužení vzájemných 

vztahů. 

Otázka č. 3.: Které momenty nebo aktivity kurzu ve Vás zanechaly největší dojem? 

Odpovědi na tuto otázku jsem vyhodnotila tak, že jsou uvedeny jednotlivé aktivity, 

či jejich momenty s číslem označující četnost výskytu v odpovědích. 
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Aktivita Počet hodnocení 

Pád důvěry 18 

Atomová bomba ll 

Lidský žebřík 9 

Tyrolský traverz* 7 

Velké X* 6 

Pavoučí síť 4 

Čtyřkolky 4 

Bobová dráha 2 

GPS 2 

Lukostřelba 1 

Pozn.: aktivity označené hvězdičkou absolvovala jen část účastniků v rámci dobrodružného závodu. Na 

vysokých lanových překážkách, bobové dráze a čtyr"kolkách se vystřídalo 8 účastniků, práci s GPS si 

vyzkoušelo 6 účastníků, lukostřelbu také 6 účastníků. Ostatních aktivit se zúčastnilo všech 24 účastníků. 

Pro přehlednější vyhodnocení jsem sečetla všechny body aktivit, patřících do 

stejného programu. Tím zjistím, který program zaujal účastníky nejvíce. 

Program Počet hodnocení 

Hry na rozvoj důvěry 27 

Dobrodružný závod 22 

Týmové hry 15 

Otázka č. 4.: Byl pro Vás nějaký program nepřínosný? Pokud ano, proč? 

Většina odpovědí zněla "ne", jen dvě se lišily: zdolávání vysokých lan, protože se 

bojím výšek; vypadla jsem z bobu na bobové dráze a odřela si rameno. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že kurz měl na skupinu účastníků pozitivní vliv. 

Podle otázky č . 3 účastníky nejvíce zaujaly hry na rozvoj důvěry, proto je do svého 

programu zařadím. Určitě nebude chybět Pád důvěry, který obdržel nejvíce bodů. Týmové 

hry mají podle mého názoru také vysoké hodnocení a myslím si, že jsou velmi důležitou 

součástí kurzu, pro který se budu snažit navrhnout programovou náplň. V otázce č. 4 jeden 
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dotázaný uvádí, že pro něj byly nepřínosné vysoké lanové překážky. To je podle mého 

názoru riziko každého kurzu. Jinak byly vysoké lanové překážky účastníky hodnoceny 

velmi dobře, takže je do svého programu určitě zařadím. 
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8. Sestavení programu kurzu 

8.1. Cíle kurzu 
);.>- vzájemné bližší poznání členů skupiny 

)o> trénink komunikace 

)o> sladění skupiny v oblasti týmové spolupráce 

)o> rozvoj a upevnění vztahů uvnitř skupiny 

)o> poznání sebe sama i druhých v netradičních situacích 

)o> prohloubení vzájemné důvěry 

)o> odreagování od každodenních stresů 

)o> nastolení pozitivní atmosféry 

)o> společné zdolávání překážek 

)o> prožitek pocitů úspěchu 

)o> zábava 

8.2. Základní informace 

Účastníci: členové nově vznikající pracovní skupiny 

Délka programu: 3,5 dne 

Počet účastníků: 12 (7 mužů, 5 žen) 

Věková kategorie: 25 - 35 let 

Nutné podmínky pro realizaci programu: 

- minimálně tři kvalifikovaní instruktoři 

dobrý zdravotní stav všech účastníků 

dobrovolná a aktivní účast všech účastníků 

outdoorový areál vybavený nízkými a vysokými lanovými překážkami 

- materiálové vybavení odpovídající požadavkům dále uvedených aktivit, her a 

cvičení 
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8.3. 

areál v přímé vazbě na přírodní prostředí, v blízkosti vodní plochy a v členitém 

terénu 

- ubytovací kapacita 15 - 20 lůžek, stravování (plná penze), konferenční místnost 

- konání kurzu v jarních nebo letních měsících 

Obsah programu 

• icebreakers (seznamovací hry) 

• dynamics (iniciativní a týmové hry) 

• ekohry 

• hry zaměřené na rozvoj důvěry 

• zahřívací hry 

• nízké lanové překážky 

• hry na rozvoj komunikace a spolupráce 

• vysoké lanové překážky 

• konstrukční skupinový úkol 

• společenský program 

• terénní týmová strategická hra 

8.4. Doporučení pro stavbu outdoorového programu 

V této kapitole se pokusím naznačit způsoby a zásady stavby programu. K tomu, 

aby měl kurz aktivit v přírodě chtěný dopad, tzn. aby bylo dosaženo předem určených cílů 

kurzu, je třeba důkladně promyslet jeho výchovné, vzdělávací a jiné záměry, ale i celou 

jeho dramaturgii. 

8.4.1. Dramaturgie 

V literatuře lze najít stovky různých her a programů. Není tedy problém akci "nějak 

naplnit". Ovšem pokud má být akce pro účastníky zajímavá a přínosná, nemůže se tvůrce 

akce spokojit s nahodilým výběrem aktivit. Je potřeba vybrat programy tak, aby do sebe 

zapadaly, vhodně navazovaly a přitom, aby se vzájemně doplňovaly. Aby namáhaly tělo i 
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ducha, levou i pravou hemisféru. Aby vedly ke smíchu i k zamyšlení. Je potřeba poskládat 

je do správné posloupnosti, aby akce měla rytmus, spád a gradaci. Tomu se říká 

dramaturgie. 

Každý kurz má tedy svou dramaturgii, která vypovídá o jeho časovém režimu a 

programové koncepci, proporci a preferenci jednotlivých programových oblastí. Výstupem 

dramaturgického úsilí tvůrců programu je scénář kurzu, který v sobě nese ideální variantu 

plánů budoucích dějů. Ovšem v průběhu kurzu se mohou přihodit neočekávané události, 

např. může dojít k časovému skluzu a tudíž je nutné ideální scénář přizpůsobit reálným 

podmínkám. 

Nyní uvádím výčet skutečností provázejících kurz od počátku dramaturgických 

úvah až po jeho skončení. Jsou to faktory, které určují podstatnou část charakteristiky 

kurzu. Patří sem (Břicháček, Holec, Svatoš 1994): 

);;> Délka kurzu- ovlivňuje nepřímo atmosféru (vztahy, postoje, nálady, únavu). 

Důležité je stanovit optimální délku vzhledem k naplnění záměrů. 

);;> Roční doba- každé období skýtá jiné možnosti, výzvy a atmosféru. Někdy i 

nepříznivé počasí může navodit přirozenou situaci odkrývající povahy a 

charaktery účastníků. 

);;> Denní čas - souvisí s roční dobou. V průběhu 24 hodin se vyskytují "časová 

zákoutí", která po uvedení některých programů přímo volají a inscenaci jiných 

vylučují Uinou náladu má ráno, jinou podvečer). 

);;> Objekt- hraje důležitou roli u pobytových kurzů. Je třeba přemýšlet o tom, co 

nám parametry, vybavenost a služby objektu umožňují a co nikoliv (stravování, 

společenská místnost, sociální zařízení, sauna, zdravotní zázemí, atp.) Stěžejní 

je i vzdálenost budovy od civilizace. Nejvhodnější je místo, které jí není příliš 

zasaženo, ale do kterého jsou dostupné nezbytné služby (obchodní, 

zdravotní...). Optimální je objekt v přímé vazbě na přírodní prostředí bez 

zbytečných bariér (silnice, zástavba). 

);;> Materiální vybavení - určuje jaké programové prostředky bude tvůrce moci 

využívat (vybavení horolezecké, technické, sportovní...). 
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~ Prostředí - by mělo být výzvou k objevování a poznávání, pohybu, 

filozofování, tvoření, komunikaci. Kvalitní prostředí by mělo nabízet zejména 

členitý terén, vodní plochy, porost, hřiště nebo louku aj. 

~ Charakteristika skupiny - určujícími faktory jsou počet, věkové složení, 

věková specifikace. 

~ Bezpečnost programu - musí se udělat vše pro to, aby účastníci prošli 

nástrahami a riziky programů bez újmy a to jak na těle, tak na duchu. 

~ Tým instruktorů - významně ovlivňuje charakter kurzu. Početnější tým 

umožňuje vyšší nasazení jeho členů. Určujícím faktorem je i potenciál 

samotných instruktorů, tzn. že tým musí být sestaven tak, aby jeho členové byli 

schopni svým potenciálem naplnit stanovený cíl a určit cíl kurzu tak, aby 

odpovídal celkovému potenciálu týmu. 

8.4.2. Záměr a cíl kurzu 

Prvním krokem při plánování akce je určení cíle kurzu. Co od ní očekáváme? Co by 

měla akce účastníkům přinést? Co by si z ní měli odnést? 

Zadání ze strany zadavatele může znít: Stmelit lidi, podpořit náš tým ve spolupráci, 

naučit se komunikovat, odpočinout si, pobavit se, něco zažít. Aby kurz splnil svůj cíl, je 

důležité znát situaci skupiny, pro kterou je kurz tvořen. Program musí odpovídat úrovni a 

požadavkům účastníků. 

Nejde tedy o práci s konkrétními programy, ale spíše o hledání strategie kurzu. V 

této etapě tvůrci operují s otázkami Co?, Proč? a Jak?. 

8.4.3. Zásady a postupy při tvorbě programu 

Pokud je již stanoven cíl a koncepce projektu, následuje další důležitý krok -

hledání a výběr programů, které by s navrženou koncepcí měly korespondovat. Výběr 

programů, ani jejich časové řazení nemůže být náhodné. 
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Při práci na dramaturgii akce je vhodné dodržovat určitá doporučení a zásady, které 

vznikly mnohaletou praxí instruktorů věnujících se výchově v přírodě (Břicháček, Holec, 

Svatoš 1994): 

~ Intenzita - určuje míru využívání časového fondu, který má kurz k dispozici. 

~ Tempo- v jakém rytmu či spádu budou programy probíhat. 

~ Pestrost - programové oblasti by se měly střídat, aby kurz nesklouzl do 

monotónnosti. Tzn. že by kurz měl nabízet pestrou paletu témat (hry, 

horolezectví, vzdělávací aktivity, relaxace, sporty v přírodě, tvořivé aktivity, 

turistika .... ). Pestrý program je nejen zajímavější, ale také umožní, aby si každý 

přišel na své, aby každý měl možnost něco nového se naučit a v něčem 

vyniknout. 

~ Vyváženost a přiměřenost - volba proporce mezi programy zatěžujícími 

fyzickou kondici a programy zaměřenými na psychiku. Opět se nesmí 

zapomínat na spojitost s cíli akce. Vyvážené by měly být nejen jednotlivé dny, 

ale i kurz jako celek. 

~ Fyzická zátěž - je vhodné u každého programu určit míru jeho fyzické 

náročnosti a potažmo míru předpokládané fyzické zátěže účastníků. Není dobré 

frekventanty přetěžovat. 

~ Emoční bilance -je jedním ze stěžejních faktorů, se kterými pedagogika 

zážitku pracuje, a proto musí mít tvůrce kurzu na paměti, že se mohou objevit 

jak emoce kladné, tak emoce záporné, i jejich nejrůznější podoby. Zde je třeba 

citlivě zařazovat zejména programy emočně silné a u každého z nich se ptát, 

jaké emoce může vyvolat a potřebuje-li nějaký čas na doznění. Krátkodobě 

může být emoční bilance záporná, ale z dlouhodobého hlediska se musí na 

"emočním účtu" účastníků objevit znaménko kladné. 

~ Rytmus- jeden z nejúčinnějších nástrojů dramaturgie. Vyžaduje cit pro změnu 

rytmu a střídání vnitřní dynamiky jednotlivých programů. Umožňuje také 

dávkovat fyzickou zátěž a emoce. 

~ Kontrast a moment překvapení - může mít několik podob: zvrat v tempu, 

dynamice dějů, nebo odlišnost, až protiklad charakterů programů za sebou 

následujících či nečekané setkání s neobvyklými činnostmi, myšlenkami, lidmi, 

prostředím. 
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).> Stop-Time - přestávka, prodleva, která slouží nejen k nahrání sil po náročném 

programu, ale i jako čas pro rozjímání, sebereflexi, uspořádání myšlenek a 

zážitků. Umožňuje účastníkům pracovat s analýzou vlastních zkušeností a 

zážitků ještě v průběhu kurzu. 

).> Kontinuita - návaznost programových bloků, která je odvozena od 

pedagogické zásady "od jednoduchého ke složitějšímu". Patří sem i vazby mezi 

programy, tzn. "dramaturgické můstky". 

).> Začátek kurzu - přivítání, seznámení, uvedení na scénu, nasazení tempa. 

Usilujeme o to, aby již první chvíle nabídly nevšední zážitek. Zkušenosti z 

pobytových kurzů ukazují jako nejvhodnější zahájení po večeři. 

).> Vrcholy - scénář by měl obsahovat kromě úvodního večera a závěrečného 

finále několik dalších programových dominant. Jde o programy, které vyžadují 

větší časový limit, nebo jsou emočně silné. Těmto programům by měla být 

věnována z důvodu jejich důležitosti náležitá pozornost. 

).> Gradace - projekt by měl patřičně gradovat do finále a závěrečné programové 

dominanty. Jde také o návrat k začátku kurzu a o dramaturgické a myšlenkové 

ukončení akce. 

8.5. N ávrh řazení programových bloků 

8.5.1. Den první 

Myslím si, že v úvodu kurzu je hlavním cílem účastníky co nejvíce stmelit a 

umožnit jim vzájemné seznámení a to nejen mezi sebou, ale i se členy instruktorského 

týmu. Pro další průběh akce je velmi důležité, aby se všichni účastníci znali křestními 

jmény. Pro každého je příjemné, když si ostatní v krátké době zapamatují jeho křestní 

jméno. Pro tento účel jsou nejvhodnější icebreakery a dynamicsy, které skýtají možnost 

kontaktu všeho druhu a jsou zaměřeny na odbourávání bariér mezi účastníky. Většinu z 

nich je možné použít kdekoli, protože nevyžadují mnoho času na přípravu, ani složité 

pomůcky. 
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Nastartováním akce je vhodné, pokud možno co nejvíce, odrhnout účastníky od 

běžného pracovního života a hned od začátku je vystavit aktivitám, které kontrastují se 

zažitými stereotypy všedního dne. 

Do areálu, kde bude kurz probíhat, se účastníci dopraví do 12 hodin, ubytují se a 

bude následovat oběd, na který naváže úvodní povídání- představení firmy, instruktorů a 

metody, pravidla a cíle kurzu, seznámení s programem, očekávání a obavy účastníků. 

Na úvod jsem zvolila několik seznamovacích her. Seznamovací hry jsou první 

krátkou a dynamickou fází zahájení akce. Není zde místo pro dlouhý popis a vysvětlování. 

Pravidla jsou jednoduchá, hry nevyžadují mnoho pomůcek ani žádné speciální dovednosti 

a vedou především k zapamatování křestních jmen ostatních členů skupiny. Hry na jména 

jsou krátké a vyžadují určitou dávku vtipu i tvořivosti. Při seznamovacích hrách se 

překonává strach z vystoupení před větším počtem málo známých lidí. Musíme dbát na to, 

aby zvolené činnosti u nikoho nemohly vyvolat nepříjemné pocity, zadáváme úkoly, které 

končí úspěchem, kdy vyhrávají všichni zúčastnění. Hry vtahují postupně všechny do děje, 

dochází také k prvním tělesným dotekům. 

V tomto případě jde o program tvořený pro nově vznikající pracovní skupinu, proto 

jsem z rozsáhlého repertoáru seznamovacích her vybrala ty, které vedou k rychlému 

naučení se jmen i odbourání počátečního studu a k získání základních informací o 

účastnících, kteří se navzájem neznají. Všechny dále uvedené seznamovací hry bude hrát 

všech dvanáct členů dohromady i s instruktory. 

+ Seznamovací kolečko 

Tato hra nevyžaduje žádné pomůcky a můžeme ji hrát kdekoli. Využijeme 

zde mnemotechnických pomůcek pro zapamatování si jmen. Skupina i s instruktory 

vytvoří kolečko. Mohou stát nebo pohodlně sedět. První účastník (nejlépe sám 

instruktor) si vymyslí přídavné jméno (které ho charakterizuje, líbí se mu nebo ho 

zrovna napadne), které začíná na stejné písmeno jako jeho křestní jméno, a řekne 

ho se svým křestním jménem. Může to vypadat následovně: "Já jsem veselá 

Veronika," říká první a druhý opakuje: "To je veselá Veronika a já jsem šílený 

Šimon." Takto bude pokračovat celé kolečko, až dojde na posledního. Určitě bude 
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část hráčů potřebovat malou nápovědu, aby mohlo být vůbec dokončeno první kolo. 

To nevadí, nenecháme je však dlouho čekat. Po skončení představování mohou 

dobrovolníci, kteří si chtějí vyzkoušet svoji paměť, zkusit zopakovat všechna jména 

s charakteristikami nebo jen jména samotná. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

+ Abecední řada 

Při této hře využijeme širší klády. Vybídneme skupinu, aby se postavila na 

kládu v libovolném pořadí a poté vysvětlíme pravidla: 

"Právě stojíte na kládě, která je obklopena močálem. Kdo spadne, tomu hrozí 

nebezpečí utonutí! Vaším úkolem je přemístit se tak, abyste vytvořili řadu, ve které 

budete seřazení abecedně podle prvního písmena křestního jména. To znamená, že 

první vlevo bude stát například Adéla a vpravo na konce Zdeněk. Úkol bude splněn 

tehdy, když budete všichni správně zařazeni bez pádu a hlasitě jeden po druhém 

řeknete svá jména v abecedním pořádku." 

Po druhé to všichni zkusí už bez mluvení. 

Při této hře jsou účastníci ve stísněných podmínkách a tudíž se musejí 

navzájem dotýkat, často i přenášet. To vede k bližší komunikaci a odbourání 

prvotního ostychu. Účastníci si zde díky prožitku lépe zapamatují jména druhých. 

(upraveno dle Svatoš, Lebeda, 2005) 

+ Krokvpřed 
Pro tuto hru si předem připravíme seznam otázek, například následující: 

Kdo rád čte sci-fi? 

Kdo hraje na nějaký hudební nástroj? 

- Kdo má sourozence? 

Kdo má rád čokoládu? 

Kdo by rád žil na opuštěném ostrově? 

Kdo hovoří nějakou cizí řečí? 

- Kdo udělal v tomto roce dobrý skutek? 

- Kdo má strach z výšek? 

Kdo rád chodí na výlety do přírody? 
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- Kdo má nějaké domácí zvíře? 

- Kdo často hraje počítačové hry? 

Při výběru otázek jsem se vyvarovala takovým otázkám, které zasahují 

hlouběji do soukromí účastníků. Musíme tolerovat to, že někdo se nechce účastnit 

her tohoto typu. Měly by padnout otázky, které doplní dosavadní informace z méně 

obvyklých úhlů, i otázky, které vyvolají úsměv. 

Hráči se postaví to kruhu tak, aby každý viděl na každého. Vedoucí hry pak 

bude předčítat jednotlivé otázky. Ten, kdo by odpověděl kladně, udělá zřetelný 

krok do středu kruhu. Tím se octne vždy několik účastníků v kruhu, ostatním na 

očích. Vedoucí hry pak ještě otázky doplní, aby celá skupina získala více informací 

o každém z vystoupivších. Poté, co vedoucí položí několik otázek, vyzve ostatní, 

aby si vymysleli své vlastní otázky. V závěrečném komentáři nás bude zajímat, kdo 

vstoupil do kruhu nejčastěji, i to, kdo nevystoupil vůbec. Posoudit můžeme i 

charakter otázek, které položili účastníci hry. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

+ Rychlá autobiografie 

Každý si ve skupině najde partnera. Během 2 až 3 minut bude jeden 

druhému sdělovat podstatné věci o sobě, které pokládá za důležité, aby je znala celá 

skupina, se kterou budou v nejbližší době spolupracovat. Popíší stručně svůj život, 

minulost, současnost, své záliby, očekávání a přání. Poté si role vymění. Po výměně 

informací svolá vedoucí celou skupinu a vytvoří se diskusní kruh a každý účastník 

představí svého partnera (stejně stručně, jako předcházející konverzace). 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

Tyto hry nejsou fyzicky náročné, takže po krátké pauze mohou hned následovat 

další aktivity - dynamics. Úspěšné splnění těchto úkolů vyžaduje především dobrou 

spolupráci, komunikaci a kvalitní řízení. Jelikož členové skupiny nikdy před tím neřešili 

žádný složitější úkol dohromady, můžeme očekávat, že se při těchto úkolech poprvé ukáží 

vůdčí osobnosti. Do toho bloku jsem zařadila několik iniciativních a týmových her, které 

plní podstatu těchto cvičení. Skupině je předložen určitý problém, který má vyřešit. 

Problém by měl připouštět více možností řešení a je na členech skupiny, kterou z nich si 
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vyberou. Nejde tedy jen o to, mechanicky něco provést, ale též řešení společně vybrat, 

domyslet a nakonec samozřejmě i zrealizovat. Pravidelně je vyhrazen určitý čas na 

plánování a přípravu postupu. Problém je postaven tak, aby se museli do jeho řešení zapojit 

všichni členové skupiny. Problém je výzvou -je náročný, na hraně možností, nejlépe na 

první pohled nereálný. Při úkolu se projevují vůdcovské sklony některých účastníků i 

originalita jiných, kteří byli do té doby potichu. U této skupiny her je velmi důležité 

závěrečné hodnocení. Bez toho vlastně tyto hry ztrácejí smysl. Zpětná vazba o tom, jak si 

počínali jednotlivci i celá skupina může inspirovat k mnoha úvahám o schopnostech 

účastníků řešit problémy, přijímat řešení, spolupracovat, komunikovat, řešit konflikty, vést 

lidi i brát ohled na jiné názory. Iniciativní a týmové hry jsou zajímavým nástrojem, pomocí 

kterého můžou být ovlivňovány procesy skupinového učení i kvalita prožitků. 

Zpětnou vazbou rozumíme rozbor, který bezprostředně následuje po jednotlivých 

aktivitách. Instuktor jako facilitátor vytváří prostor pro otevřenou diskusi, kdy účastníci 

kurzu z prožité aktivity zobecňují co nejvíce konkrétních zkušeností. Nejde ovšem jen o 

zobecnění situace, která nastala, ale o skutečné pochopení jejích příčin a následků. 

Na začátek jsem zařadila snažší úkol: 

+ Slepý čtverec 

Nejprve budou účastníci plnit úkol po trojicích (rozděleni budou losem), 

posléze celá skupina dohromady. Při plnění úkolu v menším počtu vznikne méně 

dohadů a rozepří mezi hráči, na rozdíl od velké skupiny, kde se může projevit více 

vůdčích osobností. 

Všichni členové si zavážou oči. Potom odvedeme každého hráče zvlášť k 

ležícímu lanu, rozestavíme je v pravidelných intervalech a dáme jim do ruky lano. 

V tomto postavení jim oznámíme jejich úkol a základní pravidla: 

"Vytvořte z lana čtverec. V průběhu hry musíte být stále v kontaktu s lanem. Pro 

čtverec musíte využít celou délku lana. Jakmile se ve skupině dohodnete, že jste 

úkol už splnili, položte lano na zem a sundejte si pásky z očí. Je zřejmé, že každý 

může mít vlastní názor, jak celý problém řešit. Buďte trpěliví a každého 

vyslechněte a společně se rozhodněte pro jedno řešení." 

(upraveno dle Neuman, 1999) 
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... a poté trochu náročnější úkol: 

+ Pavoučí sít' 
Pro tuto hru máme předem připravenou umělou pavučinu, utkanou mezi 

dvěma stromy. Tvoří ji dvě natažené silnější šňůry, dolní asi 40 cm a horní asi 210 

cm nad zemí. Pomocí gum nebo provázků jsme upletli síť - v našem případě bude 

mít dvanáct ok, kterými se může protáhnout dospělý člověk. Oka mají různou 

velikost a tvar, v dolní části jsme vytvořili dvě větší oka, která lze prolézt bez 

dopomoci. Síť jsme spletli tak, abychom mohli upravit velikost ok. Pro bezpečnost 

jsme kolem sítě odstranili větve a kameny. 

Pavoučí síť budou hrát všichni naši účastníci dohromady, jako jeden tým. 

Dochází zde k těsnějšímu kontaktu mezi hráči a to nejen verbálnímu, ale i 

fyzickému. 

Začněme s vysvětlováním: 

"Při zdolávání soustavy jeskyň a údolí jste narazili na překážku, která má podobu 

velké pavoučí sítě. Detektory ukazují, že použitý materiál je životu nebezpečný. 

Chcete-li se dostat bezpečně ven na svobodu, musíte prolézat jednotlivými oky, 

aniž by se někdo sítě dotkl a respektovat tato pravidla: 

síť nesmíte podlézat ani přelézat vrchem, nepoužíváte žádné pomůcky a síť 

nemůžete samozřejmě ani obejít, 

nedotýkáte se stromů, na kterých je síť upevněna, 

každý smí prolézt pouze jedním, pro něho určeným okem, po zdolání se oko 

uzavírá, 

pokud se někdo dotkne poprvé, musí se vrátit a projít znovu, dotkne-li se pak 

někdo podruhé Gakýkoliv člen skupiny), musí celá skupina zpět a začít od 

začátku, 

síť musíte zdolat za dvacet minut, přičemž prvních pět minut máte na 

plánování. 

Uvidíme-li, že řízení akce převzal jeden hráč, můžeme mu zakázat mluvit a 

tím vytvoříme šanci pro ty, kdo byli dosud pasivní. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 
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Důležitou součástí těchto aktivit je následný rozbor. Lze ho zacílit prakticky na 

všechny prvky týmové spolupráce. Zajímavým specifickým tématem je kvalita práce. Co 

pro ně znamená úspěšné překonání pavučiny? Je to průstup bez sebemenší kolize, nebo je 

několik lehkých doteků přijatelných? Proč? A jak to vypadá v jejich reálném pracovním 

životě? Rozhoduje spíš rychlost nebo absolutní naplnění požadavků klienta? Kde je 

hranice mezi potřebnou kvalitou a nezbytnou rychlostí? Tyto aktivity nejenže neuvěřitelně 

dynamizují skupinové dění, ale účastníci při nich pochopí, jak budou vypadat rozbory 

dalších aktivit a k čemu jim mohou být užitečné. Pro instruktora jsou pak nenahraditelným 

zdrojem informací o skupině i jednotlivcích. 

Posledním programem prvního dne bude noční hra. 

+ Návrat do tábora 

Nejprve se celá skupina pod vedením instruktora přemístí na místo vzdálené 

asi kilometr od tábora. Poté si všichni zaváží oči a chytnou se lana. Instruktor je 

nejméně další kilometr povede dále, bude různě kličkovat okolím, aby účastníci co 

nejvíce ztratili pojem o tom, kde jsou. Přivede je na místo v hustém lese, řekne, ať 

počítají do třiceti a potichu se vytratí. Pak už je vše na účastnících. Z počátku 

nebudou vědět, co mají dělat dál. Budou se muset rozhodnout a společně domluvit 

na dalším postupu. Budou čekat nebo hledat instruktora, nebo se vydají hned na 

cestu zpět? Kudy? Jelikož jsou účastníci v neznámém prostředí, nebude to tak 

lehké. 

(upraveno dle Hrkal, Hanuš, 1998) 

Noční hra slouží k řešení problémů v netradičním prostředí, ve kterém se účastníci 

ještě nesetkali. V našem případě je zacílena na týmovou spolupráci a komunikaci celé 

skupiny. Pro návrat do tábora je nutné, aby se celá skupina domluvila, kudy se vydá a 

nepropadala panice po prvních zablouděních. Účastníci budou nejspíš v tomto případě říkat 

"Já říkal, abychom šli přes pole a ne lesem.", "Měli jsme jít podle mě." atp. Tato hra vede 

k tomu, aby si všichni uvědomili nutnost přijímání názorů druhých a spolupráce. Také by 

měla vést účastníky k názoru, že není třeba se bát noční krajiny. 
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8.5.2. Den druhý 

Druhý den začne příjemnou změnou. Kdo si v dnešní hektické době dopřeje před 

tím, než jde do práce ranní piknik v přírodě? Pro naše účastníky jsme proto připravili 

snídani na pěkné mýtince s krásným výhledem do kraje. Místo je necelý kilometr od 

areálu, kam se všichni dostanou příjemnou ranní procházkou. Při jídle se na nikoho nebude 

spěchat, cílem této snídaně je relaxace a nevšední pojetí začátku dne. 

Cestou zpět budou na programu ekohry. V každém člověku by mělo být alespoň 

trochu touhy po poznání přírody. Je nutné tuto touhu najít a dále podporovat. Ekohry 

vytvářejí na kurzech a akcích v přírodním prostředí atmosféru bližšího porozumění přírodě. 

Pro tento zvláštní soubor her by se asi více hodil název "hry na vnímání". Důvodem je to, 

že vybrané hry se většinou nezabývají ekologií jako vědou, ale spíše pozorováním a 

poznáváním přírody. Tyto hry jsou vedeny v několika rovinách: 

Nejprve je nutné vzbudit u účastníků zájem o vše živé, mnohdy i o neživé. To 

obstarávají některá jednoduchá cvičení a úkoly přibližující život v přírodě. Po překonání 

prvotní pasivity si účastníci vytvoří povědomí, že ekohry, a tím i příroda jsou zajímavé. 

Další hry jsou zaměřeny na koncentrované vnímání určité části přírody. Opět se 

jedná o krátké hry, kde má svou roli objevování a určitá míra dobrodružství. Účastníci 

zjistí, že je třeba skutečné koncentrace, aby dosáhli uspokojení z výsledků hry. 

Další činnosti jsou pro ty, kteří se s ekohry již setkali. Vyžadují trpělivé pozorování 

nebo naslouchání přírody. U mnohých je nutné zapojit vedle zraku, hmatu a sluchu i čich. 

+ Najdi svůj strom 

Na tuto hru se účastníci rozdělí do dvojic, ve kterých si budou střídat funkce 

"průvodce", který vidí a vodí "hledače", který má zavázané oči. Dvojice si zvolí 

samostatně výchozí stanoviště. Průvodce vede hledače komplikovaným způsobem s 

mnoha zákrutami k vybranému stromu. Postaví ho ke stromu a řekne: "To je tvůj 

strom, seznam se s ním." Hledač bude hmatem zkoumat jeho tvar, obvod, drsnost 

jeho kůry, umístění větví a suků, čichem jeho vůni. Poté, co hledač svůj strom má 

důkladně prozkoumaný, odvede ho průvodce zpět na výchozí stanoviště. Volí opět 

komplikovanou cestu zpět, aby ztížil hledači orientaci. Po rozvázání očí začne pro 

hledače pátrání s odkrytýma očima. Jeho úkolem je najít mezi mnoha stromy ten 
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svůj. Bude na to mít omezenou dobu a dva pokusy k uhodnutí. Trvá-li hledání 

dlouho, průvodce začne doplňovat informace. Po nalezení stromu se role vymění. 

Po skončení si všichni dohromady budou vyměňovat své dojmy. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

+ Okno do Země 

V této hře se účastníci podívají zblízka na život pod nohama. Rozdělí se do 

tří skupin po čtyřech a každá skupina si ohraničí na zemi své malé "okno" (prostor 

30 x 30 cm) do světa přírody. Pohodlně si k němu sednou nebo lehnou a budou ho 

asi 10 minut pozorovat. Budou evidovat všechny živé tvory, zkusí je spočítat, 

posoudit jejich aktivitu a snažení. Poté se sejdou všechny skupiny a srovnají svá 

pozorování. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

Po klidném ranním rozjímání jsem na zbytek dopoledne zařadila hry zaměřené na 

rozvoj důvěry. Vzájemná důvěra je důležitým předpokladem úspěšnosti práce ve skupině. 

Primárním cílem těchto her je budování důvěry mezi účastníky. Kromě toho také posilují 

odpovědnost, odvahu, rozhodnost a sebejistotu. Zvyšují připravenost skupiny i jednotlivců 

na rizika neobvyklých situací i neobvyklých způsobů chování. Prostřednictvím těchto her 

si můžeme vyzkoušet odvahu k překonání těchto rizik. Nejde jen o výkony fyzické, ale 

často musíme při těchto hrách svádět boj sami se sebou. Hry na důvěru často probíhají tak, 

že jeden účastník má zavázané oči a vydává se "na milost" ostatním. 

Každý by měl prožít ono vnitřní napětí, aby se pak mohl lépe vžít do pocitu 

ostatních. A však nikdy toho nesmíme dosahovat přinucením. Těžce nabytá důvěra se lehce 

ztrácí. Zde je místo pro vhodné působení instruktora i uplatnění podpůrné role kolektivu. 

Tyto hry nelze jen zahrát a hned jít dále, přímo vyzývají k zastavení, diskusi a výměně 

zážitků. Velmi nutné je zde klást důraz na bezpečnost. 

+ Cesta tmou 

Účastníci se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice si zaváže oči a druhý ho 

povede. Trasa je buď připravena vedoucím nebo ji volí vidící člen dvojice. Ti co 

vidí, musí podávat přesné informace, aby hráči se zavázanýma očima překonali 
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trasu bezpečně. Vedení probíhá jen pomocí slovní komunikace, dvojice se nedrží a 

hráč, který vidí, řídí svého partnera jen slovy. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

+ Kruh důvěry 

Tato hra kromě důvěry posiluje i koordinaci. Všichni se chytnou za ruce a 

vytvoří jeden velký kruh. V kruhu se rozpočítají na prvního a druhého. Na pokyn 

vedoucího se všichni s číslem jedna vykloní celým tělem do kruhu a všichni s 

číslem dvě se zároveň vykloní z kruhu ven. Všichni stojí pevně na nohou, tělo mají 

toporné a drží se pevně za ruce. Vydrží v náklonu pět vteřin a vrátí se do stoje. Na 

další pokyn se prví vykloní ven a druzí a druzí do kruhu. Potom to zkouší spojitě. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

+ Pád důvěry 

Pád důvěry představuje jednoduché, ale přitom účinné cvičení pomáhající 

vytvářet ovzduší důvěry a odhodlanosti. Celá skupina vytvoří dvě řady vzdálené na 

předpažení. Hráči v řadě se dotýkají rameny, předpaží dlaněmi vzhůru a paže 

uspořádají "zipovitým" způsobem- mezi pažemi jednoho se nalézá paže druhého 

stojícího v protilehlé řadě. Každý stojí s jednou nohou zakročenou a hlavou mírně 

zakloněnou. To je bezpečné postavení pro chytání pádů. Z paží vytvořená 

záchranná plošina musí být delší než osoba, která padá. Skupinu uspořádáme tak, 

aby ti menší chytali nohy a ti větší trup a hlavu. 

První dobrovolník vyleze na zvýšenou plošinu, která je asi 1 - 1,6 m nad 

zemí (měla by být nejvíce o 1 O cm vyšší, než je vzdálenost předpažených paží 

průměrně vysokého člena skupiny od země. Postaví se zády ke skupině tak, aby 

směřoval právě doprostřed obou řad. Pak se zeptá, zda jsou ostatní připraveni a poté 

co skupina odpoví, řekne "pozor, padám" a spadne. Důležité je, aby padal se 

zpevněným tělem a připaženýma rukama. Působivější je pád se zavřenýma očima. 

Chytající jdou s napjatými pažemi vstříc padajícímu, aby ho pak lehkým 

"zapérováním" chytli. Lehce ho pohoupou a postaví na nohy. 

Při této hře je velmi nutné dbát na bezpečnost. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 
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V odpoledním programu na účastníky čekají především nízké lanové překážky a 

hry na rozvoj komunikace a spolupráce. Předtím je ovšem nutné trochu rozhýbat těla. K 

tomu nám poslouží dvě zahřívací hry. Do této kategorie patří hry s jednoduchými 

pravidly, jednoduchým dějem, uvolňující a veselé. Zahřívací hry jsou fyziologicky 

potřebné, neboť připravují organismus na zvýšenou námahu. Nezanedbatelný je i vliv na 

psychickou činnost. Vzniká zde potřebné uvolnění a přátelská nálada. Zahřívací hry 

připravují oběhovou soustavu na následující výkon, zlepšují připravenost k náročnějším 

koordinačním činnostem, navozují optimální podmínky pro psychickou výkonnost a 

vytvářejí podmínky pro předcházení zranění. 

Jelikož hry budou zahájeny po krátkém poledním odpočinku, nejprve zařadíme hru, 

která není tolik fyzicky náročná a účastníci si v ní protáhnou nejen svá těla, ale i mysl. 

Budou ji hrát všichni dohromady a jmenuje se: 

+ Gordický uzel 

Celá skupiny vytvoří kruh tak, aby se dotýkali rameny. Na povel všichni 

zavřou oči, předpaží levou paži a uchopí ruku některého ze svých spoluhráčů. 

Pozor, nesmí to být soused zprava ani zleva. Totéž provedou pravou paží. Pak 

otevřou oči a uvidí, jak jsou dokonale propleteni. Úkolem je rozmotat uzel 

vlastními silami, aniž by se kdokoli pustil, tak, aby vznikl kruh (může se stát, že se 

podaří vytvořit i několik menších kruhů). Selžou-li všechny pokusy o rozpletení, 

uvolní vedoucí jedno spojení, o kterém si skupina myslí, že je klíčové, a na kterém 

se shodnou. V průběhu hry se může měnit způsob držení rukou při zachování 

stálého kontaktu, nesmí to však měnit základní postavení. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

... a na rozhýbání těl: 

+ Na čísla 

Tato hra se bude odehrávat na rovné louce s vyznačenou středovou čárou a 

základními liniemi vzdálenými 15 až 20 m od středu. Před základními liniemi je 

vymezen prostor (asi 5 široký), ve kterém se už nemůže bodovat. Hlavním úkolem 

hráčů je donést šátek za svoji základní čáru a nenechat se přitom chytit. 
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Na začátku se vytvoří dvě družstva po šesti, která si stoupnou proti sobě za 

základní linie. Uprostřed stojí vedoucí a drží šátek. Hráči každého družstva se tajně 

označí čísly od jedné do šesti. Vedoucí hry pak vyvolá libovolné číslo (1-6), hráči 

označeni těmito čísly vybíhají co nejrychleji k šátku, aby ho odnesli na své území. 

Dokud jeden z hráčů šátek neuchopí, nesmí se přebíhat středová čára. Komu se 

podaří odnést šátek, aniž by se ho soupeř dotkl, získává pro své družstvo bod. Když 

ho soupeř dostihne a dotkne se ho, patří bod soupeři. Takto proběhne nejméně šest 

kol, aby se vystřídali všichni hráči. Družstvo, které získá více bodů, vyhrává. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

Po krátkém zahřívacím programu na účastníky čekají nízké lanové překážky. Jsou 

to překážky vytvořené především z lan napnutých mezi stromy, jako doplňky se ale 

využívají i další pomůcky - žebříky, lanové smyčky, hrazdičky, sítě atp. Jejich výška 

šedesát až stopadesát centimetrů nad zemí umožňuje při ztrátě rovnováhy bezpečný sestup, 

a to za dopomoci dohlížejících a podporujících kolegů - jističů. Nízké lanové překážky 

jsou často pro účastníky první výzvou alespoň k malému vykročení z komfortní zóny a 

bývají předstupněm pro vysoké lanové překážky. Úkolem pro každého jednotlivce je najít 

vhodný způsob jejich překonání a pokusit se je zdolat. Na překážce je většinou každý sám, 

ale zároveň si velmi dobře uvědomuje důležitost psychické podpory i fyzické blízkosti 

kolegů. Program tak bezesporu přispívá k rozvoji vzájemné důvěry a vědomí, že "když 

uklouznu, mí kolegové mě nenechají spadnout". Existují i překážky pro dvojice a celé 

týmy, kde již nejde ,jen" o týmovou podporu, ale o přímou, náročnou, fyzickou spolupráci. 

Před tímto blokem cvičení se účastníci rozdělí do tří skupin. Máme připravené tři 

překážky, takže každá skupina si postupně vyzkouší všechny. 

+ Ďábelský žebřík 

Žebřík je přibližně 5 m dlouhý a je tvořen z pevného lana a kulatin o 

průměru 25 mm s otvory na obou koncích, které slouží jako příčky. Otvory je 

provlečeno lano a z obou stran příček je uvázán uzel. V nejširším místě je příčka 

asi 100 cm dlouhá a příčky jsou od sebe vzdáleny 40 cm. Žebřík se k oběma 

koncům zužuje a je zakončen na každé straně pevným okem sloužícím k upevnění a 
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vypnutí. Žebřťk je upevněn na jedné straně přibližně 60 cm nad zemť, vede šikmo 

vzhůru až do výšky 2,5 m nad zemí, kde je upevněn druhý konec. 

Úkol je velmi prostý -přelézt od nižšího konce žebříku k vyššímu bez pádu. 

To se jednoduše řekne, ale v přťpadě této překážky, velmi obtížně naplňuje. 

Musíme počítat s několika pokusy, ve kterých si účastníci ověří záludnost vratce 

připevněného žebříku. 

Překážku bude zdolávat každý člen sám a ostatní ho budou po celou dobu 

sledovat a v případě potřeby zabrání pádu nebo mu pomohou slézt na zem. 

(upraveno dle Neuman a kol., 1999) 

+ Pohyblivá kláda 

Tuto překážku tvoří kláda připevněná lany mezi stromy - každý konec 

klády je přivázán mezi dvojici stromů asi 1,5 m vzdálených od sebe. Kláda je o 

něco delší než vzdálenost mezi dvojicemi stromů (asi 5 m), má průměr více než 12 

cm a je minimálně 20 cm nad zemí. Pro obtížnější přecházení je upevněna jen 

jednoduchou smyčkou. 

Cvičení vyžaduje plnou soustředěnost a dostatečnou koordinaci pohybu. Je 

vhodné k testování rovnováhy a je náročné na koncentraci. Přes svoji jednoduchost 

podporuje při úspěšném překonáni sebedůvěru. 

Úkolem je přejít kládu bez dotyku jakoukoli částť těla země. Přecházení 

začíná v okamžiku, kdy je kláda v naprostém klidu. Ostatní členové skupiny stojí 

po obou stranách klády a mají připravené ruce k zachycení pádu. 

(upraveno dle Neuman a kol., 1999) 

+ Překlápěčka 

Překážka je tvořena ze silné klády zavěšené na větvi vzrostlého stromu. 

Kláda je dlouhá asi 4 ma je 1 - 1,5 m nad zemí. Pod kládou jsme vyznačili kruhem 

z lana "nebezpečné území" o průměru 3 m. 

Úkolem je, aby se celá skupina shromáždila na kládě, aniž přitom použije 

nějaké jiné pomůcky. Žádný člen nesmí stoupnou do území vyznačeného lanem. 

Země se nesmť dotýkat ani zavěšená kláda. Dotek lana je povolen. 

(upraveno dle Neuman a kol., 1999) 
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Pro většinu účastníků budou tato cvičení zajímavým zážitkem a něčím, co s1 

vyzkoušeli poprvé, takže po skončení necháme prostor pro diskusi a rozbor cvičení. 

Po krátkém odpočinku přijde na řadu složitější hra na rozvoj komunikace a 

spolupráce. Hry na rozvoj komunikace a spolupráce pomáhají rozvíjet komunikační 

schopnosti jednotlivců a zlepšovat kvalitu výměny informací uvnitř skupiny lidí. Skupina 

je postavena před problémově orientovaný úkol, který se odlišuje od běžného života. 

Řešení není možné bez vzájemné spolupráce a skupina ho musí hledat pomocí nezvyklé 

komunikace. Při řešení úkolu si účastníci uvědomí mnohostrannost výměny informací 

mezi lidmi. Často při úkolu nevidí, takže musí o to více používat hmat a sluch. Tím se 

rozvíjí velmi důležitá vlastnost, jakou je schopnost naslouchat druhým. S potřebou 

komunikace vystupují stejně naléhavě do popředí spolupráce, tvořivost a důvěra. Bez 

vzájemné podpory není možné úkol vyřešit, není zde prostor pro soupeření. Mizí rozdíl v 

tělesných schopnostech jednotlivých účastníků. 

+ Manažeři 
"Stali jste se týmem, který je složen ze šesti dělníků, tří manažerů a tří 

inženýrů. Společně máte zkonstruovat jednu součástku k novému přístroji. Každá 

skupina je vysoce specializovaná. Inženýři navrhnou plány. Jejich technické 

vyjadřování je tak složité, že komunikují s manažery v jejich pracovně beze slova a 

bez jakéhokoli nákresu. Jakmile manažeři pochopí, o co jde, telefonují dělníkům 

(zůstanou vzdáleni od dílny) a slovně jim předávají návrhy inženýrů. Dělníci jsou 

podle směrnic odborů jediní, kteří smějí pracovat se surovinou a vyrábět výrobky. 

Vzhledem k tomu, že musí slepě poslouchat, mají zavázané oči." 

Po tomto úvodu zadáme skupině inženýrů popis výrobku. Ti se mezi sebou 

domluví a předávají instrukce dále. Na začátek zadáme úkol zkonstruovat z lana 

rovnostranný trojúhelník s tolerancí 2 cm. Po úspěšném splnění úkolu si členové 

vymění role a zadáme těžší úkol. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

Večerní program bude tvořit zpětné ohlédnutí za celým dnem a shlédnutí 

videozáznamu. 
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8.5.3. Den třetí 

Třetí den začne nenáročnou hrou, která účastníkům rozhýbe po ránu ztuhlá těla a 

navodí příjemnou a veselou atmosféru. 

+ Tajný nápis 

Skupinu rozdělíme na dvě šestičlenná družstva - červené a modré. V lese 

předem připravíme ohraničený prostor, ve kterém rozmístíme kartičky obou barev s 

čísly od jedné do dvanácti a na každé kartičce bude napsáno slovo z přísloví. Slova 

uložená pod jednotlivými čísly neodpovídají pořadí v hledaném přísloví. Čísla jsou 

uložena jen na zemi a jejich poloha se nesmí měnit. Cílem je najít správné znění a 

říci ho vedoucímu hry. Hra může být ukončena ještě dříve, než se vyhledají 

všechna slova. Členové každého družstva si určí pořadí, které budou po celou hru 

dodržovat. Do ohraničeného prostoru lesa vyběhne z každé skupiny první hráč a 

bude hledat kartičku své barvy a s číslem jedna. Jakmile najde kartičku, zapamatuje 

si slovo a běží zpět. Poté vyběhne další. V prostoru smí být vždy jen jeden člen 

družstva a smí hledat jen jedno číslo. Čísla se hledají postupně. Vyhrává to 

družstvo, které první nahlásí hledané přísloví. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

Hlavním bodem dopoledního programu bude pro účastníky připraven konstrukční 

skupinový úkol, který budou plnit rozděleni do dvou družstev. 

+ Stavba voru 

Účastníci v roli pracovníků plavební společnosti (v našem případě dvou 

společností) projektují, staví a posléze zkušební plavbou prověřují speciální 

plavidlo, které má unést co nejvíce lidí. Každé družstvo bude mít na zkonstruování 

plavidla k dispozici barely, klády a lana. Program bude navíc doplněn o 

ekonomickou zápletku: materiál bude nakupován za určité ceny a za převoz 

každého člověka společnost získá jistý obnos. V této rovině tedy půjde o modelový 

příklad optimalizace nákladů a výnosů. Úkol bude omezen časovým limitem 2 

hodiny. 

(upraveno dle Svatoš, Lebeda, 2003) 
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Devizou tohoto programu je okamžitá zpětná vazba pro účastníky - jestliže se vor 

po několika metrech rozpadne, účastníci mohou jen stěží tvrdit, že "byli docela dobří". 

Úkol poskytuje dostatek podnětů ke kvalitnímu rozboru, který bude následovat. 

Nabízejí se například tato témata: stanovení cíle a jeho náročnost, rozhodování ve skupině, 

organizace práce a řízení skupiny, využití předností jednotlivce, delegování a vyrovnávání 

se s časovým stresem. 

V odpoledním programu budou účastníci zdolávat vysoké lanové překážky. Při 

nich už jen opravdu málokdo zůstane v oblasti svého obvyklého komfortu. Účastníci zde, 

stejně jako u nízkých lan, zdolávají překážky zbudované převážně z lan, ale tentokrát ve 

výšce deseti až dvanácti metrů. Program obsahuje vysokou míru subjektivního, tedy 

účastníkem vnímaného, rizika. Objektivní riziko je přitom vzhledem k využití 

horolezeckého jištění minimální. Svým účinkem směřují vysoká lana do oblasti 

překonávání sebe sama, svého strachu, obavy s nepoznaného, náročného a zdánlivě 

nebezpečného. Úspěšné zdolání překážek vede k sebepotvrzení, posiluje sebevědomí 

každého jednotlivce a podporuje (byť i jen podvědomě) odhodlání poprat se s budoucími 

náročnými úkoly. 

Stejně jako u nízkých lan se účastníci rozdělí do tří skupin a postupně se vystřídají 

na následujících překážkách. Každá skupina bude před samotným zdoláváním překážek 

poučena s jistící technikou a každý bude vybaven sedacím úvazkem. Po celou dobu budou 

účastníci jištěni zkušenými instruktory. Na závěr nabídneme účastníkům možnost 

vyzkoušet si vzájemné jištění a chytání pádů. Vše bude vysvětleno a dozorováno 

instruktory. Toto cvičení velmi prohloubí důvěru mezi padajícím a chytajícím. 

+ Barmský most 

Jde o most, který je vytvořen z jednoho nosného lana a dvou lan 

průběžných, je dlouhý 15 m a je minimálně 10m nad zemí. 2,5 m nad nosným 

lanem je umístěno lano jistící na upevnění horního jištění, které se provádí ze země. 

Pro větší stabilitu mostu i pro pocit bezpečí jsou často průběžná lana spojena s 

nosným asi v metrových intervalech krátkými lany ve tvaru V. Úkolem je přejít 

celý most tam a zpět. (upraveno dle Neuman a kol., 1999) 
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• Skok na hrazdu 

Tato překážka vypadá tak, že účastník šplhá na osamocený sloup osázený 

třmeny jako stupy a chyty, do výšky 8- 12m (podle konstrukčních možností). Na 

konci sloupu je plošinka, na které se musí účastník vlastními silami postavit, což už 

samo o sobě je problémem. Asi 2 m od místa, kde účastník stojí, visí ve výšce očí 

na nosném ocelovém laně visutá hrazda. Hrazda je upevněna tak, aby si mohl každý 

účastník upravit její vzdálenost, podle toho, jak velkou výzvu chce překonat. Když 

účastník stojí na plošině a má upravenou hrazdu, odrazí se, proletí vzduchem a 

zachytí se na hrazdě. Po splnění úkolu ho jistič pomalu spustí na zem. Když někdo 

hrazdu mine nebo se na ní neudrží, je měkce zachycen a spuštěn na zem, aby mohl 

provést další pokus. 

(upraveno dle Neuman a kol., 1999) 

• Vysoká kláda 

V této aktivitě nabídneme účastníkům test rovnováhy i sebejistoty na 

klasické překážce. Vysoko nad zemí (8 - 12 m) je upevněna kláda, která je dlouhá 

asi 6 metrů. Nad kládou je lano s horním jištěním. Přístup k této překážce je 

zajištěn pomocí provazového žebřHru. Účastník vyleze po žebříku a jeho úkolem je 

přejít kládu. Nízko nad zemí ji přejde každý člověk s nenarušeným rovnovážným 

ústrojím, ale nahoře se vše mění. Kláda jako by byla užší a přitažlivost zemská 

větší. Účastníky předem požádáme o plné soustředění a mobilizaci sil pro zvládnutí 

tohoto úkolu, který je spíše výkonem psychickým. 

(upraveno dle Neuman a kol., 1999) 

Odpočinek po tomto náročném programu využijeme opět k zpětnému rozboru. 

Jelikož jde o kurz zaměřený na rozvoj komunikace a spolupráce, bude zbytek 

odpoledne věnován týmovým a komunikačním hrám. Sdělování a přijímání informací je 

nezbytnou součástí života lidí. Tyto hry pomáhají rozvíjet komunikační schopnosti 

účastníků a zlepšovat kvalitu výměny informací uvnitř jejich skupiny. Při řešení úkolu by 

si účastníci měli uvědomit mnohostrannost výměny informací mezi lidmi. S potřebou 
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kvalitní komunikace vystupují stejně naléhavě do popředí kooperace, tvořivost a důvěra. 

Dosažení cíle není možné bez vzájemné podpory a spolupráce všech členů. Na úkolu se 

musí podílet všichni, jinak není možné úkol splnit. 

+ Počítám s tvojí pomocí 

Všichni se postaví do kruhu, zavřou oči a každému umístíme na čelo nějaké 

číslo. Potom je ještě promícháme v předem určeném prostoru. Pak účastníci 

otevřou oči a budou se snažit beze slov vytvořit trojice tak, aby součet jejich čísel 

na čele dával hodnotu 100. Kombinace jsou předem zvoleny tak, aby žádný hráč 

nezůstal osamocen. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

+ Závody na běžkách 

Závodit budou dvě družstva po šesti (určené losem). Pro hru máme 

připravené dvě sestavy "chodících prken". Každá sestava obsahuje dvě pevná 

prkna, po 40 cm provrtaná a opatřená 120 cm dlouhými kusy lana. Každé družstvo 

vytvoří zástup na prknech, uchopí do rukou konce smyček. Po vzájemné dohodě se 

musí dostat do pohybu, při kterém musí být ve stálém kontaktu s prkny. Po malé 

zkoušce se družstva postaví na startovní čáru a po odstartování se vydají na předem 

vytyčenou trasu. Když se někdo dotkne nohou země, družstvo se vrací na start a 

začínají od začátku. Vyhrává to družstvo, které první projde cílovou čárou. 

Při této hře je velmi důležitá koordinace a spolupráce celého družstva. 

Nebude-li jeden člen spolupracovat, není možné dojít k cíli. Projevují se zde vůdčí 

typy, kteří koordinují průběh akce. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

+ Dopravnízácpa 

Tato hra spočívá na dobrém plánování a úsudku. Je potřebná trpělivost a 

uvažování. Účastníci si procvičí úsporný a k cíli vedoucí pohyb ve dvou stejně 

početných skupinách. Předem máme připravenou podložku, ve které jsou 

vyznačené boxy v jedné řadě, velké tak, aby v každém mohl stát jeden člověk. 

Boxů je 13 (o jeden více než hráčů). Skupiny se postaví proti sobě, každý hráč v 
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jednom boxu, uprostřed mezi nimi zůstane jeden box volný. Dále to pokračuje jako 

v opravdové dopravní špičce. Skupiny si musí vyměnit místa. K prvnímu kroku 

využijí volný box ležící mezi nimi. Pro tuto zvláštní dopravu stanovíme několik 

pravidel: 

hráč se může posunout vpřed na volný box ležící před ním, 

hráč jedné skupiny může postoupit vpřed také tím, že obejde hráče z druhé 

skupiny,je-li za ním volný box; nesmí takto obcházet hráče ze své skupiny, 

není dovolen pohyb vzad, 

hráči se musí míjet obličejem k sobě, 

- je dovolen pouze pohyb jednoho hráče. 

Veškerá komunikace probíhá v základním postavení, členové obou skupin 

stojí ve vyznačených boxech a řeší dopravní problém na místě. Složitá dopravní 

situace je vyřešena v tom okamžiku, kdy se celá skupina stojící vlevo od volného 

boxu přemístí napravo a obráceně. 

(upraveno dle Neuman, 1999) 

+ Pokládání tyčky 

Tento úkol spočívá v tom, že hráčům povíme, ať na natažených prstech 

položí tyčku na zem. Má to však své "ale". Každý musí použít oba ukazováky a po 

celou dobu se musí dotýkat tyčky. Technika a postup plnění je zcela volný. Hráči 

musí sami rozhodnout, jak budou úkol řešit. 

Zde se opět projeví vůdčí typy, kteří se snaží řídit kolektiv. Avšak musí 

pracovat jako· tým. Každý by měl vznést svůj názor a zapojit se do řešení daného 

problému. Na první pohled vypadá úkol jednoduše, avšak zdání klame, proto by jej 

skupina neměla podceňovat. Po splnění je nutné, aby jeho průběh skupina 

zhodnotila. 

(převzato z programu nejmenované firmy) 

Při následném rozboru tohoto programového bloku můžeme hodnotit změny ve 

spolupráci a komunikace oproti řešení obdobných problémů v předešlých dnech. Účastníci 

budou pozorovat, jak se vyvíjela spolupráce a motivace celého týmu. Zda vznikly nějaké 

rozpory mezi vůdčími typy, nebo naopak soulad. 
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Společenským vrcholem posledního večera kurzu bude: 

+ Kasino Las Vegas. 

Účastníci jsou během večeře pozváni do kasina, jsou jim nabídnuty oděvní 

doplňky, které mají dotvořit atmosféru "honosného setkání vybrané společnosti". 

Čeká je vyzdobený sál a kostýmovaný personál. Účastníci mají možnost příjemně 

se pobavit po náročném dni, odreagovat při "hazardu". 

Při příchodu do herny jsou seznámeni s průběhem celého večera a jsou jim 

vysvětlena pravidla rulety. 

Peníze potřebné pro zapojení do hry mohu hráči získat upsáním směnky. Na 

každou směnku hráč uvede reálnou službu, kterou je schopen nabídnout a 

samozřejmě také splnit. Směnka má splatnost jeden rok. Tuto směnku nabídne hráč 

bance, jejíž znalec (vedoucí) ohodnotí službu na směnce určitou hodnotou hracích 

peněz nebo žetonů. Pokud hráč s ohodnocením souhlasí, je směnka stvrzena 

podpisem bankovního znalce a klienta (hráče) a stává se majetkem banky. Hráči 

mohou směnky upisovat během celé hry a získávat tak další prostředky. 

Hráči během večera získávají nebo utrácejí peníze. V závěru večera mají 

možnost vykoupit si své směnky zpět (max. 3) anebo mohou peníze použít k 

získání cizích směnek v dražbě. Do hry jsou zapojeni i organizátoři, kteří mají jako 

personál kasina stanovený plat a mohou se tak zúčastnit závěrečné dražby. 

Peníze získané za směnky mohou hráči použít i k pronájmu určitých prostor 

kasina od jeho majitele a snaží se podnikat v jejich rámci (bar, WC, směnárna ... ). 

Ruleta se hraje v několika sériích (3-4) po asi deseti točeních. V mezičasech 

se tančí, podává se jídlo a nápoje, to vše samozřejmě za hrací peníze. 

Po ukončení rulety následuje doba určená pro možné vykoupení vlastních 

směnek. Hráči zhodnotí svůj momentální kapitál a mohou si od banky vykoupit své 

směnky (1-3), u kterých nechtějí, aby postoupily do závěrečné dražby. 

Následuje dražba směnek, které zůstaly ve vlastnictví banky. Směnky se 

poprvé veřejně přečtou a začínají se dražit. Hráči přihazují podle výše svého 

kapitálu. Ve druhém kole vyhlásíme "holandskou dražbu" (bez vyvolávací ceny). V 

případě, že dražba stagnuje (pro nedostatek peněz mezi hráči či kvůli nadměrné 

movitosti některého z hráčů), může banka nebo majitel kasina věnovat část svých 
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prostředků účastníkům dražby a tím zvýšit jejich kupní sílu. Dalším možným 

krokem k oživení dražby je povolení sdružovat prostředky více účastníků. Směnky, 

které nejsou prodány ani po druhém kole, jsou prohlášeny za neprodejné a 

propadají ve prospěch majitele rulety. Noví majitelé směnek mají možnost v 

průběhu celého roku uplatnit u autora směnky její plnění. To umožňuje, aby se 

rozvíjející neformální vztahy s kolegy přenesly i do doby po skončení kurzu a do 

běžného pracovního prostředí. 

(upraveno dle Hrkal, Hanuš, 1998) 

8.5.4. Den čtvrtý 

Na poslední den kurzu máme pro účastníky připravenou týmovou terénní 

strategickou hru. Strategické hry mohou být různého charakteru, náročnosti, formy i délky. 

Někdy je to herní zápletkou propojený sled dynamicsů, jejichž stanoviště jsou rozmístěna 

v blízkém okolí, jindy to může být přepracovaná stolní hra nebo například závod na motivy 

legendární Camel Trophy. Tento program řadíme záměrně na konec kurzu, aby účastníci 

mohli využívat již dříve nabytých zkušeností. Strategické hry jsou téměř vždy spojeny 

s pohybem, ale na druhou stranu nabízejí role i pro ty, kteří běhat na stanoviště nemohou 

(nebo nechtějí). Jedná se zpravidla o soutěže několika menších týmů. 

V našem případě bude týmová strategická hra představovat vyvrcholení celého 

kurzu. 

+ Sedm klíčů 

Jedná se o celodopolední hru v terénu. Účastníci budou rozděleni losem do 

dvou skupin. Nejprve vedoucí hry hráčům poví legendu, a poté budou necháni 

napospas řešení daného problému. 

Legenda: "Kdysi dávno žily na tomto území znepřátelené tlupy zbojníků. 

Každá z tlup si střádala svůj lup do velké dřevěné truhly. Každá truhla byla 

opatřena sedmi zámky. Zámků bylo sedm, protože v každé tlupě bylo sedm 

zbojníků. A každý zbojník měl jeden klíč. Tudíž musela celá tlupa držet pospolu. 

Avšak jednoho dne došlo i na zbojníky v tomto kraji. Lidé z okolí už dále nechtěli 

snášet věčné okrádání a rozhodli se, že zkusí zbojníky pochytat a tím získat zpět 

naloupené věci. Pochytat zbojníky se podařilo do jednoho, avšak klíč se nenašel ani 
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jeden. Zbojníci stihli všechny klíče schovat. Aby nezapomněli, kam je dali, nechali 

si na tělo namalovat nebo napsat popis místa uschování. Tyto indicie se právě 

dostaly do vašich rukou a můžete se vydat po stopách tohoto pokladu. " 

Jak z legendy vyplývá, cílem každé skupiny je najít sedm klíčů podle 

indicií. Je na každé skupině, jakým způsobem budou klíče hledat. Hra je omezena 

časem - 3 hodiny od rozdání indicií. Takže dobré naplánování, rozdělení, práce 

s časem a komunikace je velmi důležitá. Každá skupina bude mít k dispozici jedno 

kolo, buzolu, černobílou mapu okolí, sedací úvazek, potápěcí brýle a kanoi. Každý 

tým musí získat sedm skutečných klíčů, kterými odemknou sedm zámků na truhle. 

V truchle na ně bude čekat skutečný poklad, který si z kurzu odvezou jako výhru a 

vzpomínku zároveň. K úspěšnému splnění musí tým co nejlépe rozhodnout, jaký 

člen týmu bude plnit který úkol a jak budou hospodařit se zapůjčeným materiálem. 

Klíče jsou schovány na netradičních místech. 

~ 1. klíč - v krabičce na dně mělkého rybníka 

~ 2. klíč - na 15 km vzdálené rozhledně 

~ 3. klíč - u řidiče autobusu, který bude v 10:00 na dané zastávce 

~ 4. klíč - po vyřešení hlavolamu 

~ 5. klíč - zakopán na místě zadaným azimutem 

~ 6. klíč - za překonání náročné finské stesky 

~ 7. klíč - zavěšen pod mostem nad vodní hladinou 

U úkolů bude přiblíženo místo plnění, například hádankou, básní nebo obrázkem. 

(upraveno dle programu nejmenovaného tábora) 

Musíme zajistit, aby se oběma skupinám podařilo úkol splnit a tím odemknout 

truhlu, protože hlavním cílem této hry není prvenství, ale zážitky a uvědomění si nutnosti 

vzájemné spolupráce a komunikace. 

V následném rozboru budou účastníci obou skupin srovnávat rozdílné přístupy, 

kvalitu plánování, práce s časem, rychlost reakcí na vývoj situace, nasazení jednotlivců, 

úroveň komunikace i schopnost motivovat ostatní. 
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8.6. Program kurzu 

l.den 

12:00 - 12:30 

12:30 - 13:30 

13:45 - 14:15 

14:30 - 15:30 

15:45 - 17:00 

17:00 - 17:30 

18:00 - 18:45 

21 :30 

2.den 

07:45 - 09:00 

09:00 - 10:30 

ll :00 - 12:45 

13:00 - 14:00 

14:00 - 14:45 

15:00 - 17:00 

17:15 - 18:15 

18:30 - 19:15 

20:00 

3.den 

08:00 - 08:45 

09:00 - 09:45 

10:00 - 12:30 

13:00 - 14:00 

Příjezd účastníků do areálu, ubytování 

Oběd 

Úvodní povídání- představení frrmy, instruktorů a metody, pravidla 

a cíle kurzu, seznámení s programem, očekávání a obavy účastníků 

Seznamovací hry: Seznamovací kolečko, Abecední řada, Krok v 

před, Rychlá autobiografie 

Iniciativní a týmové hry: Slepý čtverec, Pavoučí síť 

Diskuse - shrnutí odpoledne, zaměření kurzu, první pocity účastníků 

Večeře 

Noční hra: Návrat do tábora 

Netradiční snídaně 

Ekohry 

Hry na rozvoj důvěry: Cesta tmou, Kruh důvěry, Pád důvěry 

Oběd 

Zahřívací hry: Gordický uzel, Na čísla 

Nízké lanové překážky: Ďábelský žebřík, Pohyblivá kláda, 

Překlápěčka 

Hra na rozvoj komunikace a spolupráce: Manažeři 

Večeře 

Zpětné ohlédnutí za celým dnem, hodnocení, shlédnutí 

videozáznamu 

Snídaně 

Zahřívací hra: Tajný nápis 

Konstrukční skupinový úkol: Stavba voru 

Oběd 
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14:00 - 15:45 

16:00 - 18:00 

18:30 - 19:15 

20:00 

Um 

08:00 - 08:45 

09:00 - 12:45 

13:15 - 14:00 

14:00 - 14:45 

14:45 - 15:45 

15:45 - 16:00 

16:00 

Vysoké lanové překážky: Barmský most, Skok na hrazdu, Vysoká 

kláda 

Hry na rozvoj komunikace a spolupráce: Počítám s tvojí pomocí, 

Závody na běžkách, Dopravní zácpa, Pokládání tyčky 

Večeře 

Společenský program: Kasino Las Vegas 

Snídaně 

Terénní strategická hra: Sedm klíčů 

Oběd 

Závěrečná diskuse - zhodnocení celého kurzu účastníky i 

instruktory, naplnění cílů, spokojenost účastníků, nejlepší momenty 

Příprava na odjezd 

Závěr kurzu- pár slov na závěr, rozloučení se 

Odjezd účastníků 
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9. Závěr 

Záměrem mé diplomové práce bylo vybrat vhodné aktivity a navrhnout 

programovou náplň outdoorového kurzu, zaměřeného na rozvoj týmové práce, rozvoj 

komunikace a prohloubení vzájemné důvěry, pro nově vznikající pracovní skupinu. 

Z vlastního pozorování na kurzu mohu konstatovat, že absolvování kurzu 

organizovaného za účelem rozvoje komunikace, spolupráce a důvěry, může pozitivně 

přispět k rozvoji těchto faktorů. 

Při výběru konkrétních her a aktivit jsem se snažila, aby do sebe zapadaly, vhodně 

navazovaly a přitom, aby se jejich účinek vzájemně doplňoval a rozvijel. Aby namáhaly 

tělo i ducha a aby vedly ke smíchu i k zamyšlení. Na úvod jsem zařadila blok seznamovací 

her, které vedou k seznámení účastníků, navození neformální atmosféry a podporují 

otevřenost. Druhým programovým stupněm kurzu je blok cvičení nazývaný dynamics, 

který prověřuje a rozvíjí poznávací, komunikační, kooperační a kreativní týmové procesy. 

Po každém cvičení následuje krátký rozbor, při kterém si skupina uvědomí klíčové 

momenty postupu, přednosti a rezervy svého chování a stanoví si zásadní prvky, které chce 

v dalším konání zlepšit. Teprve v dalších fázích programu jsem řadila aktivity směřující ke 

konkrétním, předem stanoveným cílům kurzu. 

Závěrem je nutné podotknout, že nikdy mc neproběhne přesně tak, jak je 

naplánováno. Předem stanovený program není písmo svaté a většinou je nutné dělat změny 

za běhu. A to nejen díky vnějším změnám (špatné počasí), ale i kvůli vnitřnímu vývoji v 

kolektivu. 

I 
I 

I 
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