
Univerzita Karlova v Praze 

Fakulta tělesné výchovy a 

sportu 

Perspektivy studia outdoor management tréninku 

(Studijní programy britských univerzit a srovnáni s ČR) 

Diplomová práce 

Autor: Karolina Pěchovičová 

Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jan Neuman, CSc. 

Praha, duben 2007 



Abstrakt a klíčová slova 

Název: 

Perspektivy studia outdoor management tréninku (Studijní programy britských 

univerzit a srovnání s ČR) 

Cíle práce: 

Charakteristika studijních programů outdoor management tréninku (dále jen 

OMT) ve Velké Británii. Outdoor trénink na českých vysokých školách. Zjištění 

atraktivity a perspektivy OMT mezi studenty managementu TV a sportu na FTVS 

UK. 

Metody: 

Analýza webových stránek a metoda elektronického dotazování byla využita k 

charakteristice studijních programů britských univerzit a objasnění situace OMT 

v českém školství. Metoda dotazníkové šetření zjišťuje atraktivitu a perspektivu 

OMT. 

Výsledky: 

Seznamují s náplní studijních oborů OMT ve Velké Británii, podávají informace o 

podmínkách a struktuře studia. Přinášejí pohled na OMT v českém školství. 

Výsledky dotazníkového šetření vyjadřují názory studentů na problematiku OMT; 

jak se předpokládalo, většina studentů se staví k OMT velmi pozitivně. 

Klíčová slova: 

outdoor management trénink, zážitková pedagogika, dobrodružná výchova, 

studijní obory 



Abstract and key words 

Title: 

Outdoor management training perspective study (Courses at the British 

Universities and cornparison with the Czech Republic) 

Aim of the work: 

The description of OMT courses in Great Britain. Outdoor training in the Czech 

education system. Find out what atractive and perspective of OMT is among 

students of Sport management course at Charles University. 

Methods: 

Methods of website analysis and email cornunication were used to the description 

of OMT courses and findings of situation of OMT in the Czech education system. 

Questionnaire research finds out atractive and perspective ofOMT. 

Results: 

The results inform us about OMT courses contens in Great Britain, they give us 

information about study conditions and structure. The results also bring view of 

OMT in the Czech education system. The results of questionnaire research 

express student' s opinions ofOMT; how it was expected, most students express to 

OMT very pozitive. 

Key words: 

outdoor management training, experience education, adventure eduation, courses 



Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně pod vedením 

Doc. PhDr. Jana Neumana, CSc., a že jsem uvedla veškeré literární i odborné 

zdroje, které jsem v této práci použila. 

V Praze dne 10.4. 2007 

Podpis 



Poděkování 

Děkuji vedoucímu diplomové práce Doc. PhDr. Janu Neumanovi, CSc. za 

odborné vedení, rady, připomínky a za ochotnou a trpělivou pomoc při 

vypracování diplomové práce. Dále také děkuji zástupcům jednotlivých univerzit 

za poskytnuté informace. Poděkování rovněž náleží mým rodičům, kteří mě 

podporovali ve studiu na této škole. 



Obsah: 
, 

1 U vod ..............••••••••••.••.•••••.•.......•......•.••••••••••.••••••••.•......••••••••••••••••• 9 
, v , 

A. TEORETICKA. CAST ...............................•••••.....•..........•..••••.•.• 10 
2 Outdoor management training ..................................•...••...•........ lO 

2.1 Podstata outdoorového tréninku •.•..•..••.••..••••.••.••.•.••••.••..•••..••••..•.••.•.•••. 11 
2.1.1 Zážitek, zkušenost, zážitkové učení ...... ............... ................. ..... ........ ll 
2.1.2 Motivace a pozitivní zpětná vazba ..... ............... ................ .... .. .......... 12 
2. 1. 3 Illavní pilíře outdoor tréninku ............. ........ ....... .. ............ .... ... ........... 13 
2.1.4 Hry v outdoorových programech .. .. ...... ........................ ..... .... .... ........ 20 
2.1.5 Používané kategorie her a aktivit v přírodě v outdoorových programech 
.......................................... ..................... ... ................ .................... ............. 21 

2.2 Historie a kořeny outdoor tréninku •••••.••..•..•.••••.•••••••.••••.••.•..•.•••••.•.•••.•• 24 
2.2.1 Vývoj outdoor tréninku ve světě ........... ............. ..... .. ........ ... ... ... ........ 24 
2.2.1 Kořeny outdoor tréninku v Čechách ...... ............................................. 25 

2.3 Významné organizace rozvíjející outdoor trénink .••••...•.••••....••..•..•.•.••• 27 
2.4. Rekapitulace teoretické části ••.••.••••..••.•.••..••••••..••••••••.•.••••.••.••..•.••••.•..••. 29 

3 Cíle práce ...................................................................................... 30 
4 Metodologie ...•....•.••••••...............•...••••••••..•.••••••............•..••.••••••••••• 31 

4.1 Analýza webových stránek .•.••.••..•••..••..•••.•.•.••.•..•..•.•.••..•.•.•......••••..•.••••.. 31 
4.2 Dotazování pomocí elektronické pošty" •••..•••••••.••.••.•..•.•••••••.••.•.••...•.••••.• 31 
4.3 Dotazníkové šetření •.••..•.••••.•••..•.•••.•••.••.•••••••••••.•••••••.•••••••.••.••.•••.•.••.•.•.•• 32 

, v , 

B. ANAL YTICKA. CAST ....•.......•............•....•............••.......•••...•.... 33 
5 Outdoor trénink ve Velké Británii ..................•.......•................... 33 

5.1 Outw'ard Bound (OWB) ••.••.••.••.••.•.••••••••..••••.••.•..••••.••..•.•.••.•..••.•..••.••.•••• 33 
5.2 Brathay Hall Trust •.••..•.••.•..••..•.••••.•..••.••.•••••.••.••.•.•.•.•.••.•.••.••..•.•......•.•.•• 35 

5.2.1 Historie Brathay Hall Trust ............... .. ... ....... ........ ............... .... ........ .. 35 
5.2.2 Youth Development ... ........................ ................................. ............. .. 36 
5 .2.3 Corporate Development ................... ......................... .......... .. .. ..... ...... 36 
5.2.4 Brathay Academy ...... .. ........................ ............ .... ............ ........ .... ...... 37 

6 Studijní programy outdoor tréninku ve Velké Británii ............. 38 
6.1 University" of Chichester ••.•.••.•....•••.•.•...•.•...•.•.•.•••....•...•....•.••.•..•..•..••.•...• 38 

6.1.1 BA Adventure Education ..................... ............. .... ............. ............... 39 
6.1.2 Shrnutí. ......... ............. .. ............................................................. ......... 42 

6.2 University" of Plymouth, Bicton College •...•.••.•..•.•..••••.....•.•..•••••.....••.•.•. 43 
6.2.1 BA (Hons) Education Studies - Outdoor Leisure Management ........... 43 
6.2.2 Shrnutí. ......... ......... ....... .............. ... .... ............. .... .................. ... .......... 45 

6.3 Lancaster University", St. Martin's College •.••••••...••.••..•..•••..•...•..•.•••••••. 46 
6.3 .I BA (Hons )/DipHE Adventure Recreation Management ..................... 46 
6.3.2 Shrnutí. ... ....... .. ................... ............ .. ................. ........ ...... .... .... .......... 49 
6.3.3 MA/PgD/PgC Development training ......... ................................ ......... 49 
6.3.4 Shrnutí. ... .. ................. ........................................................... ............. 51 

6.4 Bournemouth University" •..••••....••.••.••.•..•••••.••.•••...•..•.••.•..•.••.••.•.•....••.•.••• 52 
6.4.1 Foundation Degree in Outdoor Adventure Management .................... 53 
6.4.2. Shrnutí. .. ...... ....... ..... ......... ... .... ... ............... ..... .. ............ ... ................. 55 

6.5 Kingston Maurward College •.•••••••....•••.•.••••••••.••.••..••..•..•..••..••.••.••.••••.••. 55 
6.6 Sheffield Hallam University" ••.•.•...•..•.••..•....•..•..••.•..•••.....••..•.••.•.•.••••.•..••. 56 

7 



6.6.1 BSc (Honours) Adventure Sport Management .... ....................... ........ 56 
6.6.2 Shrnutí. .......... ............... ... ..... ...... ... ... ......... ... ..... .. ........... ............. ... ... 58 

6. 7 University' of Worcester ......................................................................... 59 
6.7.1 Outdoor Adventure Leadership and Management BSc (Hons) ........... 59 
6.7.2 Shrnutí. .......... ............................ ................ ........ ........ ................ ........ 62 

6.8 Southampton Solent University' ............................................................. 62 
6.8.1 BA (Hons) Outdoor AdventureManagement ..................................... 63 
6.8.2 Shrnutí ........... ..... .. ..... ........ .. ............. ........ ......... .. ...... ........ ........ ........ 64 

6.9 University' of Gloucestershire ................................................................. 65 
6.9.1 BA (Hons)/BSc (Hons) Adventure Leisure Management ................... 65 
6.9.2 Shrnutí. ........... ... ... .. .... ..... ... .. .. ............ ... .... ............ .... ... ....... .. .... ........ 67 

6.10 Závěrečné shrnutí ka.pitoly .............................................................. 68 
7 Outdoor trénink v českém školství ........•.......................•............. 70 

7.1 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity' Karlovy v Praze .••••.....••• 70 
7.2 Fakulta tělesné kultury Univerzity' Palackého v Olomouci .•••.•.•.••.••.••.• 72 

8 Outdoor trénink jako studijní obor na FTVS UK. ..................... 74 
8.1 Průzkum na téma "Outdoor trénink jako studijní obor na FTVS UK" 
...................................................................................................................... 7 4 
8.2 Výsledky' průzkumu ............................................................................... 75 
8.3 Zhodnocení a shrnutí průzkumu ........................................................... 82 , v v,..,, 

C. ZA VERECNA CAST ........•...••...•••••............•••..••••.......••...••••...... 84 
9 Závěr ............................................................................................. 84 
1 O Bibliografie ................................................................................. 87 
ll Seznam obrázků, tabulek a grafů .............................................. 92 
12 Seznam zkratek .......................................................................... 93 
13 Přílohy ......................................................................................... 93 

8 



1 Úvod 

Součástí mého studia Managementu TV a sportu na FTVS UK bylo 

povinné absolvování kurzu aktivit v přírodě, a dále pak několika volitelných 

předmětů k outdoorovým aktivitám a kurzu outdoor development training. Oblast 

outdoorových aktivit mě zaujala na tolik, že po ukončení svého studia bych se 

ráda věnovala profesi v této oblasti. Proto jsem se rozhodla zaměřit svou 

diplomovou práci na oblast outdoorových aktivit resp. outdoor management 

tréninku. 

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila "Perspektivy studia 

outdoor management tréninku (Studijni programy britských univerzit a srovnáni 

s ČR) ". Důvodem volby tohoto tématu byl fakt, že problematikou outdoor 

tréninku ve školství se doposud žádný student FTVS UK v diplomové práci 

nezabýval. Tuto skutečnost jsem přijala jako výzvu, abych se pokusila hlouběji 

proniknout do problematiky outdoor tréninku ve školství. 

Troufám si říci, že velká část populace doposud netuší, co tento obor 

obnáší, proto se v teoretické části práce pokusím osvětlit problematiku "Outdoor 

management trainingu .. všem těm, kteří se zatím neměli možnost s tímto oborem 

nikde seznámit. 

Kolébkou outdoor management tréninku se stala Velké Británie, je v tomto 

oboru jednou z nejvyspělejších zemí. Analytická část práce vychází z britského 

vývoje outdoor tréninku, britských univerzit a jejich studijních programů. 

Zaměřuje se na charakteristiku studijních programů outdoor management 

tréninku, které jsou nabízeny ke studiu na britských univerzitách. 

V ČR žádná z vysokých škol zaměřené na sport, výchovu a management 

nenabízí výhradně studijní program "outdoor management training". Proto 

přehled studijních programů na britských univerzitách a následný výzkum mezi 

studenty FTVS UK týkající se outdoor tréninku by mohl být inspiraci pro české 

akademické instituce, které přemýšlejí o otevření studijního oboru zaměřeného 

výhradně na outdoor trénink. 
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, v , 

A. TEORETICKA CAST 

2 Outdoor management training 

Outdoor management training - podivné spojení tří anglických slov, někdy 

ani samotní Britové nedokáží toto slovní spojení správně pochopit. Pokusím se 

tedy tyto tři pojmy vysvětlit. 

Outdoor - můžeme přeložit jako "pod širým nebem"; jedná se tedy o všechny 

sportovní aktivity vykonávané pod širým nebem, nebo je také můžeme nazvat 

sporty v přírodě. 

Management - přeložíme jako "vedení, řízení, správa"; a to zejména řízení 

podnikové (např. prodej, výrobní, vývojové, finanční a další činnosti); v současné 

době je celá řada definic managementu, snaží se, co nejpřesněji vymezit 

obsahovou náplň. K nejznámější definici managementu patří definice Američanů 

H. Koontze a H . Weihricha: ,,Management je proces vytváření a udržování 

určitého prostředí, ve kterém jednotlivci pracují společně ve skupinách, efektivně 

uskutečňují zvolené cíle". 1 

Training- jednoduše přeloženo jako "trénink, školení, výcvik či vzdělávání". 

Tedy z velmi jednoduchého hlediska můžeme říci, že outdoor management 

training je obor, který využívá aktivit v přírodě ke vzdělávání, osobnímu rozvoji a 

rozvoji dovedností potřebných pro úspěch v práci. 

Definici outdoor management trainingu uvádí Koubek: "Outdoor training 

nebo také "adventure education", kterou by bylo možné označit jako "učení hrou", 

je metoda, která se v poslední době stále více používá ve vzdělávání manažerů. 

Jde skutečně o hry či akce spojené se sportovními výkony, které by se s úspěchem 

1 Čáslavová, E. Management sportu, Prnha: East West Publishing Company a East Publishing , 
2000, s. lO 
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uplatnily na skautském táboře. Jenomže v tomto případě je hrají manažeři a učí se 

přitom manažerským dovednostem".2 

V literatuře se můžeme rovněž setkat i s jinými názvy pro outdoor 

management trénink, většinou se jedná o výrazy z anglického jazyka např. 

adventure education, outdoor adventure management, deve/opment training, 

outdoor /eisure management, outdoor adventure /eadership and management, 

adventure sport management, adventure /eisure management, adventure 

recreation management. Všechny tyto výrazy lze zařadit do problematiky 

zážitkové pedagogiky a vzdělávání prostřednictvím dobrodružné výchovy. 

2.1 Podstata outdoorového tréninku 

2.1.1 Zážitek, zkušenost, zážitkové učení 

Během života člověk získá ne jednu zkušenost, ať už dobrou či špatnou. 

Dobře si zapamatuje své jednání, jen málokdy se ze svých zkušeností nepoučí a 

udělá stejnou chybu. Proto můžeme říci, že se člověk na základě silných osobních 

zkušeností usměrňuje ve svém dalším chování. 

Podle výzkumů celkem 80% lidského poznání pramení z vlastních 

zážitků. Zážitky si dáme do podoby obecného poznatku, kterým se pak dále 

řídíme [12]. 

Poznatky, které se odrážejí z našich zážitků, jsou pak dlouhodobě 

zapamatovatelné a snadno vybavitelné. Podle dalších výzkumů bylo zjištěno, že si 

člověk po třech měsících vybaví až šestkrát více toho, co zažil, než informací, 

které slyšel. 

Tyto závěry pomohly ke vzniku oblasti pedagogiky nazývané zážitková 

pedagogika. 

Jestliže se podíváme na klasický přístup učení, zjistíme, že v něm 

vystupuje učitel, který předává žákům informace, vědomosti. A žáci pak musí 

2 Koubek, J. Řízení lidských zdrojů, Praha: Management Press, 2001, s.256 
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veškeré pomatky přijmout a zapamatovat st Je. Můžeme to rovněž nazvat 

pasivním přístupem ze strany žáka. 

Na druhou stranu existuje aktivní přístup tzv. zážitkové učení, kterého se 

žák osobně aktivně účastní. Důležitý je jeho zážitek, který vzniká při aktivním 

řešení různých úkolů a modelových situací. Poté následuje zhodnocení, které je 

vedeno a usměrňováno lektorem, a zážitek se pak transformuje do zkušenost~ 

kterou žák využije v praxi. 

Úkoly jsou buď individuální, ale velmi často také skupinové, proto do 

situace vstupují rovněž sociální dovednosti, které souvisí s působením žáků ve 

skupině. Žáci řeší úkol ve skupině a lektor ustupuje do role pozorovatele. Po 

uplynutí určité doby, která je předem stanovena nebo po vyřešení úkolu, se lektor 

vrací zpět. Obvykle vybízí žáky k zamyšlení nad výsledky úkolu a jeho samotným 

průběhem. Žáci rozebírají průběh akce a výsledky své práce, co bylo efektivní a 

naopak, co by bylo možné příště změnit atd. - získají pomatky a zkušenost. 

Lektor pak úkol zhodnotí ze svého pohledu a porovná se správným nebo tím 

nejvhodnějším řešením. Poté následují další aktivity, ve kterých žáci rozvíjejí a 

prověřují nabyté zkušenosti. 

Illavním přínosem zážitkového učení je to, že žáci se seznámí s principy 

projektového řízení. Musí vyřešit daný úkol ve skupině, tím získávají zkušenost, 

která vyplývá ze spolupráce v řešitelském týmu. Tyto zkušenosti jsou pak velmi 

cenné pro úspěšné fungování člověka v pracovním procesu [12]. 

2.1.2 Motivace a pozitivní zpětná vazba 

Pro úspěch outdoorového kurzu je velmi důležitá motivace účastníků. 

Pokud účastníci nebudou dostatečně motivováni tm. nebudou mít snahu plnit 

úkoly ze všech sil a zodpovědně, tak i kdyby kurz měl vynikající program, stejně 

nikomu nic nepřinese, díky špatné motivaci účastníků. 

Pro podporu motivace účastníků je důležité, aby hned na začátku kurzu 

cítili, že to bude pro ně nějak osobně užitečné. Proto je velmi důležitá úloha 

lektora, musí se předem seznámit se situací a prostředím svých klientů a musí 

pochopit podstatu jejich zaměstnání. 
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Tedy můžeme říci, že úspěch každého kurzu stojí na osobnosti 

konkrétního lektora, na tom zda je schopen účastníky zaujmout, zjednat si respekt 

a aby si účastníci kurzu odnesli zkušenost~ které jim nabízí [12]. 

"Účastníky motivuje úspěch, splnění úkolu. Kromě prosté okamžité radosti 

podporuje sebevědomí a sebeúctu. Je proto vhodné volit náročnost úkolu tak, aby 

byl dosažitelný, avšak s vypětím všech sil. Snadno dosažitelné cíle nás totiž k úsilí 

neprovokují a jejich splnění nám pocit uspokojení a posílení sebeúcty 

nepřinášejí." 3 

2.1.3 mavní pilíře outdoor tréninku 

• Zážitek "nereálně reálných" situací 

• Vykročení z komfortní zóny 

• Sociální skupina bez formální struktury 

• Příroda jako nové pozadí 

• Skupinové rozbory 

[12] 

Zážitek "nereálně reálných" situací 

Outdoor trénink je konkrétní formou zážitkového učení. Je specifický tím, 

že dochází k výraznému uplatnění aktivit v přírodě, ze kterých vychází "zážitek", 

jenž je dále zpracován ve využitelnou zkušenost. 

S čím se účastníci na outdoorových kurzech mohou setkat? Účastníci na 

kurzech mohou absolvovat různé iniciační hry, skupinové, kreativní nebo 

konstrukční úkoly, lanové překážky a další outdoorové sporty jako např. skalní 

lezení, rafting, orientační běh, jízda na horském kole a dalšími (viz. kapitola 

2.1.5). 

Všechny hry a úkoly mají společné to, že nejsou reálným zobrazením 

pracovních činností a že outdoorové programy nejsou simulací úkolů, problémů a 

činností, které manažeři řeší v každodenní pracovní praxi. Zároveň však mají 

3 Svatoš, V., Lebeda, P. Outdoor trénink pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada Publishing, 
2005, s.24 
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zcela reálnou podobu s reálnými důsledky. Např. Při boj ovce v noci je třeba najít 

správnou cestu, správně se zorientovat, skupina se musí dohodnout na jednom 

řešení, aby všichni společně došli do tábora, když se nedohodnou nebo zvolí 

špatnou cestu, mohou bloudit celou noc v chladu a dešti. Pak si mohou jen klást 

otázky: "Kde jsme udělali chybu? Co jsme mohli udělat lépe, abychom takhle 

neskončili?" 

Jak už jsem uvedla dříve, převážná většina aktivit na outdoorových 

kurzech je zaměřena na budování týmu. Účastníci řeší různé týmové úkoly, 

během nichž vstupují do interakce s ostatními členy skupiny. Na pozadí řešeného 

úkolu probíhají dva typy procesů: 

A. Personální procesy - odhalují charakteristické způsoby chování 

jednotlivce. Člověk je překvapen, co on sám nebo jeho kolegové 

dokáží. Dochází k odhalení doposud nepoznané tváře pracovních 

kolegů. V krizové situaci poznáte pravou tvář svých kolegů. Ten, kdo 

byl uzavřený a pěkný mrzout, může se projevit jako velmi otevřený a 

přátelský člověk, který se v nepříznivé situaci dokáže rychle 

zorientovat a najít správnou cestu a naopak ten u koho jste to 

předpokládali, vás zklame. 

B. Skupinové procesy - spojené s činností celého týmu (společná 

komunikace, odpovědnost, týmové role, řízení, rozhodování, kreativita, 

řešení vzniklých konfliktů) 

Oba procesy jsou reálným obrazem individuální a týmové přirozenosti. 

Tréninkové aktivity odhalí např. absenci kreativních lidí v týmu, neznalost technik 

týmové spolupráce, nedostatky ve skupinové komunikaci; potvrdí, odhalí či 

zpochybní vůdcovské schopnosti některých členů atd. 

Neformální situace, přírodní prostředí, atraktivita her či úkolů podporují 

emociální vtažení účastníků do děje kurzu, což posiluje jejich spontánnost [12]. 

Vykročení z komfortní zóny 

Komfortní zónou nazýváme abstraktní oblast, ve které se člověk ve svém 

životě pohybuje, je pro něj velmi známou a bezpečnou zónou (kontakty, vztahy, 
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činnosti, problémy). Jedná se o prostor, který má člověk velmi dobře zmapovaný. 

Na podněty, které se v této zóně objeví, člověk reaguje naučenými a ověřenými 

postupy. 

Jestliže člověk setrvává v komfortní zóně, žije v určitém stereotypu, 

nepřináší mu to žádné další impulsy k životnímu rozvoji. Je proto důležité, aby 

překročil hranici své komfortní zóny a vkročil do oblasti učení. Toto vykročení 

může být pro člověka jak úspěšné, tak bohužel i neúspěšné. 

Oblast učení 

Komfortní zóna 
(oblast pohodh1 

Obrázek 1 Komfortní zóna [12] 

Rozhraní 
pohodlí a učení 

Hranice osobních 
možností 

Pokud člověk vykročí přiměřeně daleko, překoná obavy, stres, cítí se 

obvykle velmi příjemně, naučí se něco nového, tím rozšiřuje plochu své komfortní 

zóny. Potvrdíme si, že dokážeme více a že je dobré to zkoušet. 

Na druhou stranu se stává, že krok vpřed je příliš dlouhý nebo špatným 

směrem, pak situaci nezvládneme, jsme neúspěšní. Začneme se obávat i těch věcí, 

které jsme kdysi v pohodě zvládali. Naše komfortní zóna se nerozšířila, ale na víc 

se splaskla. 

Outdoorové kurzy nám pomáhají naši komfortní zónu zvětšovat. Cílem 

není jen rozvoj konkrétních vědomostí a dovedností, ale také inspirace 

k seberozvoji. Účastníkům kurzu chceme ukázat, že zvládnou víc než si sami 

myslí. 
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"Zcela zásadní význam pro pochopení využitelnosti outdoor tréninku má 

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

si myslel, v jedné oblasti (třeba tím, že jsem překonal obrovské psychické zábrany 

a zvládl čtyřicetimetrové slanění ze skály), posílí mě to i při rozhodování 

v oblastech jiných (například zda přijmout nabízenou odpovědnější pozici)."4 

Avšak úspěch outdoorového kurzu závisí na využívání přiměřených kroků 

při vystupování z komfortní zóny. Kurz je konstruován pro skupiny, ale 

vystoupení z komfortní zóny je individuální, proto je velmi důležité správně 

zvolit: 

[12] 

• Pestrost programu (nutné vybrat velkou škálu aktivit, aby se 

každý účastník mohl cítit úspěšně alespoň při některé aktivitě) 

• Různorodost nabízených rolí (při konání týmových úkolů by 

mělo být vždy více rolí, aby si každý účastník našel tu svou, která 

mu právě vyhovuje, např. ten, který nemá vhodné předpoklady pro 

vykonávání nějaké sportovní činnosti, může se ve hře uplatnit jako 

skvělý koordinátor) 

• Individuálně nastavená laťka úspěchu (úkoly by se měly 

modifikovat tak, aby byly objektivně dosažitelné pro každého 

účastníka). 

Sociální skupina bez formální struktury 

V pracovním procesu zapadáme do určité formální struktury, máme naši 

odpovídající pozici, platí zde nějaká formální hierarchie skupiny. Avšak na 

outdoorových kurzech tato firemní hierarchie přestává platit. Úkoly jsou předem 

dány, všichni jsou na tom stejně, nikdo nemá k dispozici víc informací. Úkoly 

jsou velmi neobvyklé, proto téměř nikdo nemá navrch, ani samotný šéf. Nikdo 

není zvýhodněný. 

Za nedlouho se v průběhu řešení úkolů začne tvořit neformální struktura, 

která se může podobat té pracovní, ale nemusí. Pro každého účastníka je velmi 

4 Svatoš, V., Lebeda, P. Outdoor trénink pro manažexy a firemní týmy. Praha: Grada Publishing, 
2005, s.33 
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zajímavé vidět své kolegy a především svého vedoucího v takto neobvyklých a 

velmi často vypjatých situacích. Tyto situace umožňují účastníkům vystoupit ze 

svých zažitých pracovních rolí a spontánně projevit své kvality, které v pracovním 

prostředí zůstávají neodhaleny. 

Pokud v pracovní skupině panuJe pohoda a důvěra, ke spontánnímu 

odhalení a projevování emocí dojde velmi rychle. Lidé jsou uvolněnějš~ vzájemně 

se podporují a při neúspěšném řešení úkolů funguje otevřenost, přiznají svůj 

neúspěch, hodnotí výsledky, které jsou užitečným zdrojem poučení. 

Avšak skupina, která špatně funguje již ve formální pracovní skupině, 

často se její špatné vztahy projeví i na kurzech. Pro účastníky kurzu je typická 

povrchnost, i neúspěšné řešení úkolů se snaží prezentovat jako úspěch, bojí se 

odhalení před svými kolegy, na kurzech především hledají adrenalinové 

povyražení. 

Velmi zajímavé jsou rovněž kurzy, kterých se účastní i samotný šéf. 

Účastníci od něho většinou očekávají i v nezvyklých náročných podmínkách 

autoritu jako v práci. Pokud má šéf skutečnou autoritu, kurz v pohodě zvládne a 

získá u svých kolegů úspěch a podporu pro další vedení pracovních týmů. 

Problém nastává v opačném případě, proto se velmi často vedoucí manažeři 

kurzům vyhýbají. 

Můžeme tedy říci, že kurz podporuje hlubší vzájemné poznávání členů 

skupiny a budování přirozených lidských vztahů. Způsob chování mezi členy 

v nezvyklých náročných podmínkách vypovídá o samotných vztazích,které mezi 

nimi panují v pracovní formální skupině [12]. 

Příroda jako nové poznání 

Civilizace 21. století je obklopena spousty technickými vymoženostmi, 

dochází k budování stále nových a nových průmyslových či obchodních center, 

mnoho manažerů zanedbává své rodiny, nerozvíjí své osobní a pracovní vztahy. 

Vnímáme svět na pozadí širšího rámce, kterým je prostředí, v níž se pohybujeme. 

Při změně prostředí, tedy jiného pozadí, můžeme vidět řadů detailů, které 

nám předtím unikaly. Proto outdoorové kurzy probíhají v přírodě, v prostředí, 

které je pro některé z nás často už velmi "neznámé". Kurzy nás zavedou do lesů, 
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skalních oblastí, na horské louky či řeky. Vystavují nás různým přírodním vlivům 

(dešti, bour"kám, sněžení, slunci, větru). Přinesou nám reálné nebezpečí, díky 

přírodě se dostaneme do náročnějších a drsnějších podmínek, které jsou velmi 

vzdálené prostředí, ve kterém žijeme. Jsme zranitelnější než v běžném prostředí, 

proto dochází za velmi krátkou dobu k sebeotevření, jsme více spontánní. Dojde 

k odhalení charakteristických rysů chování jednotlivců i skupin jako celku [12]. 

Skupinové rozbory 

V outdoorových kurzech usilujeme o to, aby byl proces učení neJen 

spontánní, ale i záměrný, cílený a usměrňovaný. Skupinové rozbory nám slouží ke 

stimulování a podporování procesu učení, dávají prostor k tomu, aby se zážitek 

"přetavil" ve zkušenost. Hovoříme o tzv. skupinové reflexi s vyvozením závěrů. 

Svatoš a Lebeda skupinové rozbory definovali: "Slovem rozbor 

označujeme společné zpětné ohlednutí 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. "5 

Jestliže při kurzu má dojít k učení ze zážitku, musí závěry vyvozovat sama 

skupina. Lektor se tedy stává pouze jakýmsi pomocníkem nebo-li facilitátorem. 

Konkrétní rozbory sledují různé cíle, např. iniciovat a podpořit sdílení 

zážitků, zkušeností a pocitů, nabídnout prostor k poskytování a přijímání zpětné 

vazby, k vzájemnému ocenění a podpoře, vytvořit prostor pro "vyplavení" 

latentních problémů ve skupině, umožnit vzájemné vyjasnění nečekaných výkladů 

průběhu řešení, hledání paralel mezi zážitkem v modelové situaci na kurzu a 

každodenní pracovní či osobní praxi. 

Lektor by měl skupinový rozbor usměrňovat, měl by vytvořit vhodné 

podmínky a příznivou atmosféru pro průběh rozboru, iniciovat diskusi, řídit celý 

proces, shrnout významné myšlenky, jež při rozboru zazněly, a přirozeným 

způsobem je porovnat s teorií. 

Lektor by měl zvolit vhodnou strukturu rozboru. Existuje několik 

vhodných modelů pro skupinové rozbory. 

5 Svatoš, V., Lebeda, P. Outdoor trénink pro manažecy a firemní týmy. Praha: Grada Publishing, 
2005,s.41 
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Kolbův cyklus učení 

Slouží nejen jako nástroj konkrétního rozboru, ale také s jeho využitím 

můžeme účastníkům připomenout obecnou potřebnost a užitečnost hodnocení pro 

osobní a skupinový rozbor. 

Obrázek 2 Cyklus učení [12] 

Zkušenost , .. '~ I s. 
, ~------------------~ 

------~----------~--------------------I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

Aktivita (cvičení, hra) 

----.-------------------------
1 
I 

I I ~N 2. Ohlédnutí . ~ 

~---------------------~ ~ 
Co se dělo? 1 

14. Plán změn 
Co změníme/ zachováme příště? 

o 
~ 
~ 

~ 

Jak jsme si vedli? 

Dynamická rovnováha zaměření týmu 

Původně byla formulována britským expertem na management a 

leadership Johnem Adairem. Zdůrazňuje potřebu vyvážené orientace skupiny a 

jejího šéfa na cíle, procesy a osobní potřeby členů. Na základě tohoto tématu 

skupina může posoudit své chování nejen v průběhu úkolu zadaného na kurzu, ale 

také na základě bezprostřední zkušenosti může přemýšlet o převládající orientaci 

skupiny v běžném pracovním procesu. Členové si mohou klást otázky typu např. 

"Jak jste spokojeni s výsledkem? Fungovala vaše skupina efektivně? Byla vám 

spolupráce příjemná?" atd. [12] 
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Obrázek 3 Dynamická rovnováha zaměření týmu [12] 

Jak týmy fungují? 

Proč existují týmy? 

Procesy Lidé a jejich 
potřeby 

Proč se lidé 
stávají členy týmů? 

Co? A co? Co teď? 

Při kladení těchto otázek můžeme opět vycházet z Kolbova cyklu. Pro 

reálnou aplikaci při rozborech je nutné tyto tři otázky trochu rozvinout. Např. "Co 

se dělo ve skupině, jak to probíhalo?"( druhá fáze Kolbova cyklu), poté následuje 

další otázka "A co vy na to, jak to hodnotíte?" (třetí fáze Kolbova cyklu) a 

závěrečná otázka může znít "Co teď? Co z toho pro další vaše chování 

vyvodíte?", dovádí účastníky k formulaci závěrů pro praxi. 

Řízené rozhovory nejsou jedinými technikami skupinových rozborů, 

existuje jich celá řada. Lektor je může pojmout zábavnou formou, čímž 

skupinovou reflexi ještě podpoří a oživí [12]. 

2.1.4 Hry v outdoorových programech 

České prostředí nepřevzalo všechny praktiky outdoorových programů ze 

zahraničí, ale má své vlastní tradice, mezi něž patří hojné využívání her 
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v outdoorových kurzech. V zahraničí se s využíváním her téměř nesetkáme. Právě 

proto jsou hry typické pro český outdoor trénink. 

Vykročení z komfortní zóny nemusí být jen díky velkému adrenalinovému 

vzrušení (např. slaňování z pořádné výšky), stačí k tomu jen dobře propracovaná 

hra a účastníci budou prožívat podobné pocity jako horolezci. Velmi důležité je 

vtáhnout účastníka do děje, musí se dokonale motivovat a přivést do stavu, 

v němž pro něho přestane fungovat okolní svět a plně se ponoří do situace - do 

světa hry. Toto je jedna z nejnáročnějších lektorských dovedností. Pro děti je 

ponořit se do světa hry velmi snadné, avšak pro dospělé už je to složitější, 

účastník se někdy příčí na hru přistoupit díky své důstojnosti dospělého člověka. 

Pokud lektor tuto situaci dobře zvládne, má pak hra stejnou sílu jako tolik 

působivý svět divoké přírody [12]. 

,,Hra je svobodné nakládání s časem, který naplňuje. Podstata hry spočívá 

v dynamice střídání počátečního napětí a uvolnění skrytého v řešení, což se 

opakuje bez definitivního konce. Naděje, že ve hře dojde k rychlému uvolnění, 

dovoluje stupňovat naše napětí až k sotva únosné míře, jak to vidíme u rizikových 

sportů".6 

Hry v přírodě působí na sféru emocionální a psychickou, ovlivňují pocity a 

postoje hráčů, obohacují účastníky o zážitky a nové zkušenosti, zvyšují 

sebedůvěru a sebehodnocení, rozvíjejí sociální vztahy, budují důvěru k ostatním 

lidem, podporují komunikaci a spoluprác~ otvírají příležitosti k získávání prožitku 

přírody [7]. 

2.1.5 Používané kategorie her a aktivit v přírodě v outdoorových programech 

• Seznamovací hry 

Často se označují také "icebreakers" tzv. "prolomení ledů", používají se na 

začátku kurzu, jsou zaměřeny na vzájemné poznání členů skupiny. Pomáhají 

prolomit počáteční formální bariéry, naladit na program kurzu, odtrhnout 

účastníky od problémů každodenního života či navodit neformální atmosféru. 

6 Neuman, J. Dobrodružné hry a cviční v přírodě. Praha: Portál, 1998, s.l8 
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Velmi často jsme svědky toho, že členové pracovních skupin vědí o sobě velmi 

málo, i přes to, že spolu pracují třeba i několik let [7]. 

• Zahřívací a kontaktní hry 

Do této kategorie patří především kratší, dynamické hry s jednoduchými 

pravidly, jednoduchým dějem, veselé a uvolňující. Boří bariéry mezi lidmi, 

eliminují počáteční rozpaky, vzájemný ostych. Připravují účastníky na další 

aktivity, které budou především fyzicky náročnější [7]. 

• Hrátky a zábavné soutěžení 

Můžeme je začlenit mezi kontaktní hry nebo do oddílu her a cvičení v přírodě. 

Při průběhu hry využíváme nezvyklého nářadí, zařazujeme zde hry postřehové, na 

obratnost, šikovnost či ohebnost. Můžeme je užít kdykoliv v průběhu programu 

jako prostředku pro nastavení dynamiky programu [7]. 

• Hry na rozvoj důvěry 

Ukazují, jak se účastníci kurzu dokážou vyrovnat se stresem, co pro ně 

znamená být závislý na pomoci druhých, ale hlavně jsou tím nejlepším nástrojem 

k prohlubování důvěry mezi členy skupiny. Některé hry tohoto typu bývají 

zařazovány již hned zpočátku kurzu, jiné naopak v úplném závěru [12]. 

• Iniciativní a týmové hry 

"Cenné hry, které dávají šanci k uplatnění každému účastníku. V tomto typu 

her jsou skupině předkládány problémy, které má v rámci zadaných pravidel 

vyřešit. Plnění úkolů vyžaduje mobilizaci všech sil členů skupiny. Skupina 

soupeří sama se sebou, vítězí vlastně všichni, neboť i nezvládnutí úkolů vede 

k cenným zkušenostem, které lze uplatnit v dalších hrách a někdy možná i 

v životě" . 7 

7 Neuman, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000, str. 152 
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• Hry na rozvoj komunikace a spolupráce 

Pomáhají zlepšovat kvalitu výměny informací uvnitř větší či menší skupiny 

lidí. Hráči si uvědomí mnohostrannost výměny informací. Pokud nevidí, musejí se 

o to více soustředit na sluch či hmat. Účastníci si uvědomí bohatství smyslů, 

rozvíjí schopnost naslouchat druhým [7]. 

• Hry a cvičení v přírodě 

Hry se odehrávají na louce, v lese, v noční přírodě. Patří zde několik typů her 

např. hry podporující vnímání přírody, hry orientační a taktické; kladou důraz na 

rozvoj pohybových schopností a taktického jednání, podporují spolupráci, 

odvahu, tvořivost i samostatné rozhodování [7]. 

• Ekohry 

Povzbuzují zájem o poznávání přírody a hledají hlubší souvislosti mezt 

přírodou a lidskou existencí. Jedná se o klidné, soustředěné usměrnění osobních 

zájmů a nejvyšší možná soustředěnost na pozorování přírody [8]. 

• Vysoké a nízké lanové překážky 

,,Překážky jsou představeny účastníkům buď jednotlivě, nebo jako celek, 

který je třeba absolvovat od startu do cíle v určitém pořadí. Mohou být využívány 

v rozličných typech programů se zaměřením na osobnostní rozvoj a podporu 

spolupráce ve skupině, v různých organizacích. Do programu vždy zařadíme 

několik nízkých překážek a několik vysokých". 8 

Nízké lanové překážky je možno absolvovat jednotlivě nebo v řadě za 

sebou. Jedná se o přelézání vodorovných či různě zkřížených lan, pevných i 

pohyblivých klád zavěšených max. do dvou metrů nad zemí [8]. 

Vysoké lanové překážky jsou budovány deset až dvanáct metrů nad zemí. 

Program obsahuje vysokou míru subjektivního, účastníkem vnímaného, rizika. 

Účastník je samozřejmě horolezecky jištěn, takže objektivní riziko je minimální. 

Vysoké překážky směřují do oblasti překonávání sebe sama, svého strachu, obavy 

z nepoznaného, náročného a zdánlivě nebezpečného. Úspěšné zdolání překážek 

8 Neuman, J. a kol. Turistika a sporty v přírodě. Praha: Portál, 2000, str. 168 
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posiluje sebevědomí jednotlivce a podporuje odhodlání poprat se s budoucími 

náročnými úkoly [12]. 

• Závěrečné hry a ceremoniály 

Různé typy her a ceremoniálů, které jsou situovány do posledních dnů kurzu 

v přírodním prostředí. 

• Hry pro reflexi a závěrečné hodnocení 

Reflexe může mít mnoho podob, vedle klasické diskuse se využívají různé 

typy her, dotamíky, dramatizace či výtvarné zpracování [7]. 

2.2 Historie a kořeny outdoor tréninku 

Člověk se pohybuje již od pradávna. V prvopočátku pro něj byl pohyb 

pouze prostředek, jak se uživit. Později se pohyb začal uplatňovat jako zdroj 

zábavy a odpočinku. V nejvyspělejších státech světa trvá už mnoho let "boom" 

zájmů o aktivity v přírodě. Vznikaly a stále vznikají nové sporty, vymýšlejí se 

nejrůznější sportovní aktivity, roste velký zájem o turistický průmysl, vytvářejí se 

nové organizace, které uvedené činnosti propagují. 

2.2.1 Vývoj outdoor tréninku ve světě 

Opomeneme-li období antické, do kterého spadá první organizované 

sportování, tak se můžeme přesunout o několik set let dopředu do 13. století, kde 

v Itálii nastupovala renesance a humanismus, který hlásal návrat k člověku, 

přírodě a jejímu poznávání. Došlo k oživení antického odkazu a opět byl 

prosazován ideál kalokagathie - harmonický rozvoj těla a ducha. 

To vše vedlo ke zvýšenému zájmu o nový systém výchovy mládeže, kam 

mezi jinými začala pronikat i tělesná výchova. Jejím průkopníkem se stala škola 

zřízená v Mantově roku 1425, kde působil jeden z nejznámějších vychovatelů 
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renesanční Itálie Vittorino da F eltre, který se na základě antických ideálů snažil 

vytvoňt "školu radosti" s využitím her a pobytu v přírodě [13]. 

V 17. století Jan Ámos Komenský ve svých dílech poukazuje vedle 

výchovy rozumové, mravní a pracovní také na otázky tělesné výchovy, což 

souvisí s jeho návrhem zavést povinnou tělesnou výchovu do škol. 

V osvícenecké Francii 18. století na Komenského díla navazují další 

myslitelé jako J. Locke či J. J. Rousseau, kteří rovněž ve svých dílech kladou 

důraz na pobyt žáků na zdravém vzduchu, přírodu, překonávání přírodních 

překážek a cestování [8]. 

18. století je tedy velmi příznačné zvýšeným zájmem o cesty za pománím 

přírody, začátek cest za dobrodružstvím, vznikají první psané průvodce a 

v rozpuku je i horolezectví. 

Inásání sblížení s přírodou a její vlivy na výchovu se projevují stále 

intenzivněji a to nejen v turistice a hrách v přírodě, ale i v cyklistice a létání. 

Vznikají první dětské tábory a školy v přírodě [13]. K nejznámějším organizacím 

spojených s aktivitami a výchovou v přírodě patří Woodcraft Indians (1902), jejíž 

zakladatelem byl kanadský spisovatel a přírodovědec E. T. Seton. V Evropě 

podobná organizace byla založena R. S. S. Baden-Powellem ve Velké Británii 

Scouting. 

K nejvýraznějšímu přelomu došlo po druhé světové válce, téměř ve všech 

anglicky mluvících zemích se projevilo hnutí "Outward Bound", které se opíralo 

především o myšlenky K. Hahna a zdůraznilo nové možnosti pobytu v přírodě pro 

rozvoj osobností a kladných charakterových vlastností lidí, tato organizace dala 

základ outdoor tréninku [8]. 

2.2.1 Kořeny outdoor tréninku v Čechách 

České země mají v dějinách tělesné výchovy některé světově známé 

osobnosti, díky nimž je světová historie do Česka promítnuta, což můžeme 

potvrdit odkazem J. A. Komenského. 

V 19. století se v Čechách promítl vliv romantismu, který měl vliv na 

cestování za přírodou, poznáním a historií. V roce 1862 byla založena Česká obec 
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sokolská, která se podílela na organizování pěších výletů. V roce 1888 se česká 

turistika osamostatnila založením Klubu českých turistů [13]. 

Přichází období vzniku zakládání nejrůznějších spolků sdružujících turisty, 

ale i horolezce. Nejvýznamnější spolek, který odpovídal ryze českým podmínkám, 

ale byl podložen ideály anglického Scautingu, zakládá v roce 1914 A. B. Svojsík a 

nese název Junák- český skaut. 

Rok 1948 měl značný vliv na vzniklé organizace. S nástupem totalitního 

režimu je vyhlášen skautským organizacím a jiným nesocialistickým skupinám 

boj. Na místo těchto organizací vzniká řada podobně založených skupin, ale které 

jsou přizpůsobené režimu [13]. 

IDavním impulsem k rozrůstání aktivit v přírodě, ale také oblastí výroby, 

obchodu a služeb byla listopadová revoluce v roce 1989. Otevřela možnosti pro 

zakládání škol hnutí Outward Bound a především vznik specifické disciplíny na 

poli vzdělávání a péče o zaměstnance - outdoorového tréninku pro firemní týmy. 

Outdoorové programy pro výchovu a rekreaci mají v Čechách obrovskou 

tradici (viz obrázek 4). Jak už bylo zmíněno v kapitole 2.1.4 pro český outdoor 

trénink je typické hojné využívání her v outdoorových kurzech [12]. 

Aktivity v přírodě se staly nedílnou součástí skautských, sokolských, 

pionýrských nebo jiných turistických výchovných oddílů mládeže. Všichni 

využívali aktivity v přírodě jako prostředek osobního rozvoje. Pro tyto organizace 

byly vytvořeny konkrétní hry a aktivity v přírodě. Rovněž velmi důležité byly 

turistické, lyžařské a branné kurzy na základních, středních či vysokých školách, 

dětské letní tábory, růst zájmu o outdoorové zájezdy (via ferraty, VliT, skalní 

lezení, vodáctví atd.). Všechny výše uvedené aktivity byly pramenem a inspirací 

vzniku outdoor tréninku pro manažery a firemní týmy. 

V roce 1991 se Česká republika stala členem organizace OWB, 

prostřednictvím Prázdninové školy Lipnice. Byla založena již v 80. letech 20. 

století jako jednotná mládežnická organizace pod záštitou státu. Kurzy využívaly 

široké spektrum činností s velkým podílem outdoorových aktivit, kladly důraz na 

sebepoznání, spolupráci ve skupině a vůdcovství. Stala se zakladatelem první 

české profesionální firmy nabízející outdoorové kurzy pro firemní klientelu [12]. 
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Obrázek 4 Kořeny outdoor management tréninku v Čechách (velikost šipky 

vyjadřuje míru uplatnění vlivu jednotlivých zdrojů pro podobu české školy 

outdoorového manažerského tréninku) [12] 

Prázdninová škola 
Lipnice 

Outdoorové kurzy 
pro manažery a 

firemní týmy 

Zahraniční vlivy 
(Outward Bound 

a další) 

t 
Junák. Sokol, Pionýr a 
další turistické oddíly 

Letní dětské tábory 

Sportovní a branné školní 
kurzy 

Vysoké školy zaměřené 
na sport a výchovu 

Výchova 

t 
Tramping 

Popularita individuálně 
provozovaných 

outdoorových sportů: 
skalní lezení, vodáctví 

Rekreační a zábavné 
programy 

Rekreace 

2.3 Významné organizace rozvíjející outdoor trénink 

Outward Bound - viz kapitola 5.1 

NOLS (Národní škola vůdců v přírodě v USA) 

Paul Petzoldt, tehdejší instruktor Outward Bound v Coloradu, založil 

v roce 1965 Národní školu vůdců v přírodě v USA ve státě Wyoming. Škola 

podporuje myšlenky zážitkového učení a dobrodružné výchovy, je inspirována 

činností Outward Bound škol. Její kurzy jsou založené na principu správného 

přežití v přírodě [18]. 
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Association of Experiential Education (AEE) 

Organizace byla založena v 70. letech 20. století v Severní Karolíně 

skupinou instruktorů s cílem zkvalitnit výuku. Podporují myšlenku, že jádro 

výuky je založeno na prožitku a z něho plynoucí zkušenosti. V současné době se 

AEE zabývá vzděláváním, rekreací, outdoor a adventure programem, duševním 

zdravím, vývojem mládeže a jejich osobností či programy pro postižené. Základní 

vize organizace je přispět ke zlepšení světa cestou transformace výuky [I 0]. 

Project Adventure 

Vzniká v roce 1971 v Massachussets ve Spojených Státech, založení bylo 

inspirací činnosti škol Outward Bound. Cílem bylo přenést výchovné aplikace 

aktivit v přírodě a dobrodružné výchovy do škol. K hlavním současným 

činnostem patří pořádání tréninkových, kvalifikačních či doškolovacích kurzů, 

získávání dovedností pro práci s lanovými překážkami, dovedností a znalostí pro 

poradce dobrodružně založených programů, hry a iniciativní hry, plánování 

interdisciplinárních studijních programů, výzkum a vývoj [10]. 

Brathay Hall Trust - viz kapitola 5.2 

Profesní sdružení pro zážitkové vzdělávání (PSZV) 

Vzniklo v roce 2005, sdružuje přední české a slovenské organizace a 

instituce, které se zabývají outdoor tréninkem. Základním posláním PSZV je: 

reprezentovat obor zážitkově zkušenostního vzdělávání a členské firmy, budovat 

dobré jméno oboru a aktivně jej propagovat, podporovat a chránit zájmy svých 

členů, sdružovat firmy působící na československém trhu v oblasti zážitkově 

zkušenostního vzdělávání, kultivovat obor zážitkově zkušenostního vzdělávání, 

garantovat dodržování etických pravidel, vytvářet platformu pro diskuzi 

odborných témat, podporovat rozvoj členských organizac~ prostřednictvím 

činnosti jednotlivých členských organizací nastavovat standardy služeb 

poskytovaných v oboru zážitkově zkušenostního vzdělávání, garantovat kvalitu 

nabízených služeb svých členů prostřednictvím certifikace, podporovat výzkum a 

vzdělávání v rámci oboru [34]. 
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2.4. Rekapitulace teoretické části 

Outdoor management trénink využívá aktivit v přírodě ke 

vzdělávání, osobnímu rozvoji a rozvoji dovedností potřebných pro úspěch v práci. 

Vychází z principu zážitkové pedagogiky, která využívá osobního zážitku 

vznikajícího při řešení zadaného úkolu. Zážitek, ze kterého učení vychází, 

prohlubuje a prodlužuje zapamatování takto získaných zkušeností. 

Outdoor trénink má bohatou historii a tradic~ jeho vývoj sledujeme již od 

dob renesance. Ovšem k nejvýraznějšímu přelomu došlo v období meziválečném, 

kdy se ve všech anglických mluvících zemích projevilo hnutí Outward Bound, 

které položilo základy outdoor management tréninku. 

V Čechách outdoor trénink vznikal v době totalitního režimu, který bránil 

kontaktu se západním světem. K vůli této izolaci získal český outdoor trénink 

svébytné rysy. ffiavním specifikem české školy outdoorového tréninku Je 

dramatický přístup - hojné využívaní her v outdoorových programech. Po pádu 

totality se otevřely brány západu a také u nás se začaly zakládat školy hnutí 

Outward Bound (Prázdninová škola Lipnice), rozrůstaly se outdoorové aktivity, 

ale také oblast výroby, obchodu a služeb, které s outdoorem souvisí. 

V roce 2005 bylo u nás založeno Profesní sdružení pro zážitkové 

vzdělávání, které sdružuje přední české a slovenské instituce a organizace, které 

se zabývají outdoor tréninkem. 
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3 Cíle práce 

V teoretické části práce jsem objasňovala problematiku outdoor tréninku, 

co všechno tento obor obnáší a jaké má uplatnění v praxi. 

Poskytnout klientovi kvalitní služby není jednoduché, jsou k tomu potřeba 

kvalitní specialisté, kteří klientům nabídnou outdoorový kurz přesně podle jejich 

potřeb s potřebným efektem a zpětnou vazbou. Z toho důvodu začaly akademické 

instituce nabízet studijní programy zaměřené na outdoor trénink. 

Za hlavní cíl diplomové práce jsem si zvolila vytvoření přehledu 

vysokoškolské přípravy specialistů outdoor management tréninku. Splnění 

vytýčeného cíle si vyžaduje formulaci dalších úkolů. 

Přehled studijních programů OMT britských univerzit: 

'y poskytnout informace o náplní studijních programů 

";;> zjistit podmínky a strukturu studia 

);> poskytnout informace o možnosti uplatnění absolventů 

Outdoor trénink na českých vysokých školách: 

);;> popsat současnou situaci 

);> nabídka posluchačům studia 

Průzkum mezi posluchači managementu TV a sportu na FTVS UK: 

);;> zjištění atraktivity OMT 

);;> perspektiva pro ČR 

30 



4 Metodologie 

K dosažení vytýčených cílů v diplomové práci, jsem použila následující 

metodologické postupy. 

4.1 Analýza webových stránek 

V internetovém prohlížeči www.google.com jsem si vyhledala univerzity 

ve Velké Británii, které nabízejí studijní obor zaměřený na outdoor management 

trénink nebo-li adventure education. 

Přeložila jsem jednotlivé webové stránky univerzit do českého jazyka a 

analyzovala jejich nabídku studijních programů souvisejících s outdoor 

management tréninkem. Ke každé univerzitě jsem vytvořila přehlednou tabulku 

základních informací o nabízeném studijním programu. 

4.2 Dotazování pomocí elektronické pošty 

Jedná se o poměrně novou techniku sběru dat, která je založena na využití 

počítačové sítě. Elektronické dotazování má podobné výhody jako písemné 

dotazování (tzn. čas na rozmyšlenou a nízké náklady) a zpracování dat z této 

formy urychluje jejich elektronická podoba. 

Dotazování pomocí elektronické pošty jsem využila pro zjišťování 

dodatečných informací o jednotlivých univerzitách a outdoor tréninku. 

4.3 Dotazníkové šetření 

Jedná se o písemnou formu dotazování. Podstata dotazníku spočívá 

v písemném položení souboru otázek, na které respondent odpovídá, popř. 

položek s nimiž souhlasí či nesouhlasí, nebo z nichž vybírá tu, která je podle něho 

nejblíže skutečnosti nebo jí naopak vůbec neodpovídá. Pomocí dotazníkového 
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šetření, se zjišťují informace, názory, postoje či motivy na konkrétní 

problematiku [ll]. 

Metodu dotazníkového šetření jsem využila k získání názorů studentů na 

studijní obor úzce specializovaný na outdoor management trénink. Struktura 

dotazníku by měla vyhovovat dvěma hlavním požadavkům: účelově-technickým, 

tj. takové sestavení a formulování otázek, aby mohl dotazovaný co nejpřesněji 

odpovídat na to, co nás zajímá; psychologickým, tj. vytvoření podmínek, 

prostředí, okolností, které by co nejvíce pomáhaly tomu, aby se respondentovi 

tento dotazník zdál snadný, příjemný, žádoucí a chtěný. Požadavky by mohly být 

rozděleny do následujících 4 oblastí: celkový dojem, formulace otázek, typologie 

otázek, manipulace s dotazníkem. 

Mezi zásady sestavování dotazníku patří zásada úspornosti dotazníku, 

snadnosti orientace a vyplnění dotazníku, zásada promyšlenosti koncepce 

dotazníku, zásada vzbuzení zájmu a příjemnosti dotazníku [ll]. 

Při tvorbě dotazníku jsem užívala uzavřené otázky (respondent vybírá 

odpověď s několika nabídnutých možností = škála odpovědí), ale rovněž i otázky 

otevřené (nenabízejí žádnou možnost odpovědi, respondent sám formuluje 

odpověď). 

Vytvořený dotazník přikládám jako přílohu diplomové práce pro jeho 

bližší charakteristiku. Do výzkumu byli zařazeni studenti 2. - 4. ročrn'ků 

studijního oboru Managementu TV a sportu FTVS UK, kteří absolvovali kurz 

aktivit a sportu v přírodě ve výcvikovém středisku FTVS UK ve Stráži nad 

Nežárkou. Do výzkumu bylo zařazeno cca 120 studentů, vyplněný dotazník se 

podařilo získat od 63 z nich, tedy s návratností 52,5%. 

Tento dotazník může být brán jako pilotní pokus při výzkumu atraktivity 

a perspektivy studijního oboru úzce specializovaného na outdoor management 

trénink. 
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, v , 

B. ANALYTICKA CAST 

5 Outdoor trénink ve Velké Británii 

IDavní kořeny outdoor tréninku nalezneme ve Velké Británii. Ze studia 

literatury jsem zjistila, že ve srovnání s jinými zeměmi outdoor trénink v Británii 

vychází na svůj vrchoL Británie je v porovnání s ostatními ve velkém předstihu a 

nadále pokračuje ve svém vývoji. 

Kořeny outdoor tréninku v Británii spadají do období druhé světové války. 

V té době vznikly dvě velmi významné organizace, které fungují dodnes a 

zasluhují se o další vývoj v oblasti outdoor tréninku. Jedná se o Organizaci 

Outward Bound a Brathay Hall Trust. 

5.1 Outward Bound (OWB) 

Výraz Outward Bound zní v českém jazyce 

poněkud zvláštně a tajemně, přeložení je poměrně 

obtížné. Tento výraz má určitý nádech dobrodružství a 

překonávání hranic. Jedná se o námořní termín, který 

popisuje situaci, kdy loď opouští mateřský přístav a 

vydává se na otevřené moře - začít mezinárodní expanzi, nebo může popisovat 

člověka, který opouští jistotu domova a vydává se do neznámých končin. OWB 

byla založena slavným německým pedagogem Kurtem Hahnem v roce 1941 ve 

Walesu, za podpory britského rejdaře Sira Lawrence Holta. Od té doby patří mezi 

přední dobrodružně založené vzdělávací programy na světě. Škola 

prostřednictvím náročných aktivit v přírodě připravovala mladé námořníky na 

řešení nepředvídaných situací, které mohly nastat během druhé světové války. 

Kurt Hahn hned zpočátku zdůrazňoval, že vzdělání, aktivity v přírodě a sporty 

jsou prostředky především k výchově a formování charakteru mladých lidí. Měsíc 

trvající kurzy se během válečných let osvědčily. Proto v roce 1949 byla založena 

civilní organizace Outward Bound, ve svých programech uplatňovala základní 
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motto: "Sloužit, snažit se a nikdy se nevzdávat" ("To serve, to strive and not to 

yield"). Kurzy OWB, v nichž se účastníci učili překonávat své hranice a 

samostatně řešit nezvyklé a dobrodružné situace, byly víc a víc populárnější, což 

vedlo k zakládání dalších škol ve Velké Británii, Německu, Austrálii a později 

v USA (1962). V současné době má OWB několik desítek škol a základen ve 

všech světadílech [19]. 

Rovněž docházelo k významnému přizpůsobování programů a míst 

konání. Zpočátku byly programy organizovány výhradně v divočině, ale postupně 

se začaly stěhovat do měst, kde se neustále budují nová a nová outdoorová centra. 

Od 80. let 20. století začaly školy OWB kromě klasických kurzů 

orientovaných na osobnostní rozvoj mládeže nabízet také specializované kurzy 

pro manažery a pracovní týmy. Od klasických kurzů se zpočátku vůbec nelišily. 

IDavním cílem bylo prostřednictvím sportovních aktivit v přírodě prohlubovat 

sebepoznání a vzájemné poznání členů pracovních týmů a vybízet k větší odvaze 

přijímat náročnější výzvy. 

IDavní cíle těchto kurzů se dodnes dodržují, nicméně se začaly uplatňovat 

kurzy na rozvoj dílčích manažerských dovedností a skupinových procesů 

(leadership, teambuilding) [19]. 

Národní outdoorové školy se od sebe odlišují formou práce a obsahem 

nabízených kurzů, což je ovlivněno mentalitou jednotlivých zemí a přírodními 

podmínkami, ve kterých se nacházejí. Např. školy v USA mají hlavní náplň ve 

svých kurzech náročné túry v horách nebo rafting v hlubokých kaňonech 

národních parků, zatímco školy v Hong Kongu upřednostňují expedice na 

mořských kajacích, kdy se účastníci proplétávají mezi drobnými ostrovy, nebo na 

kurzech v Kanadě si účastníci okusí náročný pobyt v zimní tundře, cestování se 

psím spřežením atd. [12] 
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5.2 Brathay Hall Trust 

Jedná se o britskou organizaci (společnost s ručením omezeným), která se 

zabývá personálním a sociálním rozvojem na základě zážitkového učení. Je 

zastánce myšlenky: "Člověk se učí ze svých zkušeností a zážitků". Zážitkové 

učení je proces, ve kterém lidé užívají svých zážitků jako hlavního zdroje, který se 

následně odráží v jejich vlastním chování a ovlivňuje je [27]. 

Společnost nabízí profesionální vzdělávání v oblasti zážitkového učení, 

vydává knižní publikace, které se týkají development trainingu. Ve svých 

činnostech společnost vyzvedává následující hodnoty: 

Inspirace- inspirovat mladé lidi, aby byli více sebevědomější a aby vzali 

život do svých rukou. Inspirovat organizace, aby využívali ke svému 

celkovému růstu zážitkového učení. 

Podpora - Podpořit mládež, aby si vytvořili takové prostředí, ve kterém si 

najdou cestu k vyřešení svých osobních a sociálních problémů. A 

podporovat organizace, aby propojovali ambice zaměstnanců a podnikové 

cíle. 

Přínos - klade důraz na efektivnost zážitkového učení, přínos do 

budoucího života. 

5.2.1 Historie Brathay Hall Trust 

Ve 30. letech 20. století Francis Scott, úspěšný podnikatel, který stál v čele 

společnosti Provincial Insurance Company, koupil starodávný statek Brathay Hall. 

Scott se hluboce věnoval pedagogice a toužil něco udělat pro mladé lidi. Věřil 

v sílu outdoorových sportů a zdůrazňoval, že podnikání se v budoucnosti bez 

schopných mladých lidí neobejde. 

Po ukončení druhé světové války, v roce 1946 Scott zakládá společnost 

Brathay Hall Trust. Stanovil si 4 základní cíle: 
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• Založit centrum pro vzdělávání, které by zahrnovalo fyzický trénink, morální 

a intelektuální rozvoj mladých lidí ve Velké Británii. 

• Šetření a výzkum otázek, které ovlivňují vzdělávání mladých. 

• Kvalifikované zaměstnance, aby oprávněně podporovali výše stanovené cíle. 

• Důraz na zážitkové učení 

Zpočátku Brathay propojoval dva proudy Y outh Development a Corporate 

Development, v 70. letech 20. století se tyto dva proudy od sebe oddělily a začaly 

se rozvíjet samostatně. Oba proudy pokračovaly ve svém růstu, dělaly progresivní 

pokroky zážitkového učení na měnícím se trhu. 

V současné době má více než 8 000 lidí ročně přínosy z brathayské školy a 

jejího přístupu. Programy Brathay Hall se celosvětově rozšířily a mají velké 

úspěchy. Nadále vzkvétá oblast Youth Development a Corporate Development. 

Byla založena Brathay Academy, aby pomáhala dalšímu výzkumu a vývoji [27]. 

5.2.2 Youth Development 

V současné době žije mládež ve velmi chaotickém světě, v němž je velmi 

snadné propadnout nelegální činnosti, drogám atd. Brathay Hall se 

prostřednictvím proudu Y outh Development, který se zabývá výhradně mládeží, 

snaží podporovat vzdělávání mladých, ke kterému využívá zážitkového učení a 

dobrodružné výchovy. Snaží se obohacovat životy mladých lidí, protože právě 

mládež je velmi důležitá pro rozvoj společnosti [27]. 

5.2.3 Corporate Development 

Vývojový proud Brathay Hall, který se podílí na školení a tréninku 

pracovních týmů prostřednictvím dobrodružné zážitkové pedagogiky. 

Zahrnuje programy personálního rozvoje pro nové zaměstnance, programy 

zaměřené na leadership, teambuilding a programy pro školení instruktorů. 

Pracuje s veřejným a soukromým sektorem klientů. 

36 



5.2.4 Brathay Academy 

Cílem akademie Je přinést společný výzkum, poskytnout praxi a 

vzájemnou podporu. Mezi hlavní aktivity akademie patří: 

výzkum 

publikování 

Instruktor Development training 

Magisterské studium v oboru Development training 

Konference a semináře 

Fórum 

Brathay spolupracuje s akademickou institucí St. Martin's College a 

soukromými organizacemi lmpact Development Training a Threshold, které 

umožňují získat magisterský titul ve studijním oboru Development Training (viz. 

Kapitola 5). 
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6 Studijní programy outdoor tréninku ve Velké Británň 

Když jsem v předešlé kapitole hovořila o tom, že Velká Británie je ve 

vývoji outdoor tréninku ve velkém předstihu vůči jiným státům, měla jsem rovněž 

na mysli outdoor trénink na akademické půdě. 

Role akademických institucí v počátcích outdoor management tréninku 

byla minimální, ve studijních plánech se objevovaly pouze semináře a kurzy, 

které byly zaměřené na problematiku vzdělávání dospělých dobrodružnou 

výchovou. V průběhu devadesátých let se na britských univerzitách začaly 

objevovat studijní programy zaměřené na zážitkové outdoorové vzdělávání 

manažerů a rozvoj pracovních týmů. V současné době studijní program Outdoor 

management training nebo-li také Adventure education je možné studovat na 

několika britských univerzitách. 

6.1 University of Chichester 
UIIIYEIISITY OF 

Chichester 
Sídlo univerzity leží na jižním pobřeží 

Velké Británie, přibližně 12 mil východně od Portsmouthu a 40 mil západně od 

Brightnu. Univerzita má dva základní areály - Chichester a Bognor Revis. 

Univerzita byla založena v roce 1839 u příležitosti pohr'bu William Ottera, 

biskupa Chichesteru, významného pedagoga. Jmenovala se Bishop Otter' s school. 

V roce 1999 byla přejmenována na University College Chichester. Své současné 

jméno- University ofChichester, univerzita obdržela až v roce 2005. 

Univerzita má celkem sedm fakult (oddělení) - Cultural Studies; Physical 

Education; Social Studies; Sport, Exercise & Health Science; Teacher Education; 

Visual and Peďorming Arts; Language Studies. 

Oddělení Physical Education nabízí studijní program Adventure 

Education tzn. dobrodružná výchova [20]. 
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6.1.1 BA Adventure Education 

Jedná se o bakalářský studijní program 

v oboru "Dobrodružná výchova". Absolventi 

získají rozsáhlé teoretické i praktické znalosti 

a dovednosti v oblasti "adventure". Studium 

trvá tři roky, respektive čtyři roky, součástí 

studia je jednoroční praxe. 

Studium je určeno především pro milovníky outdoorových dobrodružných 

aktivit, pro ty, kteří vyhledávají senzaci a vzrušení tzv. "sensation seeker", pro 

vyznavače adrenalinových sportů jako např. skalní lezení, plachtění, kanoeing, 

MTB, windsurfing atd. 

Tento studijní obor připraví uchazeče na povolání v rapidně se rozrůstající 

sféře "dobrodružné výchovy a prumyslu", v Chichesteru je vyučován od roku 

2000. Univerzita garantuje, že obor je již uznávaný akademickou komunitou a 

odborníky v oblasti adventure education. Během studia je kladen důraz na 

propojení teorie a praxe. Lektoři zachovávají a podporují myšlenku, že 

dobrodružné aktivity napomáhají sebepoznávání, rustu intelektu, sebedůvěře, 

týmové spolupráci či sebeúctě [20]. 

Studium je zaměřeno na dobrodružnou výchovu prožitkem, dopomáhají mu 

k tomu tři základní tematiky: 

- jednotlivec v dobrodružném prostředí 

skupina v dobrodružném prostředí 

dobrodružné prostředí 

Prostřednictvím těchto tematik studenti přemýšlejí o svých minulých 

prožitcích a zkušenostech, vytvoří si nějaký rámec pro pochopení nových 

adventure zážitků. 
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Náplň studia 

1. rok 

Studenti jsou bráni jako ,jednotlivci", aby pochopili dobrodružnou výchovu 

prožitkem. Základem malostí a pochopení je kriticky přemýšlet o vlastním 

osobním prožitku. 

2. rok 

Druhý rok studia se zabývá tematikou "skupiny". Studenti se snaží porozumět 

skupinové dynamice a pedagogice. Získané znalosti prezentují jako skupina 

v "adventure" prostředí. Studenti ve skupinách rozvíjejí dovednosti typu 

leadership, řešení problémů, rozhodování či napomáhání. 

3. rok 

Praxe 

4. rok 

Třetí tematika se soustřeďuje výhradně na "prostředí", zohledňuje dopad 

aktivit v určitém přírodním prostředí. 

Studium je rozděleno do šesti semestrů, v každém semestru studenti absolvují 4 

předměty: 

1. semestr 

Introduction to Group Processes in Adventure Education 

The Philosophy of Adventure Education 

Introduction to the Analysis ofWater Based Activities 

Introduction to Adventure Education 

2. semestr 

Introduction to the Analysis ofLand Based Activities 

Introduction to Physiology 

Introduction to Psychological Issues in Adventure Education 

Introduction to the Analysis ofMovement in Adventure Education 

3. semestr 

Adventure Environments 1 

Managing Groups in the Adventure Environment 

Psychology of Skill Acquisition in the Adventure Environment 

Management Issues in Adventure 
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4. semestr 

Research and Enquiry in Adventure Education 

Applied Meteorology in the Adventure Environment 

Adventure Environments 2 

Free Choice Elective 

5. semestr 

Applied Water Based Research 

Environmental Exercise Physiology 

Adventure Environments 3 

Dissertation 

6. semestr 

Dissertation 

Dissertation 

Analysis ofLand Based Activities 

Adventure Sport Videography/Free Choice Elective 

Roční praxe 

Během třetího roku studia studenti absolvují 

jednoroční praxi. Za pomocí lektorů si studenti 

dohodnou práci na jeden rok v jakékoli oblasti 

"adventure průmyslu". Během tohoto období má 

student příležitost si vyzkoušet propojení teorie 

a praxe. 

Typická praxe obsahuje: 

4 týdny horolezectví 

12 týdnů práce jako adventure asistent 

v outdoorovém centru 

12 týdnů práce v Evropě v některém ski areálu 

6 týdnů vlastního trekkingu 

Roční praxe umožní studentům zapojit se do práce, pozorovat prostředí 

v adventure education a vzít v úvahu měnící se postoje účastníků outdoorových 

programů. Studenti budou schopni kvalitně a snadněji aplikovat nabyté znalosti 
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do svého budoucího zaměstnání. Roční praxe dále napomáhá studentům zhodnotit 

jejich zkušenosti a propojovat je s dalšími. 

V každém semestru mají studenti možnost obohatit své osobní prožitky. 

Nové osobní prožitky jsou pro absolventy další příležitostí jak rozvinout technické 

dovednosti a pochopit propojení teoretického učení s praxí. V prvním roce se 

studenti účastní outdoorových kurzů, jejichž náplní je skalní lezení, lehčí trekkové 

expedice, windsurling, kanoeing atd. V druhém roce absolvují outdoorové kurzy 

v oblasti Peak District a Lanzarote. Ve čtvrtém roce studia odjíždějí na kurzy do 

francouzských lyžařských středisek, kde se učí lezení v ledu, snowboardingu, 

lyžování a survival aktivitám [20]. 

Možná uplatnění absolventů 

• Podpora v Adventure Education 

• Vedení outdoorových center 

• Instruktor, lektor outdoorových kurzů 

• Management development 

• Coaching 

• Výzkum 

6.1.2 Shrnutí 

Obor Adventure Education 

Titul BA (Hons) 

Rok založení oboru 2000 

Charakteristika Studijní program v oboru "Dobrodružná výchova". 
Absolventi získají rozsáhlé teoretické i praktické znalosti a 
dovednosti v oblasti "adventure". Připraví uchazeče na 
povolání v rapidně se rozrůstající sféře "dobrodružné 
výchovy a průmyslu. Studium Je zaměřeno na 
dobrodružnou výchovu prožitkem a klade důraz na 
propojení teorie a praxe. 

Vstupní požadavky 180-220 bodů (A2s- GCE or VCE), AS Levels, A2 and 
3 GCSEs (A-C) National Diploma- MMP- 180-200 
bodů and 3 GCSEs (A- C) 

Délka studia 4roky 
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Praxe I rok, po ukončení 2. ročníku 

Počet přijímaných Neuvedeno 

S koJné !3,070 za rok 

Možnost uplatnění Podpora v Adventure Education, vedení outdoorových 
center, instruktor, lektor outdoorových kurzů, management 
development, coaching, výzkum 

Kontakt PeterBunyan: p.bunyan@chi.ac.uk, tel. +4401243 816317 

6.2 University of Plymouth, Bicton College 

Areál Bicton College se rozkládá v jihozápadní 

Británii, jeho rozloha čítá okolo 200 hektarů. Celý areál 

je umístěn do pěkného příjemného přírodního prostředí, 

je vzdálen jen několik minut od moře a dvacet minut od 

města Exeter, které nabízí mnoho dalších aktivit k trávení 

volného času. 

••• • • • • • • • • • • ••• 
UNIVERSITY 
OF PLYMOUTH • COLLEI3ES 

B CTON 

Studium je organizované v následujících studijních oborech: agriculture, 

mechanisation & engineering, animal care, playwork & childcare, countryside 

management & arboriculture, equine studies, horticulture, outdoor leisure 

management, teaching & training [21]. 

6.2.1 BA (Hons) Education Studies- Outdoor Leisure Management 

Tento studijní program poskytne absolventům odbornou kvalifikaci 

v oblasti outdoor managementu. Je navržen tak, aby absolventi našli uplatnění na 

akademické úrovni, ale i v zaměstnáních, které se týkají outdooru a outdoor 

managementu. 

Studijní obor zahrnuje oblast ekonomie a managementu, které propojuje 

s outdoorovým průmyslem. Studenti jsou vedeni k tomu, aby pro své budoucí 

zaměstnavatele byli okamžitým přínosem a aby byli schopni pokračovat v dalším 

vývoji a pokroku v outdoor managementu. 
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Struktura studia: 

Jedná se o dvouletý prezenční studijní 

program nebo tříletý kombinovaný studijní program. 

Během studia studenti mají možnost získat odborné 

specializace a kvalifikace v outdoorových aktivitách. 

Studium probíhá prostřednictvím přednášek, 

seminářů, různých kurzů - skupinových nebo 

individuálních, a samozřejmě povinnou praxí [21]. 

Povinné předměty: 

1. ročník 

Leisure in the environment 

Outdoor leisure provision & operation 

Industrial work placement ( six weeks) 

Peďormance in the outdoors 

Countryside leisure 

Professional development 

Adventure tourism 

Business foundations 

2. ročník 

Facility management 

Marketing communications 

Development training 

Business practice 

Major integrated assignment 

Business operations 

Studenti mají možnost seznámit se s různými outdoorovými a adventure 

aktivitami. Mezi tyto aktivity především patří rafting, skalní lezení, VHT, 

plachtění atd. 
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Hodnocení a splnění požadavků studia 

V průběhu studia je každý student monitorován, zda plní všechny zadané 

úkoly a požadavky plánované k tomuto studijnímu oboru. K základním studijním 

úkolům patří prezentace, skupinové práce, závěrečné testy, šesti týdenní praxe 

v oblasti outdooru a závěrečná diplomová práce. Absolventi obdrží titul BA 

(Hons) Education Studies [21]. 

Možná uplatnění absolventů 

• instruktoři 

• vedoucí nebo manažeři v organizacích adventure a outdoorových aktivit 

• školství 

6.2.2 Shrnutí 

Obor Outdoor Leisure Management 

Titul BA (Hons) 

Rok založení oboru 1985 

Charakteristika Tento studijní program poskytne absolventům odbornou 
kvalifikaci v oblasti outdoor managementu. Studium 
zahrnuje oblast ekonomie a managementu, které 
propoJuJe s outdoorovým průmyslem. Během studia 
studenti mají možnost získat odborné specializace a 
kvalifikace v outdoorových aktivitách. 

Vstupní požadavky Dobré výsledky v těchto testech: Jeden nebo dva A 
levels; nebo City and Guilds Advanced National 
Certificate; nebo GNVQ Advanced I Advanced 
Vocational A levels; nebo NVQ3; + GCSEs Angličtina, 
Matematika nebo Přírodní vědy Grade C. 

Délka studia 2 roky prezenčně, 3 roky kombinovaně 

Praxe 6týdnů 

Počet přijímaných 1 O - 15 studentů ročně 

Skolné ;[800 za rok + ;[6000 za instruktorský kurz 

Možnost uplatnění Instruktoři, vedoucí nebo manažeři v organizacích 
adventure a outdoorových aktivit, školství 

Kontakt John Watson, Tel.: 01395 562400, 

E-mail: enquiries@bicton.ac.uk 
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6.3 Lancaster University, St. Martin's College 

S M · ' c 11 · '" , L U · . A coll•a• ot Hl1htt t. arttn S O ege Je SOUCaSb ancaster ntverstty. Educalion aacr!lililed 
bv- LaliCtlll~tr Un1vera•IY 

Má bezkonkurenční geografickou polohu, leží v severozápadní Anglii v blízkosti 

Morecambského zálivu, Lake District a Yorského hrabství. Po silnici M6 má 

velmi dobrý přístup k významným letištím v Manchesteru" Newcastlu a Glasgow. 

St. Martin' s College byla založena v roce 1964 Anglikánskou církví jako 

Pedagogická fakulta, v prvním roce zde studovalo 89 studentů. V současnosti čítá 

okolo ll 500 studentů. 

St Martin's College má tň základná areály - Ambleside, Carlisle a 

Lancaster a je rozdělena do tří fakult - Faculty of Arts, Humanities, Social 

Sciences; Faculty ofEducation; Faculty ofHealth, Social Care. 

Faculty of Arts, Humanities, Social Sciences nabízí studijní obor BA 

(Hons)/DipHE Adventure Recreation Management, ve spolupráci s Brathay 

Hall Trust je možné studovat studijní obor MA/PgD/PgC Development 

training. [22]. 

6.3.1 BA (Hons)/DipHE Adventure Recreation Management 

Studium je situováno v oblasti Ambleside, jedná se o tříletý bakalářský 

studijní obor nebo o dvouletý obor s titulem DipHE, je možné i kombinované 

studium. 

V současné době je velká poptávka po adventure aktivitách, globalizace 

přináší neomezené příležitosti v oblastech outdooru a adventure, lidé mají 

neomezené příležitosti cestování, usnadňují jim to outdoorové cestovní kanceláře, 

které se velmi rozrostly na konci 20. století. 

"Adventure je velkoobchod", lidé chtějí zažít neuvěřitelné adventure 

zážitky, proto tento studijní obor dává příležitost všem, kteří mají velmi blízký 

vztah k adventure a outdoor prostředí. Absolventi tohoto oboru se stávají 

profesionály na outdoorové adventure aktivity a jsou schopni poskytnout svým 

klientům adventure zážitky a samozřejmě zajistit naprostou bezpečnost a pracovat 

se svými klienty vždy s dobrou náladou a s úsměvem na tváři. 

46 



Dalším zaměřením studia tohoto oboru je rozvoj marketingových strategií 

v lokalitách, kde jsou provozovány outdoorové adventure aktivity. Kurz rozvíjí 

dovednosti a schopnosti operovat v rozmanitém prostředí adventure 

managementu, vybavuje studenty různými marketingovými a obchodními 

dovednostmi. 

V každém roce studia studenti mají možnost volby z několika volitelných 

předmětů, aby si sami podle svého zájmu přizpůsobili studium. V rámci studia je 

povinná praxe, kde studenti získají nejvíce potřebných zkušeností pro budoucí 

povolání. 

Klíčovým momentem studia je druhý ročník, 

který je nejnáročnější. Studenti jsou obklopeni 

množstvím úkolů, osobních, cestovních a adventure 

zážitků a dovedností. Ve třetím roce studia studenti 

využívají své nabité zkušenosti jako pomoc při 

přípravě na budoucí povolání [22]. 

Vyučované předměty 

1. ročník 

Povinné předměty: 

Concepts and Contexts of Sustainable Development 

Business, Society and Environment 

Adventure Recreation Concepts 

Outdoor Adventure Skills 

Management, Persona! and Study Skills 

Volitelné předměty (povinnost volby jednoho předmětu): 

Principles ofTourism Marketing 

Persona! V alues in Enterprise 

2. ročník 

Povinné předměty: 

Adventure Recreation in Outdoor Environments 

Sustainability in Outdoor Practice 
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Sustainability in Business Practice 

Sustainable Tourism 

Communities and Tourism 

Skills for Practical and Professional Experience (Placement preparation) 

Research Methods 

Volitelné předměty (povinnost volby jednoho předmětu): 

Persona! Responses to Mountain Environments 

Facilitation Skills 

Services Marketing 

Enterprise Planning and Development 

3. ročník 

Povinné předměty: 

Contemporary Issues in Adventure Recreation 

Professional Reflective Practice (Placement reflection) 

Applied Sustainability Techniques 

Dissertation 

Volitelné předměty (povinnost volby dvou předmětů): 

Therapeutic Applications of Outdoor Adventure 

Philosophy and Ideology 

Cultural Tourism 

Ecotourism 

Understanding the Customer 

Green Marketing 

Studenti mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském oboru 

MA Development Training.(viz. Kapitola 5.3.3) 
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Možná uplatnění absolventů 

• komerční sféra adventure recreation nebo v jiných organizacích, 

společnostech, které se zabývají službami v outdoorovém průmyslu 

• možnost uplatnění ve všech oblastech cestovního ruchu nebo všeobecného 

managementu 

6.3.2 Shrnutí 

Obor Adventure Recreation Management 

Titul BA (Hons)/DipHE 

Rok založení oboru 2000 

Charakteristika Studium zaměřeno na oblast adventure recreation, rozvoj 
marketingových strategií v lokalitách, kde JSOU 

provozovány outdoorové adventure aktivity 
Vstupní požadavky GCSE Grade C, 200 UCAS tariff points, typické 

A2/AVCE-CC 
Délka studia 3 roky (BA), 2 roky (DipHE) 

Praxe Během druhého ročníku 

Počet přijímaných 15 studentů ročně 

Skolné !3000 ročně 

Možnost uplatnění komerční sféra adventure recreation nebo v jiných 
organizacích, společnostech, které se zabývají službami 
v outdoorovém průmyslu; ve všech oblastech cestovního 
ruchu nebo všeobecného managementu 

Kontakt Tel:+44 (O) 1524 384384, Fax: +44 (O) 1524 384385 
Margaret Hartley, e-mail: MHartley@ucsm.ac.uk 

6.3.3 MA/PgD/PgC Development training 

Jedná se o studijní obor, který je možné studovat na St. Martin' s College 

ve spolupráci s organizacemi Brathay Hall Trust, lmpact Development Training 

Group a Threshold. Obor vyučují lektoři s národními a mezinárodními 

reputacemi. Studium probíhá v prostorách Ambleside, v areálu St Martin's 

College, a v oblasti South Lakes. 

Tento studijní program byl vytvořen na žádost Northem Council (Rada pro 

outdoorové vzdělávání, training a recreation). Rada požadovala, aby 
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profesionálové zabývající se outdoor development trainingem měli možnost 

obdržet v rámci svého oboru magisterský titul a aby více rozvinuli a vylepšili své 

schopnosti a dovednosti v outdoor tréninku. Sir Christopher Ball tento požadavek 

výrazně zdůraznil v roce 1996 v rámci Brathay Youth Conference. Během 

několika let došlo k dalším jednáním, jejichž výsledkem bylo, že studijní obor 

Development training se oficiálně začal vyučovat od roku 2000. 

Obsah a struktura studia: 

Studijní program dává absolventům profesionální základ v oblasti 

development training. Studium je náročné, vzrušující a velice zážitkové. Nadále 

během celého studia jsou podporovány myšlenky zážitkového učení. Studenti 

mají možnost osvojit si a pochopit různé metodiky outdoor tréninku a prohloubit 

si k němu svůj přístup. Absolventi by měli být schopni uvědomit si souvislosti 

mezi teorií, filozofií a rolí facilitátora v rámci outdoor tréninku, demonstrovat 

v praxi nabyté znalosti a dovednosti, navrhovat outdoorové programy podle 

potřeb a schopností klientů, porozumět výzkumu [23]. 

Obor Development Training má tři úrovně studia, minimální délka studia 

je dva roky, maximální pět let. 

Post Graduate Certificate Development Training (PgC) 

Délka studia je dva roky, studium se skládá ze tří povinných předmětů: 

The philosophy of development training 

The role of the facilitator 

The reflexive practitioner 

Postgraduate Diploma in Development Training (PgD) 

Student musí absolvovat všechny předměty jako studium PgC plus povinný 

předmět: 

Planning an enquiry 

Povinnost volby dvou volitelných předmětů z následující nabídky: 

Theraputic applications 

Organisations and development training 
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Persona! development 

Outdoor and adventurous methodologies 

Groupwork 

Using drama 

Independentstudy 

Master of Arts in Development Training (MA) 

Pětileté studium, studenti musí absolvovat kompletní studium PgC a PgD. 

Samotné studium je ukončeno disertační prací, která by se měla vztahovat ke 

čtyřem vybraným předmětům. 

K základním studijním metodám patří formální sezení, semináře, zážitkové 

učení. Celé studium je podporováno osobními konzultacemi. Během studia 

studenti vypracovávají různé projekty, referáty, seminární práce, eseje, absolvují 

praktická cvičení, vedou reflexivní osobní přístup během celého studia. 

Možná uplatnění absolventů 

• v komerčním i veřejném sektoru, zaměstnání je možné v různých sférách 

např. sociální práce, pedagogika, marketing, management 

• školitel instruktorů, instruktor, poradce 

6.3.4 Shrnutí 

Obor Development training 

Titul MA/PgD/PgC 

Rok založení oboru 2000 

Charakteristika Obor dává absolventům profesionální základ v oblasti 
development training, podporuje myšlenky zážitkového 
učení. Studenti mají možnost si osvojit a pochopit různé 
metodiky outdoor tréninku a prohloubit si k němu svůj 
přístup. 

Vstupní požadavky Vysokoškolský titul Bc. + dva roky praxe v oboru I 
výborné profesionální zkušenosti + interview I 

Délka studia 2 roky (PgC), 3 roky (PgD), 5 let (MA) 

Praxe Ne 
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Počet přijímaných neuvedeno 

Skolné f2100 za PgC, ť4200 za PgD, ť5200 za MA- vše je 

ročně 

Možnost uplatnění zaměstnání je možné v různých sférách např. sociální 
práce, pedagogika, marketing, management, školitel 
instruktorů, instruktor, poradce 

Kontakt Tel.: +44 (0)15394 30330 Sarah Glass, e-mail: 
SAGlass@ucsm.ac.uk 

Pozn. V současné době studijní obor Development training není otevřen z důvodu 

změny struktury studijního programu, znovu by se měl otevřít v příštím školním 

roce (cca 2007 /2008). 

6.4 Bournemouth University 

Sídlo univerzity leží na jižním pobřeží Británie 

v městě Boumemouth, které je vzdáleno asi 35 min od 

Southamptonu a 2 a půl hodiny autem z Londýna. 

Boumemouth je moderní univerzita se sedmi Bournemouth 
University 

fakultami, která podporuje myšlenku, že vzdělání je 

nejlepší cesta k profesionálním úspěchům. Studium je možné na těchto fakultách: 

The Business School, School of Conservation Sciences, Design, Engineering and 

Computing, Institute of Health and Community Studies, Boumemouth Law 

School, The Media School, The School of Services Management. 

Boumemouth University byla založena v 70. letech 20. století s převážným 

zaměřením na techniku. Největší rozkvět univerzity byl na konci 20. století, kdy 

byly založeny další netechnické fakulty, v současné době univerzita čítá okolo 

16 000 studentů, patří mezi špičkové univerzity ve Velké Británii. 

Ve spolupráci s Kingston Maurward College univerzita na fakultě The 

School of Services Management nabízí ke studiu studijní program Foundation 

Degree in Outdoor Adventure Management [24]. 
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6.4.1 Foundation Degree in Outdoor Adventure Management 

Tento studijní program, který je nabízen ve 

spolupráci s Kingston Maurward College 

nacházející se blízko Dorchesteru, je skvělá volba 

pro ty uchazeče, kteří jeví velký zájem o 

outdoorové aktivity a vidí své budoucí zaměstnání 

v oblasti managementu. Náplň studia je navržena 

tak, aby absolventy dovedla přímo k zaměstnání 

v outdoor adventure průmyslu, protože univerzita Je velmi úzce propoJena 

s firmami v outdoorovém odvětví. Během studia studenti absolvují několikrát 

praxi, což má pro ně velký přínos při hledání povolání. 

Kingston Maurward College, kde studenti absolvují celé studium, má 

výbornou polohu vzhledem k outdoor adventure průmyslu. Nachází se v oblasti 

Portlandu blízko "Bolt Mecca", lezecké oblasti, a poblíž pobřeží Dorset, které 

nabízí velké množství adventure aktivit, především kajakářství, a soustřeďuje se 

zde několik outdoorových společností . 

Samotná College je velmi dobře vybavena pro vykonávání outdoorových 

aktivit. Po úspěšném dokončení studia, absolvent může očekávat pracovní pozice 

v oblasti managementu v outdoorovém průmyslu. 

Struktura studia: 

Dvouletý studijní program, je možné i kombinované studium (max. délka 

6 let), v průběhu studia studenti mají příležitost získat certifikát National 

Governing Bod~ a další instruktorská osvědčení např. kajaking, canoeing, skalní 

lezení, jeskyňářství atd. 

Mezi prvním a druhým ročníkem v období letních prázdnin a na konci 

druhého ročníku studenti absolvují povinnou praxi v oboru. Studenti během studia 

navštěvují přednášky, semináře, mají osobní konzultace s lektory, podílejí se na 

různých výzkumech, získají cenné zkušenosti v rámci praxe, která probíhá 

v outdoorovém průmyslu [24]. 

9 Nejvyšší možná trenérská a instruktorská licence; 
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Povinné předměty: 

1. rok 

Study and Research Skills 

Outdoor Pursuits (W ater -based) 

Outdoor Pursuits (Land-based) 

Outdoor Activities Leadership 1 

Outdoor Education and the National Curriculum 

Foundations ofBusiness Management 

Project Management and Marketing 

Work-Based Learning = Praxe (v období letních prázdnin) 

2. rok 

Advanced Outdoor Pursuits 

Corporate Teambuilding 

Outdoor Activities Leadership 2 

Outdoor Adventure and the Environment 

Specialist Research Project 

Practical Business Management 

Během studia musí studenti vypracovávat písemné eseje, různé projekty, 

předvádět praktické demonstrace. Především v průběhu letní praxe si studenti 

mohou najít své potenciální zaměstnavatele. 

Možnosti uplatnění 

• marketing, management v oblasti outdoorového průmyslu 

• instruktoři 

• možné pokračování studia na univerzitě v Liverpoolu na pedagogické 

fakultě a získat tak akademický titul B Se {Hons) in Outdoor and 

Enviromental Education 
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6.4.2. Shrnutí 

Obor Outdoor Adventure Management 

Titul FdA (Foundation Degree) 

Rok založení Září2005 

Charakteristika Studium je pro uchazeče, kteří jeví velký zájem o 
outdoorové aktivity a vidí své budoucí zaměstnání 

v oblasti managementu. Náplň studia je navržena tak, aby 
absolventy dovedla přímo k zaměstnání v outdoor 
adventure průmyslu. 

Vstupní two A-levels grade D, or 120 UCAS tariff points 
požadavky grade C in GCSE level Angličtina, Matematika, 

schopnosti a dovednosti v outdoorovém _l)_rostředí 
Délka studia 2 roky prezenčně, možné i kombinovaně (max. 6 let) 

Praxe Letní prázdniny mezi 1. a 2. ročníkem a na konci 2. 
ročníku 

Počet přijímaných 1 O studentů ročně 

Skolné !3070 ročně 

Možnost uplatnění marketing, management v oblasti outdoorového pzůmyslu, 
instruktoři 

Kontakt Jonathan Ray, tel.: +44 01305 215 112, e-mail: 
jonathan.ray@kmc.ac. uk 

6.5 Kingston Maurward College 

Kingston Maurward College se nachází v jihozápadní 

Británie blízko Dorchesteru, asi 2 a půl hodiny cesty z 

Londýna. 

Studium je soustředěno do ll studijních oblastí: 

Administrative and Office Skills; Agriculture; Horticulture; Outdoor Education 

and Sports Leadership; ICT and Computer Courses; Animal Care; Floristy; 

Countryside Management; Business and Professional Courses; Equine Studies; 

Arboriculture and Woodland. 
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V rámci studijní oblasti Outdoor Education and Sports Leadership je 

možno studovat studijní program Foundation Degree in Outdoor Adventure 

Management, který Kingston Maurward College nabízí ve spolupráci s 

Bournemouth University (viz kapitola 5.4) [25]. 

6.6 Sheffield Hallam University ll:.\ Sheffield 
F Haltam Unívemt~ 

Univerzita se nachází v pátém největším městě SHARPfNS VOlJR Tl-tiMI'IIG 

Velké Británie - Sheffieldu, který je vzdálen 2 a půl hodiny cesty severně od 

Londýna. 

Byla založena v roce 1843 jako škola umění, až v roce 1969 se zde začaly 

vyučovat také technické obory. Svůj současný název Sheffield Hallam University 

získala až v roce 1992. 

Studium je organizováno na čtyřech fakultách: Faculty of Arts, 

Computing, Engineering and Sciences; Faculty of Development and Society; 

Faculty of Health and Wellbeing; Faculty ofOrganisation and Management. 

Faculty ofHealth and Wellbeing ve spolupráci s Faculty of Organisation 

and Management nabízejí studijní program BSc Adventure Sport Management 

[26]. 

6.6.1 BSc (Honours) Adventure Sport Management 

Jedná se o tříletý prezenční studijní program, možno studovat i 

kombinovaně, avšak délka studia nesmí přesáhnout šest let. Absolventi se 

zabývají profesionálním tréninkem manažerů prostřednictvím outdoorových 

aktivit. 

V současné době se "adventure" stalo velmi důležitou součástí volného 

času, sportování a cestovního ruchu, na trhu je velká poptávka po komerčních i 

nezávislých organizacích, které nabízejí "adventure outdoorové produkty a 

služby". S tím souvisí také to, že adventure cestování a sportování napomáhá 

dalšímu osobnostnímu rozvoji. 
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Během studia studenti rozvíjejí řadu všeobecně použitelných 

manažerských dovedností, které pohotově přenesou do mnoha dalších budoucích 

povolání. Dále se naučí různorodé technické dovednosti a znalosti, které se 

vztahují k outdoor adventure. Absolventi budou schopni analyzovat, kriticky 

hodnotit situace a řešit problémy v adventure prostředí. Pochopí problematiku 

adventure průmyslu, situaci současných a budoucích trendů na britském i 

mezinárodním trhu [26]. 

Vyučované předměty: 

1. rok 

Methods of investigation 

Introduction to finance 

Industry context 

Social psychology for managers 

Introduction to marketing 

Adventure sport and leisure management foundation 

Legal and ethical issues in sport management 

Adventure experientiallearning 

2. rok 

Research methods 

Marketing 

Human resource management 

Operation and project management 

Management accounts 

Market demand and viability 

Packaging adventure sports 

Adventure sport physiology and psychology 

3. rok 

Project 

Strategie management 

Management applications: adventure 

Contemporary issues in sport 

Strategie risk management and innovation 
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Během studia studenti vypracovávají seminární práce, eseje, účastní se 

kurzů a skládají zkoušky. 

Možnosti uplatnění 

• v adventure a outdoor průmyslu ve veřejném i komerčním sektoru 

• projektový manažer 

• v jakékoliv oblasti marketingu 

• oblast řízení lidských zdrojů 

• vedení dobrodružných sportovních aktivit 

6.6.2 Shrnutí 

Obor Adventure Sport Management 

Titul BSc (Honours) 

Rok založení 2005 

Charakteristika Absolventi se zabývají profesionálním tréninkem 
manažerů prostřednictvím outdoorových aktivit. Během 
studia 

,. .. , 
řadu všeobecně použitelných rozviJejl 

manažerských dovedností, naučí se různorodé technické 
dovednosti a znalosti, které se vztahují k outdoor 
adventure. 

Vstupní 5 GCSEs s hodnocením C a vyšší, které zahrnují anglický 
požadavky jazyk a matematiku; plus navíc jednu z následujících: 200 

bodů ze dvou GCENCE A levels nebo BTEC National 
· qualifications; 

Délka studia 3 roky prezenčně, možné i kombinovaně (max. 6let) 

Praxe Ano, v rámci studia a také v rámci letních prázdnin 

Počet přijímaných 15 studentů ročně 

Skolné i3 070 ročně 

Možnost uplatnění v adventure a outdoor průmyslu ve veřejném i komerčním 
sektoru, projektový manažer, marketingu oblast řízení 
lidských zdrojů, vedení dobrodružných sportovních aktivit 

Kontakt Tel.:+44 0114 225 5555, Fax 0114 225 4023, John Youle, 
e-mail: J.A.Youle~shu.ac.uk 
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Pozn. Současně se studijním oborem Adventure sport management byl otevřen 

také studijní program Outdoor management development. V roce 2006 byl tento 

studijní obor zrušen, protože podle výzkumů bylo zjištěno, že studenti mají větší 

uplatnění právě z oboru Adventure sport management. Studenti studující obor 

Outdoor management development byli přeřazeni ke studijnímu oboru Adventure 

sport management. 

6. 7 University of Worcester 

University of Worcester leží ve střední 

~ University 
~ of Worcester 

části Anglie, 107 mil severozápadně od Londýna. Byla založena v roce 1946 jako 

mimořádný pedagogický institut, který spadal pod Birminghamskou univerzitu. 

Osamostatnila se až v roce 1970 pod názvem Worcester College of Higher 

Education. S titulem University ofWorcester vystupuje od roku 2005. 

Studium je organizováno v šesti odděleních: Applied Sciences, Geography 

& Archaeology; Arts, Humanities & Social Sciences; Institute of Education; 

Institute of Health; Social Care & Psychology; School of Sport & Exercise 

Science; Worcester Business School. 

V rámci oddělení School of Sport & Exercise Science univerzita nabízí 

studijní program Outdoor Adventure Leadership and Management BSc 

(Hons). [28]. 

6. 7.1 Outdoor Adventure Leadership and Management BSc (Hons) 

Tříletý bakalářský studijní program, který poskytuje odborné vzdělání pro 

oblast outdoor adventure a managementu. Je vhodný pro uchazeče, kteří rádi 

pracují nebo zamýšlejí pracovat v dynamicky se rozvíjejícím odvětví. 
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Během studia studenti pochopí souvislost managementu, podnikání a 

marketingu s outdoorovými aktivitami, přičemž budou mít šanci získat odborné 

schopnosti a dovednosti různých outdoorových aktivit. 

Součástí studia je povinná školní praxe, 

kterou univerzita studentům zprostředkovává 

s významnými firmami, které působí 

v adventure průmyslu, student rovněž může 

získat národní certifikát N ational Governing 

Body. 

V prvním ročníku je kladen důraz 

především na samotné outdoorové aktivity, 

geografii, anatomii, biomechaniku, management a ekonomii. Druhý ročník plynně 

navazuje na předměty s předchozího roku, studenti rozvíjejí znalosti z oblasti 

trenérství, fyziologie, výzkumu, teambuildingu a vůdcovství. 

Během posledního ročníku mají studenti za úkol vést vlastní výzkum na 

téma, které si sami vyberou podle svých zájmů. Rovněž mají možnost si vybrat 

téma z řady volitelných specializací jako development training, adventure 

tourism, business a economy. 

Ve čtvrtém semestru studenti mají možnost studovat na partnerských 

univerzitách ve Švédsku, Jižní Austrálii a na Novém Zélandu [28]. 

Povinné předměty: 

1. ročník 

F oundations of Outdoor Recreation 

Personal Water Based Techniques- Kayaking 

Scientific F oundations of Outdoor Recreation Peďormance 

Persona! Water Based Techniques- Canoeing 

Personal Land Based Techniques- Hill Walking 

Outdoor Recreation Management Systems 

Personal Land Based Techniques - Rock Climbing 

Understanding Weather and Climate 
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2. ročník 

Recreation Management 

Psychology of Outdoor Recreation 

Outdoor Recreation Research Methods 

Work Experience (Outdoor Recreation) 

Recreation and the Environment 

Physiology of Outdoor Recreation Performance 

Water Based Coaching Techniques 

Land-Based Leadership Techniques 

3. ročník 

Expedition Studies 

Independent Study 

Development Training in Outdoor Adventure 

Adventure Tourism 

Small Business Management 

Outdoor Adventure and Disability 

Enterprise and Innovation in Sport 

Během studia studenti vypracovávají seminární práce, eseje, individuální a 

skupinové prezentace, absolvují povinou praxi, vyhodnocují své výzkumy a 

konají zkoušky. 

Možnosti uplatnění 

• pedagogika 

• outdoorová centra 

• komerční sféra zaměřená na outdoor 

• cestovní ruch 

• development training 

• instruktorská činnost 

• postgraduální studia 
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6. 7.2 Shrnutí 

Obor Outdoor Adventure Leadership and Management 

Titul BSc(Hons) 

Rok založení Neuvedeno 

Charakteristika Studium poskytuje odborné vzdělání pro oblast outdoor 
adventure a managementu. Je vhodný pro uchazeče, kteří 
rádi pracují nebo zamýšlejí pracovat v dynamicky se 
rozvíjejícím odvětví. 

Vstupní A-C v 5 GCSE předmětech, plus navíc UCAS Tariff: A 
požadavky minimum 120 bodů. Musí zahrnovat nejméně jeden z 6, 

12 nebo 18-unit award a krátký pohovor 
Délka studia 3roky 

Praxe Během druhého ročníku 

Počet přijímaných Neuvedeno 

S kolně B,OOOročně 

Možnost uplatnění Pedagogika, outdoorová centra, komerční sféra zaměřená 
na outdoor, cestovní ruch, development training, 
instruktorská činnost,_Qostgraduální studia 

Kontakt Lee Pritchard, Tel: +44 O 1432 870316, 
e-mail: lee-pritchard@pershore.ac. uk 

6.8 Southampton Solent University 

Southampton Solent University se nachází 

na jižním pobřeží Anglie a patří k nejmladším 

univerzitám v Británii. Byla založena 5. července 

2005. 

V roce 1856 na místě dnešní univerzity byla 

založena soukromá umělecká škola. Později se zde 

začaly vyučovat i technické obory. V roce 1984 škola obdržela titul Institut 

vyššího vzdělávání. A statut univerzity získala v roce 2005. 

V současné době je studium organizováno na třech fakultách: 

The Faculty of Media, Arts and Society, The Southampton Business School, The 

Faculty ofTechnology. 
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V rámci The Southampton Business School univerzity nabízí studijní 

program BA (Hons) Outdoor Adventure Management [29]. 

6.8.1 BA (Hons) Outdoor Adventure Management 

Tříletý studijní program, který je určen studentům, kteří mají zájem o práci 

v rozrůstajícím se odvětví outdoor adventure průmyslu a kteří outdoorové aktivity 

vnímají jako nástroje pro vzdělávání a management training. Studijní obor je 

sestaven tak, aby studenti získali, co nejvíce znalostí a dovedností z outdoorového 

prostředí. 

Povinné předměty 

1. ročník 

Outdoor Adventure 

Princip les of Coaching 

Event and activity safety and operation 

Industry Practice and Research 

Leisure Marketing 

Financial Planning and Reporting 

Introduction to Organisational Behaviour in Leisure Services 

2.ročník 

Outdoor Education 

Coaching for Outdoor Adventure 

Service Operations Management 

Outdoor Demand and Supply 

Research Methods 

Customer Service Management 

Volitelný předmět 

3.ročník 

Outdoor Adventure Management 

Strategy for Business 

Independent student project 

Dva volitelné předměty 
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Během studia je kladen důraz především na vodní outdoorové aktivity. 

Studenti mají možnost získat několik instruktorských osvědčení a certifikátů a 

rovněž také mají možnost obdržet National Governing Body Qualification. 

Náplň studia tvoří vypracovávání seminárních prací, esejí, ústních 

prezentací a na konci každého ročníku studenti skládají předepsané zkoušky [29]. 

Možnosti uplatnění 

• centra outdoorových aktivit 

• management 

• instruktoři 

• pedagogika 

6.8.2 Shrnutí 

Obor Outdoor Adventure Management 

Titul BA (Hons) 

Rok založení Neuvedeno 

Charakteristika Studium zaměřeno na outdoor adventure průmysl a 
outdoorové aktivity jako nástroje pro vzdělávání a 
management training. 

Vstupní GCSE pass at Grade C, C2000: 180 bodů z jednoho 12-
požadavky unit nebo dva 6-unit awards, Pre-C2000: 12 bodů ze dvou 

ALevels 
Délka studia 3roky 

Praxe Neuvedeno 

Počet přijímaných Neuvedeno 

Skolné .t3,070 ročně 

Možnost uplatnění centra outdoorových aktivit, management, instruktoři, 

pedagogika 

Kontakt Tel: 023 8031 9888 , E-mail: sbs@solent.ac.uk 
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6.9 University of Gloucestershire 

University of Gloucestershire leží na západě 

Británie, 69 mil severně od Cardiffu, hlavního města 

Walesu, a 96 mil západně od Londýna. 

~ 
UNIVERSITY OF 
G.LOUCESTERSHIRE 

Kořeny univerzity spadají do poloviny 19. století, kdy na dnešním místě 

univerzity byl v roce 1840 založen Institut mechaniky. V průběhu 19. století a 

celého 20. století škola měnila svůj charakter, byla ovlivněna revolucí, jednu dobu 

také vystupovala jako církevní škola, postupně se začaly vyučovat i obory 

humanitního a ekonomického rázu. Statut Institut Vyššího vzdělávání škola 

získala v roce 1990 a v roce 2001 se mohla již pyšnit názvem University of 

Gloucestershire. 

Studenti si mohou volit své studijní obory na těchto fakultách a 

odděleních: Cheltenham Intemational Language Centre; Countryside & 

Community Research Unit; Faculty ofEducation, Humanities & Sciences; Faculty 

of Media, Art & Communications; Faculty of Sport, Health & Social Care; 

The Business School. 

Na fakultě The Business School je možné najít studijní obor BA 

(Hons)/BSc (Hons) Adventure Leisure Management [30]. 

6.9.1 BA (Hons)/BSc (Hons) Adventure Leisure Management 

Tento tříletý studijní obor je určen především těm, kteří v profesním životě 

hledají určitou dávku vzrušení, adrenalinu a dobrodružství. V současné době je 

oblast adventure managementu jedním z nejrychleji se rozvijícím odvětví turistiky 

a cestovního ruchu. Studium reaguje na poptávku veřejnosti, která chce neustále 

zažít větší vzrušení, napětí a dobrodružství prostřednictvím extrémních 

adrenalinových sportů, různých expedic nebo outdoorových aktivit v Británii. 

Absolventi si rozšíří znalosti z outdoorového prostředí, které se týkají 

managementu, marketingu, teambuildingu, oblasti leadership, zvládnutí 

problémových situací atd. 
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48 týdnů povinné praxe poskytne studentovi neocenitelné zkušenosti, už 

během studia si každý může zkusit ověřit teoretické znalosti v praxi. Univerzita se 

zavazuje, že praxe bude placená, pro studenty je to také velká příležitost si již 

během studia najít svého budoucího zaměstnavatele [30]. 

Struktura studia: 

1. ročník 

Povinné předměty: 

Understanding Consumers in Society 

Applied Resource Management 

The Evolution of Adventure Leisure 

The Adventure Leisure Environment 

Learning and Persona! Development 

2. ročník 

Povinné předměty: 

Risk Management 

Managing Adventure Leisure Services 

Industrial Placement 

Research Methods 

Volitelné předměty (povinnost volby dvou předmětů): 

Marketing and Consumer Behaviour 

Understanding Groups and Organisations 

Professional Practice and Career Development 

Management in the Service Sector 

3. ročník 

Povinné předměty: 

Product Development in Adventure Leisure 

Dissertation 

Volitelné předměty (povinnost volby jednoho předmětu): 
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Corporate Strategy 

Managing Outdoor Leisure and Tourism 

New Business Development 

Možnosti povolání: 

• manažeři outdoorových center 

• pedagogika 

• instruktoři národních i mezinárodních adventure akcí 

6.9.2 Shrnutí 

Obor Adventure Leisure Management 

Titul BA (Hons)/BSc (Hons) 

Rok založení Neuvedeno 

Charakteristika Studium reaguje na poptávku veřejnosti, která chce 
neustále zažít větší vzrušení, napětí a dobrodružství. 
Absolventi si rozšíří znalosti z outdoorového prostředí, 

které se týkají managementu, marketingu, teambuildingu, 
oblasti leadership, zvládnutí problémových situací atd. 

Vstupní GCENCE A Level and AS Leve I, BTEC National 
požadavky Certificate or Diploma 
Délka studia 3 roky prezenčně, je možné i kombinované studium 

Praxe 48 týdnů 

Počet přijímaných Neuvedeno 

Skolné !3, 000 ročně 

Možnost uplatnění Manažeři outdoorových center, instruktoři národních 1 

mezinárodních adventure akcí, pedagogika 

Kontakt John Humphreys, Tel.: +44 01242 714878, Email: 
jhumphreys@glos.ac.uk 
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6.10 Závěrečné shrnutí kapitoly 

Ve Velké Británie se nachází celkem 9 akademických institucí, které 

nabízejí ve svých studijních programech obor, který je úzce specializovaný na 

outdoor management trénink nebo s ním velmi úzce souvisí. 

Vůbec nejstarší školou, která se začala zabývat outdoor tréninkem byla 

Bicton College, studijní obor otevřela již v roce 1985. Většina ostatních škol 

začala vyučovat outdoortrénink na sklonku 20. století. 

Každá univerzita si daný studijní obor přizpůsobila svým potřebám a 

požadavkům trhu, aby absolventi měli, co největší možnosti uplatnění; jako 

příklad můžeme uvést studijní obor BA Outdoor Adventure Management, který se 

vyučuje na Southampton Solent University. Univerzita studium zaměřuje z větší 

částí na outdoorové aktivity vykonávané ve vodě, protože v dané přímořské 

oblasti klienti takovéto aktivity nejvíce vyžadují. Ale ve všech případech můžeme 

konstatovat, že univerzity nabízejí studijní obory, které vycházejí z principu 

zážitkové pedagogiky a využívají sportů a aktivit v přírodě pro vzdělávání 

dospělých. 

Velkou výhodou rovněž je, že univerzity spolupracují s uznávanými 

outdoorovými firmami na trhu tzn. že samotné firmy si v rámci praxe, kterou 

studenti absolvují, hledají své budoucí potenciální zaměstnance a už si je sami 

vyškolují podle svých potřeb. 

Podle informací, které JSem získala především od Jonathana Raye, 

vedoucího studijního oboru FdA Outdoor Adventure Management; Kingston 

Maurward College, dochází na britském trhu k neustálému nárůstu zájmu o 

outdoor tréninku. Zvyšuje se počet poskytovatelů, dochází k růstu poptávky po 

jejich službách, klienti projevují zájem o outdoorové aktivity a to nejen o 

víkendové outdoorové akce, ale i o celé dovolené, jejichž náplní jsou dobrodružné 

outdoorové aktivity. Proto se předpokládá, že i nadále se budou otvírat studijní 

obory zaměřené na outdoor trénink a ty stávající budou pokračovat ve svém 

zdokonalování a vylepšování, aby absolventi takovýchto studijních oborů mohli 

nabídnout kvalifikovanou pracovní sílu ve všech oblastech "outdoorového 

průmyslového odvětví". 
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Tab. č.l Univerzity ve Velké Británii 

Univerzita Studijní obor Titul Rok Délka studia 
založení 
oboru 

University of Adventure BA {Hons) 2000 4roky 
Chichester Education 

University of Outdoor BA {Hons) 1985 2roky 
Plymouth, Leisure prezenčně, 3 

Bicton College Management roky 
kombinovaně 

Lancaster Adventure BA 2000 3 roky (BA), 
University, St. Recreation {Hons )/DipH 2roky 

Martin's Management E (DipHE) 
College 

Lancaster Development MNPgD/PgC 2000 2 roky (PgC), 
University, St. training 3 roky (PgD), 

Martin's s let (MA) 
Colleg_e 

Bournemouth Outdoor FdA Září 2roky 
University Adventure (Foundation 2005 prezenčně, 

Management Degree) kombinovaně 
, max. 6let 

Kingston Outdoor FdA Září 2roky 
Maurward Adventure (F oundation 2005 prezenčně, 

College Management Degree) kombinovaně 
max. 6let 

Sheffield Adventure BSc 2005 3roky 
Hal lam Sport (Honours) prezenčně, 

University Management kombinovaně 
max. 6let 

U Diversity of Outdoor BSc {Hons) neuveden 3 roky 
Worcester Adventure 

Leadership 
and 

Management 
Southampton Outdoor BA (Hons) neuveden 3roky 

Solent Adventure 
University Management 

University of Adventure BA neuveden 3roky 
Gloucestershire Leisure (Hons)/BSc prezenčně, 

Management {Hons) možno 
kombinovaně 
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7 Outdoor trénink v českém školství 

V České Republice se objevuje celá řada organizací a institucí, které 

využívají aktivity v přírodě v rámci zážitkové pedagogiky. Převážně se jedná o 

komerční organizace, které nabízejí služby outdoor tréninku svým klientům. Role 

akademických institucí poněkud zaostává za komerčními organizacemi a 

agenturami. Jen na určitých akademických institucích v ČR se objevují kurzy a 

semináře, které se věnují problematice vzdělávání dospělých prostřednictvím 

dobrodružné zážitkové pedagogiky. 

Dle mého názoru je velká škoda, že doposud na žádné univerzitě v ČR se 

nevyučuje studijní obor specializovaný na problematiku outdoor tréninku a 

vzdělávání dospělých. Usnadnilo by to situaci na trhu všem institucím, agenturám 

či organizacím, které služby outdoor tréninku nabízí svým klientům. Absolvent by 

mohl po krátkém zaškolení plně kvalifikovaně realizovat vzdělávání dospělých 

prostřednictvím dobrodružné zážitkové pedagogiky. Agenturám a organizacím by 

odpadla zdlouhavá a nákladná školení, kterými musí projít každý, kdo chce 

pracovat v oblasti zážitkové pedagogiky. 

V současné době se na některých našich univerzitách objevují alespoň 

semináře, kurzy nebo specializace, které zahrnují problematiky outdoor tréninku 

a dobrodružné výchovy. 

7.1 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze 

Studenti studijních oborů Tělesné výchovy a sportu a Managementu 

tělesné výchovy a sportu musí povinně absolvovat Kurs aktivit v přírodě. 

Následně si studenti ve vyšších ročnících mohou zvolit volitelné předměty 

Management sportů a aktivit v přírodě, Rozvoj osobnosti pomocí aktivit v 

přírodě (Outdoor development training). Všechny uvedené předměty jsou 

vyučovány v rámci Oddělení turistiky sportů a výchovy v přírodě. 

Kurs aktivit v přírodě trvá 7 dní = 56 vyučovacích hodin, zahrnuje 

přednás"ky, semináře, cvičení. Studenti jsou seznámeni s vybranými sporty 
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v přírodě, vybranými druhy turistiky, kooperačními a komunikačními hrami a 

výzvovými překážkami. Důraz je kladen na management vybraných aktivit v 

přírodě a jejich možné komerční využití. Studenti samostatně sbírají údaje a 

procházejí základy organizátorské práce. Herní formou jsou naznačeny aplikace 

aktivit v přírodě do manažerské práce [16]. 

Management sportů a aktivit v přírodě se zaměřuje na posouzení trendů 

rozvoje aktivit v přírodě, změny zaměření významných organizací a jejich 

komerční orientace, management aktivit v přírodě ve vyspělých zemích, řízení 

tzv. outdoorových center a organizací, ověřování programů, řízení kvality a 

příprava odborníků, teoretické základy využívání aktivit a sportů v přírodě ve 

výchovné i manažerské práci, týmové zpracování zadaného projektu [16]. 

Rozvoj osobnosti pomocí aktivit v přírodě (Outdoor development training) 

seznamuje studenty s komerčně úspěšným směrem aplikací aktivit v přírodě v tzv. 

rozvojových programech. Intenzivní studijní program zahrnuje hlavní obsahové 

bloky pro vzdělávání manažerů, reflexe jednotlivých programových bloků a 

možnosti praktické aplikace [16]. 

Ve školním roce 2006/2007 byl otevřen v rámci studijního oboru Tělesná 

výchova a sport nový studijní směr Aktivity v přírodě. Svou náplní se postupně 

přibližuje studijním oborům outdoor tréninku na britských univerzitách. 

Dle mého názoru, aby jim mohl úspěšně konkurovat, bylo by potřeba tento 

studijní směr ještě obohatit o předměty ekonomického rázu, managementu, 

marketingu a především povinnou praxí v outdoorové průmyslu. 

V současné době studijní směr Aktivity v přírodě studentům nabízí: 

~ Absolvování kvalitních základních kursů lyžování, kursů turistiky a sportů v 

přírodě a kursu vodních sportů . 

.., Znalosti, dovednosti i výkonnost získané na základních kursech mohou rozšířit 

ve volitelných předmětech. Absolvování těchto předmětů také studenty 

obohatí o prožitky a zkušenosti, které obohatí jejich život. 

.., Příprava a vedení různých druhů her, včetně her podporujících týmovou 

spolupráci a komunikaci. 
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)>Zdolávání a aplikace nejrůznějších druhů překážek podporujících učení i rozvoj 

osobnosti. 

~Získání cenných zkušeností a krásných zážitků ze svobodného putování pěšky, 

na kolech i na běžeckých i skialpinistických lyžích v ČR i v zahraničí. . 

'y Zvládnutí širokého spektra lezeckých dovedností na stěnách, při bouldrování ve 

vysokých horách. 

)o Prožití dobrodružně laděných kursů předkládajících klasické programy pobytu 

a výchovy v přírodě [ 16]. 

7.2 Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci 

Studenti studijního oboru Rekreologie mohou na FTK UP od školního 

roku 2005/2006 studovat magisterskou specializaci Management životního 

stylu, která umožňuje získat licenci Outdoor trainer či Učitel zážitkové 

pedagogiky. 

Magisterská specializace management životního stylu 

Absolventi specializace jsou vysokoškolsky připravení odborníci, kteří v 

nejrůznějších projektech rekreace, výchovy a vzdělávání analyzují, navrhují, 

vytváří a realizují programy působící na rozvoj osobnosti jedince i celých skupin 

obyvatelstva s cílem pozitivně ovlivnit životní styl. 

Během studia jsou studenti seznamování s teorií, metodami, prostředky 

zážitkově pedagogického působení. Studenti při absolvování příslušné praxe 

mohou získat jednu z následujících specializací: Instruktor lanových aktivit ll. 

Třídy, Instruktor lanových aktivit I. Třídy, Instruktor týmových a iniciativních 

her, Instruktor vodní turistiky, Instruktor sjezdového lyžování, Instruktor 

snowboardingu, Instruktor lezení na umělé lezecké stěně, Instruktor potápění, 

Učitel zážitkové pedagogiky, Outdoor trainer, Instruktor cykloturistiky, Instruktor 

VHT. 
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Součástí specializace jsou povinné předměty z oblasti sportovní, 

pedagogické, historie, geografie, mezinárodních vztahů, cestovního ruchu, 

zdravovědy, marketingu a managementu. 

Dle mého názoru je obsahově náplň specializace studia téměř srovnatelná 

se studijními obory v Británii. A dalo by se konstatovat, že specializace 

Management životního stylu je jediným komplexním studijním programem v ČR, 

který se zabývá moderně pojatým působením na životní styl člověka a širokých 

skupin obyvatelstva. Využívá nejnovějších diagnostických, teoretických, 

metodických a programových prostředků a trendů. Tímto pojetím studijního 

programu se katedra rekreologie FTK. UP stává lídrem v oblasti Managementu 

životního stylu v ČR. 

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy spolu s Fakultou 

tělesné kultury Univerzity Palackého jsou členové organizace Profesního sdružení 

pro zážitkové vzdělávání. 
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8 Outdoor trénink jako studijní obor na FTVS UK 

Jak už jsem zmínila v předchozí kapitole, studijní obor úzce 

specializovaný na outdoor trénink v českém vysokoškolském prostředí doposud 

chybí. Myslím si, že by v českém vysokoškolském prostředí určitě měl mít své 

místo. Zda tento názor sdílejí také mí kolegové a ostatní studenti managementu 

TV a sportu FTVS UK jsem zjišťovala následujícím průzkumem. 

8.1 Průzkum na téma "Outdoor trénink jako studijní obor na FTVS UK" 

Pomocí dotazníkového šetření jsem provedla průzkum mezi studenty 

managementu TV a sportu FTVS UK. 

Průzkumem jsem zejména zjišťovala, zda by byl studijní obor úzce 

specializovaný na outdoor trénink atraktivní pro uchazeče, zda má FTVS UK 

vhodné podmínky pro studium tohoto typu, zda studenti vidí v outdoor tréninku 

perspektivu pro komerční či veřejnou sféru a zda by absolventi tohoto oboru našli 

v ČR uplatnění. 

Průzkum byl proveden mezi 63 studenty managementu TV a sportu FTVS 

UK. 26 studentů v době průzkumu bylo ve 2. ročníku, 15 studentů chodilo do 3. 

ročníku a zbylých 22 navštěvovalo již 4. ročník. Všichni respondenti absolvovali 

kurz aktivit v přírodě ve výcvikovém středisku FTVS UK ve Stráži nad Nežárkou. 

Celkem dotazník, který obsahoval 18 otázek, vyplnilo 34 žen a 29 mužů. 
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8.2 Výsledky průzkumu 

A. Věková struktura respondentů 

13% lOo/o 

Gmfč. 1 

B. Preferované sportovní aktivity 

lg) do 20 let 

21 - 22let 

[] 23 - 24let 

025 a více 

Z grafu č. 2 můžeme vidět, že mezi nejoblíbenější a nejčastěji 

provozované sportovní aktivity patří kolektivní sporty, pak následuje 

cyklistika a hned za ní se řadí vodní sporty. 

Gmfč.2 

45 

40 

35 
30 

počet 25 
studentů 

D kolektivní sporty 

lil atletika 

gynmastika + tanec 

&;~ vodní sporty 

D bojové sporty 

O cyklistika 

VHT 

D jiné (floorball, tenis, 
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C. Úroveň provozovaných sportovních aktivit 

Ze 79% se respondenti zařadili mezi rekreační sportovce, pouze dva 

respondenti se věnují sportu na vrcholové úrovni. 

Grafč. 3 
O vrcholová 

• výkonnostn 
í 

~rekreáční 

D. Počet respondentů provozující aktivity a sporty v přírodě 

Podle odpovědí respondentů můžeme říci, že téměř 90% z nich provozuje 

aktivity a sporty v přírodě. 

počet 

studentů 

30 Grafč. 4 

6 

o 

ll určitě ano gJ spíše ano D spíše ne rozhodně ne 

E. Zájem o studium týkající se outdoor management tréninku 

Většina dotazovaných respondentů by pravděpodobně projevila zájem o 

studijní obor úzce specializovaný na outdoor management trénink. Proti bylo 

jen 15% z dotazovaných respondentů (viz. Graf č. 5). 

76 



Grafč. 5 
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F. Náplň studijního oboru 
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ID spíše ne 

O rozhodně ne 

Dle názorů respondentů by měl studijní obor specializovaný na outdoor 

management trénink obsahovat následující předměty. Hodnoty(%) na ose x 

podle odpovědí dotazovaných respondentů vyjadřují důležitost a význam 

předmětů během studia. Velký důraz studenti kladou především na sporty 

v přírodě, psychologii a management. 
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G. Forma průběhu studia 

Více než polovina respondentů se domnívá, že by studium mělo probíhat 

distančně prostřednictvím blokové výuky. Naopak 31% z dotazovaných 

preferuje studium presenční. 

10% 

Grafč. 7 

H. Optimální délka studia 

Ql Presenční studium 

lY Distanční studium 
prostřednictvím 
blokové výuky 

lil Kurzy celoživotního 
vzdělávání 

78% dotazovaných studentů se přiklání k možnosti, že by optimální délka 

studia outdoor management tréninku měla být 2 až 3 roky, zbývajících 22% 

respondentů by uvítalo délku studia 4 až 5 let. 

počet 

studentů 

Grafč. 8 

4 až Slet 
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L Maximální ěástka, kterou by byl student ochoten zaplatit za 1 kurz 

Grafč. 9 

do 4 000,-

o 5 10 15 20 25 30 35 

počet studentů 

Z grafu č. 9 vyplývá, že většina studentů, což je asi 68%, by byla ochotna 

za jeden kurz zaplatit 4 000,- Kč. 32% respondentů by investovalo maximálně 

do výše 2 000,- Kč. (kurzem mám na mysli převážně týdenní akce sportů a 

aktivit v přírodě, které by čítaly 56 vyučovacích hodin). 

J. Podmínky FTVS UK pro studijní obor zaměřený na outdoor trénink 

U respondentů jsem zjišťovala, zda FTVS UK dle jejich názorů má dobré 

podmínky pro studium tohoto typu (viz graf č. 10), a zda má podmínky pro 

studium outdoor tréninku srovnatelné se zahraničím (viz graf č. ll). 

Grafč. 10 

rozhodně ne 

Z 93% se respondenti domnívají, že FTVS UK má pravděpodobně vhodné 

podmínky pro studium outdoor management tréninku. 
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40% dotazovaných studentů předpokládá, že FTVS UK má podmínky pro 

studium outdoor management tréninku horší než na univerzitách v zahraničí, 

35% dotazovaných naopak považuje podmínky za srovnatelné, 6% 

respondentů se domnívá, že má FTVS UK lepší podmínky než v zahraničí, 

19% studentů nedokázalo na danou otázku odpovědět. 

Grafč. ll 

K Informovanost o univerzitách nabízejících studijní obor týkající se 

outdoor management tréninku 

Z celkového počtu 63 respondentů pouze 12 studentů má v podvědomí 

informace o vysokých školách, které nabízí studijní obor specializovaný na 

outdoor management trénink. Pouze jedna studentka dokázala několik 

univerzit vyjmenovat, přičemž uvedla důvod, že na tuto tematiku psala 

seminární práci. Graf č. 12 o informovanosti studentů vypadá následovně. 

Grafč. 12 
2o/o lil neví o žádných 

[g ví o univerzitách 

O znají přesné 
názvy univerzit 
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L. Uplatnění na českém trhu práce 

Z 81% se respondenti domnívají, že absolvent takovéhoto studijní oboru 

by uplatnění na českém trhu práce pravděpodobně našel, 19% respondentů 

bylo opačného názoru. 

určitě ano 

[]spíše ano 

O spíše ne 

rozhodně ne 

M. Rozšířenost outdoor tréninku na českém trhu 

Grafč. 14 5% 

191 rozhodně ano 

O spíše ano 

111 spíše ne 

g rozhodně ne 

Ze 41% respondenti předpokládají, že outdoor trénink na českém trhu 

zatím pravděpodobně není úspěšně rozšířený, naopak 59% respondentů je 

názoru, že outdoor trénink se na českém trhu postupně úspěšně dostává do 

popředí. 
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N. Perspektiva outdoor tréninku 

95% respondentů vidí v outdoor tréninku perspektivu do budoucna jak pro 

komerční, tak i pro veřejný sektor. Pouhých 5% respondentů se domnívá, že 

outdoor trénink pravděpodobně v budoucnu žádná perspektiva nečeká. 

Grafč. 15 

5o/o 0% 1!1 určitě ano 

lil spíše ano 

1!1 spíše ne 

D rozhodně ne 

8.3 Zhodnocení a shrnutí průzkumu 

Všichni dotazování respondenti absolvovali kurz aktivit v přírodě ve 

výcvikovém středisku FTVS UK ve Stráži nad Nežárkou. Tudíž všichni 

respondenti přibližně věděli, že kurzy aktivit v přírodě velmi úzce souvisí 

s outdoor tréninkem, a proto byli vhodnými respondenty pro průzkum. 

Z 90% se studenti věnují ve svém volném čase aktivitám v přírodě, 85% 

respondentů by projevilo zájem o studijní obor úzce specializovaný na outdoor 

management trénink, tzn. že atraktivnost by tento studijní obor určitě u studentů 

nepostrádal. 

Podmínky pro studium outdoor management tréninku studenti z 93% 

hodnotí jako vyhovující, přičemž 40% dotazovaných se přiklonilo k názoru že 

podmínky ve srovnání se zahraničím jsou horší, naopak 35% studentů usuzuje, že 

podmínky FTVS UK má se zahraničím srovnatelné a 6% dokonce předpokládá, že 

podmínky pro studium jsou lepší než v zahraničí. Pro FTVS UK názory na 

úroveň podmínek pro studium outdoor management tréninku se jeví 

poměrně pozitivně. 

59% dotazovaných studentů předpokládá, že outdoor trénink je na 

českém trhu již poměrně rozšířen, s čím i souvisí názor, že z 81% by absolventi 
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studijního oboru specializovaného na outdoor management trénink našli na 

českém trhu práce uplatnění. Přičemž 41% studentů je názoru, že outdoor 

trénink na českém trhu zatím úspěšně rozšířen není, čímž můžeme předpokládat, 

že zbylých 19% absolventů, by pravděpodobně v budoucnu uplatnění na českém 

trhu práce našla. 

Z výše uvedených názorů můžeme usuzovat, že obor úzce specializovaný 

na outdoor management trénink je pro další svůj vývoj poměrně perspektivní. 

95% dotazovaných je téhož názoru, přičemž do budoucna v outdoor tréninku vidí 

perspektivu jak v komerčním, tak i ve veřejném sektoru. 

83 



, .." v ,y, 

C. ZA VERECNA CAST 

9 Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření přehledu vysokoškolské 

přípravy specialistů outdoor management tréninku. Pro splnění daného cíle jsem 

provedla charakteristiku studijních programů outdoor management tréninku na 

britských univerzitách, pohled na outdoor trénink v českém školství a průzkum 

mezi posluchači managementu TV a sportu na FTVS UK. V této závěrečné fázi se 

pokusím práci zhodnotit, zda jsem splnila vytýčený cíl, k jakým závěrům jsem 

dospěla a jaký je přínos. 

V teoretické části diplomové práce jsem objasňovala problematiku OMT a 

to především těm, kteří se doposud s touto disciplínou neměli možnost setkat. 

Důležité bylo vysvětlení pojmu zážitková pedagogika, stěžejních pilířů OMT a 

působení her v OMT. Vycházela jsem s knihy Outdoor trénink pro manažery a 

firemní týmy od V. Svatoše a P. Lebedy, a dále pak z knih J. Neumana. Uvedené 

tituly byly pro mě velkými pomocníky pro zpracovávání teoretické části, protože 

jejich autoři jsou významní pedagogové, kteří se problematikou outdoor tréninku 

zabývají již delší dobu. 

Z teoretické části vyplývá, že role pedagoga či instruktora kurzu je velmi 

náročná. Klient požaduje kvalitní služby, které by mu přinesly potřebný efekt a 

zpětnou vazbu. Proto je nutno mít na trhu kvalitní specialisty outdoor 

management tréninku. Tím jsem připravila prostor pro analytickou část práce, ve 

které jsem udělala přehled vysokoškolské přípravy specialistů OMT. 

V analytické části práce jsem si vybrala pro charakteristiku studijních 

programů OMT právě Velkou Británii, protože tam se OMT zrodil a v současné 

době se nachází na poměrně vysoké úrovni ve srovnání s okolním světem. 

Využila jsem internetového prohlížeče, kde jsem našla 9 univerzit, které 

nabízejí studijní obory specializované na outdoor management trénink. Do 

budoucna se ovšem předpokládá, že i další univerzity budou otvírat studijní 

programy specializované na OMT, protože na britském trhu se neustále zvyšuje 
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poptávka po outdoorových aktivitách a z toho důvodu se bude zvyšovat i zájem 

společností po kvalifikovaných absolventech. 

Současná nabídka studijních oborů je poměrně podobná, výrazně se od 

sebe neodlišuje. Samozřejmě, že každá univerzita se snaží přizpůsobit studium, co 

nejvíce potřebám trhu, ale i přesto na všech univerzitách vycházejí z principu 

zážitkové pedagogiky. 

Z mého hlediska bych vyzdvihla Sheffield Hallam University a Kingston 

Maurward College, kde mě nabídky studijních oborů zaujaly nejvíce, protože 

náplň studia zahrnuje outdoor adventure aktivity, které jsou velmi dobře 

propojeny s managementem, marketingem a dávají studiu ekonomický ráz. 

Rovněž emailové komunikace s oběma univerzitami byly bezproblémové, což je 

dle mého názoru velký přínos pro potenciální uchazeče o studium na těchto 

univerzitách. 

Samozřejmě, že je to jen otázka osobního názoru, kdokoli jiný by mohl 

upřednostnit studium na jiné univerzitě např. na Bicton College, kde se obor 

vyučuje již od roku 1985, tudíž od této univerzity by se mělo čekat, že výuku 

bude mít nejpropracovanější ze všech, protože ostatní univerzity otevřely studijní 

obory OMT většinou na sklonku 20. století. 

V českém školství se outdoor tréninkem zabývá FTVS UK v Praze a FTK 

UP v Olomouci. Studijní obor úzce specializovaný na outdoor trénink zatím 

uvedené fakulty nenabízejí, ale studenti mají možnost se seznámit s OMT na 

povinném kurzu aktivit a sportů v přírodě a rovněž si mají možnost zvolit i další 

semináře a kurzy, které se OMT přímo týkají. 

Pedagogové se snaží konkurovat zahraničí alespoň tak, že nabízejí 

možnosti magisterské specializace Aktivity v přírodě na FTVS UK a Management 

životního stylu na FTK UP. V rámci těchto specializací studenti mají možnost se 

více věnovat problematice outdoor tréninku. Přičemž lépe hodnotím specializaci 

Managementu životního stylu na FTK UP, protože náplň a struktura studia je 

velmi podobná studijním oborům v Británii. Dle mého názoru je jen otázkou času, 

kdy i české univerzity nabídnou ke studiu studijní obor Outdoor management 

trénink. 

85 



Součástí diplomové práce byl i výzkum mezi studenty sportovního 

managementu FTVS UK, v němž studenti vyjádřili své názory na outdoor 

trénink. Všichni dotazovaní studenti absolvovali kurz aktivit v přírodě ve 

výcvikovém středisku FTVS UK ve Stráži nad Nežárkou, tzn. že byli poměrně 

vhodnými respondenty, aby mohli sami zhodnotit situaci pro OMT. 

Outdoor trénink shledávají atraktivním oborem, poměrně pozitivně 

hodnotí i podmínky FTVS UK pro studium studijního oboru, který by byl úzce 

specializovaný na OMT. Více než polovina studentů se domnívá, že OMT je na 

českém trhu úspěšně rozšířený, a tudíž uplatnění na trhu práce se jeví velmi 

příznivě. Rovněž perspektivu studenti hodnotí výborně. 95% dotazovaných vidí 

v OMT perspektivu jak v komerčním, tak i ve veřejném sektoru. 

Závěrem bych shrnula, že výsledky mé diplomové práce seznamují 

s náplní studijních oborů OMT ve Velké Británii, podávají informace o 

podmínkách a struktuře studia. Přinášejí pohled a názory na OMT v českém 

školství. 

Domnívám se, že přehled studijních oborů britských univerzit a výsledky 

dotazníkového šetření mezi studenty Managementu TV a sportu FTVS UK by 

mohly být inspirací pro české akademické instituce, které zvažují otevření 

studijního oboru úzce specializovaného na outdoor management trénink. 
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Příloha: 

Dotazník - Perspektivy studia "Outdoor management trainingu"v ČR 

Zdravím všechny studenty Managementu TV a sportu na FTVS UK. 
Jmenuji se Karolina Pěchovičová, jsem studentkou posledního ročníku FTVS UK, 
v současné době píši diplomovou práci na téma ,,Perspektivy studia outdoor 
management tréninku (studijní programy britských univerzit a srovnání s ČR) u 

Ve Velké Británii se studijní obor zaměřený na outdoor trénink vyučuje na 
několika univerzitách a mezi studenty, veřejností i komerční sférou budí velký 
zájem. 

Následujícím dotazníkem bych ráda udělala průzkum mezi studenty 2.- 4. 
ročníků managementu TV a sportu FTVS UK, kteří již absolvovali kurz aktivit ve 
Stráži. Dotazníkem bych ráda zjistila, zda by studenti měli zájem studovat obor 
zaměřený na outdoor trénink, zda v něm vidí nějakou perspektivu pro komerční či 
veřejnou sféru a zda by absolventi tohoto oboru našli v ČR uplatnění. 

Outdoor trénink = metoda vzdělávání, která staví na principech výchovy 
prožitkem, využívá aktivit v přírodě ke vzdělávání, osobnímu rozvoji a rozvoji 
dovedností potřebných pro úspěšné zvládnutí náročných situací~ jde o propojení 
psychologických poznatků s aktivitami a modelovými situacemi v přírodě 

Informace o vyplnění dotazníku: 
Vaši odpověď, prosím, barevně vyznačte (viz příklad) nebo popřípadě vypište na 
místo teček a pak barevně vyznačte. U mnohých otázek můžete označovat více 
odpovědí. 

Vzor vyplnění: 

Jaký druh sportu provozujete nejraději? 
a) kolektivní sporty 
b) atletika 

1. Pohlaví? a) muž b) žena 

2. Který ročník MNG TVS studujete? a) druhý b) třetí c) čtvrtý 

3. Věk? a) do 20 b) 21 - 22 c) 23 - 24 d) 25 a více 



4. Jaký druh sportu provozujete nejraději? 
a) kolektivní sporty 
b) atletika 
c) gymnastika +tanec 
d) vodní sporty 
e) bojové sporty 
f) cyklistika 
g) VHT 
h) Jiné .... 

5. Na jaké úrovni uvedený sport provozujete? 

a) vrcholové b) výkonnostní c) rekreační 

6. Absolvoval( a) jste v průběhu studia předměty týkající se aktivit v přírodě? 

a) ano b) ne 

7. Provozujete aktivity a sporty v přírodě? 

a) určitě ano b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně ne 

8. Měl(a) byste zájem studovat výše popsaný obor týkající se outdoor 
management tréninku? 

a) ano b) možná c) spíše ne d) rozhodně ne 

9. Jaké předměty by měl podle Vás tento studijní obor určitě obsahovat? 
(vypište dle Vašeho názoru 5 nejdůležitějších předmětů) 

10. Jakou formou by mělo studium probíhat? 

a) presenčně b) distančně prostřednictvím blokové výuky 

c) kurzy celoživotního vzdělávání 

ll. Kolik let by se mělo studovat? 

a) 2 - 3 roky b) 4- Slet 



12. Kolik byste byli ochotni zaplatit za jeden kurz aktivit v přírodě, který by 
byl součástí studia? (jednalo by se převážně o týdenní kurzy, které by 
čítaly 56 vyučovacích hodin) 

a) do 2 000,- b) do 4 000,- c) do 5 000,- d) 5 000,- a více 

13. Myslíte si, že FTVS UK má dobré podmínky pro studijní obor tohoto 
typu? 

a) určitě ano b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně ne 

14. Má FTVS UK srovnatelné podmínky se zahraničím pro studijní obor 
tohoto typu? 

a) srovnatelné podmínky b) má lepší podmínky c) má horší podmínky 

d) nevím 

15. Znáte univerzity nabízející takovýto studijní obor? Jestliže ano, vypište 
které znáte a zemi, kde se nacházejí. 

a) ano . . . . . . . . b)ne 

16. Myslíte si, že by takto kvalifikovaný specialista našel uplatnění na českém 
trhu práce? 

a) určitě ano b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně ne 

17. Myslíte si, že outdoor trénink je v současné době na českém trhu úspěšně 
rozšířený? 

a) určitě ano b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně ne 

18. Vidíte v outdoor tréninku perspektivu do budoucna jak pro komerční, 
tak i pro veřejný sektor? 

a) určitě ano b) spíše ano c) spíše ne d) rozhodně ne 

Děkuji za čas strávený nad tímto dotazníkem. Prosím, ještě o jeho zaslání na 
e-mail: 
caroline.pechov@post.cz 

Děkuji, 

Karolina Pěchovičová 


