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1. Historické inspirace pro zdůraznění významu aktivit 
v přírodě 

V této ãásti je tfieba struãnû vzpomenout osobnosti, jejichÏ názory jsou stále Ïivé. I moderní doba se mÛÏe
mnoh˘mi my‰lenkami a skutky dále inspirovat.

J. A. Komensk˘ (1592-1670) zdÛrazÀoval uãení se pomocí pfiím˘ch záÏitkÛ a zku‰eností v pfiírodû. Prak-
tické zku‰enosti a proÏitky stojí podle nûj na prvním místû v uãení a v˘chovû mladé generace. Je dÛleÏité
rozvíjet ruku (dovednosti), srdce (emoce), hlavu (znalosti) i jazyk (komunikaci, dorozumívání). Propraco-
val vyuÏívání herní metody v uãení a v˘chovû.

J. J. Rousseau (1712-1788) pokládal uãení v pfiírodû a dle pfiírody za rozhodující v Ïivotû dítûte. Tûlesná
cviãení v pfiírodû vedou k rozvoji zdravého tûla i k rozvoji my‰lení. Podafiilo se mu obrátit pozornost
vychovatelÛ k proÏitkÛm dûtí a ÏákÛ.

Filantropisté Basedow, Guts-Muts,Vieth (1723-1836) hledali metody pfiirozené a harmonické v˘chovy, stali
se prÛkopníky pfiirozeného smûru v tûlesné v˘chovû, vyuÏívali cviãení na ãerstvém vzduchu a budovali
dÛmyslné pfiekáÏky z lan, tyãí a ÏebfiíkÛ. Konstrukce mnoh˘ch jejich zafiízení nejsou dosud pfiekonány.

J. H. Pestalozzi (1746-1827) vysoce hodnotil pfiímé zku‰enosti získávané v praktickém Ïivotû, v˘chovu
chápal v souladu s pfiírodou a zdÛrazÀoval pfiirozenost tûlesné v˘chovy.

J. Dewey (1859-1952) rozpracoval uãení vyuÏívající fie‰ení problémÛ a propagoval získávání zku‰eností
na vlastní kÛÏi, pfiím˘mi záÏitky. Ovlivnil reformní ‰koly a moderní proudy v pedagogice. B˘vá povaÏován
za zakladatele zku‰enostní v˘chovy i v˘chovy v pfiírodû.

G. Hebert (1875-1957), zakladatel tzv. pfiirozené metody, ve‰kerá cviãení provádûl pod ‰ir˘m nebem,
vyuÏíval pfiírodní i umûlé pfiekáÏky, pfiedznamenal rozvoj dne‰ních lanov˘ch center.

Kurt Hahn (1886-174), zakladatel fiady alternativních ‰kol a zakladatel celosvûtového hnutí Outward
Bound. Je povaÏován za otce v˘chovy v pfiírodû i dobrodruÏné v˘chovy. SnaÏil se o nápravu mladé gene-
race pomocí tzv. zá Ïitkové terapie.

V na‰i novûj‰í historii najdeme vedle Komenského fiadu pfiístupÛ, které podporují a propagují zdrav˘ zpÛ-
sob Ïivota prostfiednictvím pobytu v pfiírodû.

V̆ znamn˘ ãesk˘ vûdec Josef Dobrovsk˘ (1753-1829) se sv˘m zpÛsobem Ïivota fiadil k propagátorÛm
zdravého zpÛsobu Ïivota. Kladl dÛraz na otuÏování, ranní i veãerní cviãení a na pohyb v pfiírodû.

V ãesk˘ch zemích mají také dlouhou tradici „‰koly v pfiírodû“. Je znám ministersk˘ v˘nos z roku 1873,
kter˘ dovoluje uãitelÛm vycházet ve vhodném ãase se Ïáky do pfiírody. Jsou doklady o tom, Ïe jiÏ koncem
19. století (1874-1879) organizoval v Olomouci vyuãování v pfiírodû uãitel Ignác Libíãek.

Poãátkem 20. století se zab˘val my‰lenkami v˘chovy v pfiírodû stfiedo‰kolsk˘ profesor A. B. Svojsík. Jeho
pobyt v USA (1902,1905) a hlavnû pobyt v Anglii (1911) ho nadchl, jak lze vtáhnout mládeÏ do dobro-
druÏného Ïivota v pfiírodû. V roce 1912 se rozhodl napsat kníÏku „Základy junáctví“ ke které pfiizval v˘z-
namné odborníky i politiky. V̆ znamn˘ filozof a pedagog F. Drtina zde pí‰e o v˘chovû pfiirozené a v˘chovû
v pfiírodû. V krátké stati charakterizuje to, co se o 70 let pozdûji dovídáme z odborn˘ch pojednání 
o zku‰enostní v˘chovû (Experiential Education nebo také ZáÏitkové pedagogice) a o v˘chovû v pfiírodû
(Outdoor Education). O cviãení v pfiírodû zde pí‰e zemsk˘ inspektor tûlocviku J. Klenka a A. B. Svojsík.
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Pro na‰i problematiku je také zajímavá koncepce nazvaná „Eubiotika“ (fiecky eudobfie, bios - Ïivot; moÏn˘
ãesky pfieklad jako DobroÏilství ) – Ïivot v souladu s pfiírodou.

Hlavní my‰lenky publikoval prof. RÛÏiãka aÏ v roce 1926. Byl ovlivnûn anglick˘m „Hnutím zahradních
mûst“ i názory Ch. Fouriera o Ïití v souladu s pfiírodou – odmítal v‰ak jeho kasárenské spoleãné bydlení.
RÛÏiãka vidûl hlavní pfiíãinu ‰patného stavu lidské spoleãnosti (zdraví, morálka, alkoholismus atp.) ve
ztrátû pfiirozeného zpÛsobu Ïivota, kter˘ pfiedstavuje rodinn˘ Ïivot v blízkém kontaktu s pfiírodou. Dále to
je nedostatek smysluplné tûlesné práce, nedostatek pohybu, nedostatek ãerstvého vzduchu a slunce, ‰pat-
né Ïivotní prostfiedí, spotfiební zpÛsob Ïivota. Vlivem nezdravého zpÛsobu Ïivota ve mûstû je nejenom tûlo
ãlovûka odtrÏeno od sv˘ch fyziologick˘ch potfieb, ale i jeho duch je odtrÏen od v‰eho vûãného a Ïivého 
v pfiírodû. Pouze pfiíroda je podle RÛÏiãky pro ãlovûka pÛvodním a pfiirozen˘m rodn˘m prostfiedím a tedy
i jedinû moÏn˘m a absolutnû nutn˘m Ïivotním prostfiedím, má-li mít lidsk˘ Ïivot zdrav˘ základ.

V̆ znamn˘m propagátorem Eubiotiky byl Eduard ·torch, kter˘ realizoval její zásady v praxi. V roce 1925
zaloÏil na LibeÀském ostrovû v Praze Dûtskou farmu. V knize „V̆ chovná osada“ publikoval své zku‰enos-
ti a návrhy na ‰kolu v pfiírodû, kde lze dle nûj pÛsobit na Ïáky po stránce tûlesné i du‰evní:

Po stránce tûlesné - stál˘ pobyt na volném vzduchu, probuzení chuti k Ïivotu, návyky hygienickému zpÛ-
sobu Ïivota - ãistota, pofiádek, vydatné a správné stravování - mléko, ovoce, zelenina, otuÏování, om˘vání
tûla a koupání, plaveck˘ v˘cvik, tûlesná cviãení, pfiimûfiená tûlesná práce, zejména práce na zahradû,
posilující odpoãinek a spánek, pr ázdninov˘ pobyt v lesním tábofie;

Po stránce du‰evní - fiádné ‰kolní vyuãování zkoncentrované do Ïivota v pfiírodû, rodinn˘ zpÛsob v˘chovy
i ve ‰kole - uãitelé Ïijí spoleãnû s Ïáky, Ïáci se úãastní spoleãného hospodáfiství, posilování dobré vÛle, pra-
covitost, smysl pro povinnost k celku a pro spoleãensk˘ fiád, uãitel vyuÏívá v˘chovného vlivu vhodnû
fiízen˘m stykem s rodiãi a s vefiejností.

·torch dále domyslel i v˘chovnou funkci lyÏafisk˘ch kurzÛ, letních táborÛ a exkurzí objevujících dávnou
minulost i krásu pfiírody. Aãkoliv nebyl uãitel tûlocviku, patfiil mezi prÛkopníky lyÏování a turistiky ve
‰kole. Ve 38 letech se stal skautem, vedl oddíl, psal ãlánky i metodickou pfiíruãku o rodinném skautingu.
Své ãlánky podepisoval jako Sachem (indiánsk˘ náãelnick˘ titul), touto pfiezdívkou ho oslovovali skauti 
a ãasto i Ïáci. Milo‰e Zapletala (1993) inspirovala jeho ãinnost k sepsání dvou velk˘ch etapov˘ch her plnû
vyuÏívajících pfiírodního prostfiedí „Lovci mamutÛ“, a „Minehava“.

Názory zakladatele sokolského hnutí Miroslava Tyr‰e (1862) jsou spojovány s antickou koncepcí „kalok-
agathiá“, která klade vyrovnané nároky na tûlesnou i du‰evní sloÏku osobnosti. Cviãitelé Sokola záhy poz-
nali, Ïe je tfieba cviãení v tûlocviãnách doplÀovat pohybem v pfiírodû, nejprve to byly vlastenecky oriento-
vané v˘lety do pfiírody a pozdûji od 20. let dvacátého století se mocnû rozvíjí tábornictví a sokolsk˘ pobyt
a cviãení v pfiírodû, které byly inspirovány také úspûchy skautingu (ten mûl b˘t dle pÛvodní my‰lenky 
A. B. Svojsíka také souãástí sokolské ãinnosti). Samostatn˘m pfiínosem i pro na‰e dny je dobfie metodicky
propracovan˘ systém uãení v pfiírodû i pfiíprava cviãitelÛ. V sokolském prostfiedí bylo také zásluhou 
M. Provazníkové rozvíjeno pfiekonávání pfiírodních i umûl˘ch pfiekáÏek (tedy více neÏ 50 let pfied tím, neÏ
se k nám dostaly informace o americk˘ch „rope courses“).

Jaroslav Foglar (1907-1999) by mohl b˘t povaÏován za jednoho ze zakladatelÛ tzv. dobrodruÏné v˘chovy.
Cviãení a hry v pfiírodû, dobrodruÏné v˘pravy, romantika pfiírodních zákoutí to v‰e stále patfií i do moderní
doby. Pobyt a cviãení v pfiírodû nejsou samoúãelné, stále u nûj nacházíme so uvislosti s uãením i v˘chovou.

V souãasné dobû mÛÏeme nalézt pokraãovatele a originálního autora mnoha her a programÛ vyuÏívajících
cviãení a hry v pfiírodû pro poznání, dobrodruÏství a osobnostní rozvoj. Tím odborníkem je Milo‰ Zaple-
tal. Jeho kníÏky a hry jsou stál˘m zdrojem inspirace pro pedagogy vycházející se Ïáky do pfiírody za
cviãením, hrou a dobrodruÏstvím.
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2. Význam pohybové aktivity a aktivit v přírodě pro člověka 

Shrnující komentáfi o vlivu tûlesné aktivity na zdraví dûtí a dospívajících publikovali v roce 2000 svûtovû
uznávaní ‰véd‰tí fyziologové B. Ekblom, P. O Åstrand (Stockholm Karolinska Institute). Znovu opakují
fakt, Ïe ãlovûk, kter˘ se narodil poãátkem 20. Století, byl svûdkem takového technického rozvoje, kter˘
pfiedãil technick˘ rozvoj rodu Homo - ãlovûka za poslední miliony let. Lidé i jejich pfiedchÛdci byli adap-
tování na Ïivotní styl sbûraãÛ a pozdûji lovcÛ. Nyní jsme pfiekonali zemûdûlskou kulturu a vyspûlé zemû
Ïijí v urbanizované, vysoce technologicky rozvinuté spoleãnosti, které dominuje sedav˘ zpÛsob Ïivota. 

Dfiíve se dûti uãily, aÏ kdyÏ dospûly do vûku, kdy zaãaly rozumût informacím vychovatelÛ. Chlapci se uãili
od star‰ích lovcÛ. Dnes se zaãíná v˘uka ve vûku, kter˘ více ménû respektuje vyspûlost, rozmûry tûla,
funkãní a intelektuální potenciál. Dfiívûj‰í vertikální kontakt se star‰í generací je více ãi ménû nahrazován
horizontálním kontaktem se stejnû star˘mi osobami. Znamená to, Ïe v˘chovná, tûlesná, fyziologická 
i sociální situace mlad˘ch lidí se dramaticky zmûnila. 

My nyní zji‰Èujeme následky tohoto enormního nekontrolovaného pokusu s celou generací.

Pohybová aktivita dûtí zaji‰Èuje pfiípravu neuromuskulárního systému, rozvoj koordinace a rovnováhy. 
U dne‰ní mladé generace dochází k akceleraci rÛstu, v˘‰ka vzrostla o 8 - 10 cm a váha se zv˘‰ila o 7,5 -
9 kg u chlapcÛ i dívek. To znamená, Ïe by se tomu mûlo pfiizpÛsobovat fiízení pohybu v mozkové kÛfie,
mozeãku i periférní zpûtné vazby atp. Není také dofie‰ená otázka, zda je nebo není v mozku centrum kon-
trolující tûlesnou aktivitu, dohlíÏející na mentální a tûlesn˘ rozvoj i na energetickou rovnováhu. Neurofyzi-
ologové fiíkají, Ïe rozvoj neuronÛ a dendritÛ spojujících neurony je v mozku stimulován tûlesnou aktivi-
tou. To je tak˘ dÛvod pro podstatu hravého pohybu, kter˘ je spoleãn˘ ãlovûku i zvífiatÛm. Ukazuje se, Ïe
pohybová ãinnost vytváfií mechanismy, které kontrolují u rostoucího organismu rovnováhu pfiijmu a v˘da-
jÛ energie. Z tohoto hlediska je velmi ne‰Èastné to, Ïe v moderní spoleãnosti se prosazuje stále tendence,
kter á staví velké pfiekáÏky do cesty spontánní dûtské aktivitû. V mnoh˘ch vyspûl˘ch zemích politici 
a administrace redukují ãas vûnovan˘ povinné tûlesné v˘chovû ve ‰kolách v‰eho typu. Zji‰Èuje se, Ïe uÏ
od 13 rokÛ se mladí lidé adaptují na sedav˘ zpÛsob Ïivota, dívky více neÏ chlapci. Zvy‰uje se poãet
obézních dûtí.

Nízkou pohybovou aktivitu ovlivÀují také nedostateãné a ãasto negativní zku‰enosti dûtí ze ‰kolní tûlesné
v˘chovy a druh˘m dÛvodem je pfiirozená lidská lenost.

Jednou z cest k nápravû tohoto stavu by mohlo b˘t zv˘‰ení poãtu hodin tûlesné v˘chovy na ‰kolách. JiÏ
dlouho se ví, Ïe dûti musí mít pro svÛj zdrav˘ rozvoj nejménû hodinu pohybové aktivity dennû a tento trend
by mûl podporovat i kladn˘ pfiíklad rodiãÛ, ktefií by mûli stimulovat dûti k dal‰í pohybové ãinnosti ve vol-
ném ãase.

K tomu je tfieba fiíci, Ïe se pfiesnû neví, kolik pohybové akt ivity je pro zdraví optimální, ale mnohá
doporuãení hovofií o nutnosti vydatné pohybové aktivity nejménû 30 minut kaÏd˘ den.

Znovu lze zdÛraznit, organismus ãlovûka se adaptoval bûhem milionÛ let k v˘razné a pravidelné pohybové
aktivitû. Znamená to, Ïe i souãasná mladá generace potfiebuje pravidelnou a nároãnou pohybovou akt ivitu
pro optimálnû fungující organismus.

Nejefektivnûj‰í pohybovou aktivitou zakotvenou v na‰em biologickém dûdictví je pohybová aktivita
v pfiírodû. Nûkdej‰í v˘chova „faunou a florou“ (tedy pohybem v pfiírodû) byla pro v˘voj dûtí podstatná.
Dnes je podobn˘ typ aktivit bohuÏel opomíjen a zanedbáván.
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Tûlesná aktivita provádûná v pfiírodû mÛÏe b˘t vyni kajícím koníãkem po cel˘ Ïivot. Je zfiejmé, Ïe mnoho
mlad˘ch lidí nebaví chodit jen pro chÛzi samou i kdyÏ je to zdravé. Jestli v‰ak bude chÛze spojena s dobro-
druÏnou poznávací ãinností (poznávání Ïivota v pfiírodû, poznávání nov˘ch míst atp.) nebo s nûjak˘m
koníãkem (dnes je to tfieba práce na poãítaãi, ãi vyuÏívání elektronick˘ch pfiístrojÛ jako je GPS), pak
takovou aktivitu podniknou. To je signál a zpráva o tom, Ïe pro zvy‰ování pohybové aktivity ve v‰ech
vûkov˘ch skupinách je tfieba hledat praktické a realistické zpÛsoby a cesty jak ji zaãlenit do Ïivotního stylu.

Zdůvodnění potřeby aktivit v přírodě pro dnešního člověka

¤ada studií, které popisují Rachel a Stephen Kaplanovi ve své knize z roku 1987, poukazuje v rÛzn˘ch
souvislostech na potfiebu ãlovûka pfiicházet do kontaktÛ s pfiírodou a hledat klid, nechat se okouzlovat krá-
sou pfiírody, setkávat se s jin˘mi lidmi a chovat se svobodnû. Pfiírodní prostfiedí umoÏÀuje lep‰í pfiístup 
k tûmto hodnotám a situacím.

UÏ pouh˘ pohled na stromy mÛÏe vést k psychologick˘m pfiínosÛm. Vûzni pfii pravidelném pohledu na
zeleÀ ménû nav‰tûvovali nemocnici. Nemocní s v˘hledem do zelenû potfiebovali ménû uklidÀujících lékÛ
a rychleji se zotavovali po operacích. Bezprostfiední kontakt s pfiírodou zahrnuje potû‰ení, relaxaci, niÏ‰í
hladinu stresu. V̆ zkumy ukazují, Ïe díky tûmto kontaktÛm s pfiírodou dochází ke stavu Ïivotní pohody –
well - being. Lidé Ïijící a mající blíÏe k pfiírodû, jsou dle v˘zkumÛ zdravûj‰í neÏ ostatní jedinci. Zdá se, Ïe
je to znaãn˘ rozsah benefitÛ ve srovnání s tak relativnû malou a lacinou zmûnou prostfiedí.

Lidé v bûhu Ïivota, v nemoci, ve zdraví, v dobr˘ch i ‰patn˘ch ãasech, nalézají v pfiírodû nûco, co je ãiní
spokojenûj‰í a silnûj‰í. Posilující a obnovn˘ vliv pfiírody (proÏitky a zku‰enosti) je moÏné pozorovat na
v‰ech jedincích, ktefií pracují na zahrádkách, putují po kraji a horách, pozorují ptáky, tábofií a provádûjí
mnoho dal‰ích aktivit pfiírodû.

Pozitivního vlivu pfiírody je moÏné vyuÏít pfii plánování dovolené daleko od mûst a blíÏe ke krásn˘m
pfiírodním scenériím. Pro ty, ktefií chtûjí léãit mysl ãlovûka, i pro plánovaãe, designery a manaÏery to zna-
mená, Ïe mají podporovat posilující a ozdravn˘ vliv pfiírodního prostfiedí.

Pfiírodnímu prostfiedí se pfiisuzuje hlavnû estetick˘ vliv. Estetické pfiírodní prostfiedí pfiiná‰í potû‰ení, to se
odráÏí v na‰ich proÏitcích. Pfiírodní prostfiedí podporuje i fungování na‰eho organismu. Pfiírodní prostfiedí
urychluje zotavení pfii du‰evní únavû. Pfiíroda mÛÏe b˘t nahlíÏena jako podstatn˘ svazek mezi lidmi a ostat-
ním Ïiv˘m svûtem. Lze fiíci, Ïe pfiírodní prostfiedí je nezastupitelné.

Autofii ‰védské studie Grahn a kol. (1997) napfiíklad zjistili, Ïe dûti ve ‰kolce, které byly v rÛzném denním
prostfiedí, dosahovaly rÛzn˘ch v˘sledkÛ. Dûti, které si hrály stále v pfiírodû a blíÏe pfiírodû, mûly lep‰í pohy-
bovou koordinaci, lep‰í pozornost a koncentraci. Studie Nancy M. Wells (2000) ukazuje, Ïe bydlení dûtí 
v domech majících blízko k pfiírodû a zeleni ovlivÀuje kladnû jejich poznávací funkce. Ve studii, kterou
provádûl American Institutes for Research (AIR) oddûlení v˘chovy v Kalifornii, se prokázal kladn˘ vliv
programÛ v˘chovy v pfiírodû (aktivity v pfiírodû s ekologickou náplní zamûfienou na poznávání pfiírody) na
12 leté Ïáky ze ‰kol, které nav‰tûvovaly pfieváÏnû dûti z hispánské komunity. Îáci si zlep‰ili o 27 %
známky v matematice a pfiírodních vûdách. Zlep‰ily se sociální i osobnostní dovednosti – sebehodnocení,
fie‰ení konfliktÛ, vztah ke spoluÏákÛm, fie‰ení problémÛ, motivace k uãení a chování ve tfiídû. Zv˘‰il se
vztah k péãi o prostfiedí, Ïáci se více zapojili do tfiídûní odpadkÛ a zlep‰il se jejich vztah k pfiírodû.

Pohlédneme-li do Skandinávie, vidíme, Ïe v‰echny zemû v˘znamnû podporují rozvoj dûtí v pfied‰kolním
vûku. Nedílnou souãástí v˘chovy je pohyb a pobyt v pfiírodû za kaÏdého poãasí. To má zpûtnû vliv na
zdravotní stav, rozvoj osobnosti, tvofiivosti i otuÏilost. Z toho má pak pr ospûch celá spoleãnost.
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V poslední dobû se objevují studie (napfi. Humberstone, Stan 2009), které se zajímají o vztah mezi aktivi-
tami v pfiírodû a „well being“ u ÏákÛ základní ‰koly. Vychází se z toho, Ïe „well being“ je ‰iroká koncepce,
která zahrnuje fiadu filosofick˘ch pfiístupÛ od rozvoje tûlesného zdraví po nejrÛznûj‰í formy ‰tûstí. “ Well
being“ se dnes spojuje se v‰ím, co rozvíjí zdravotní, tûlesn˘, mentální a sociální stav jedince.

DÛleÏitá role tûlesné aktivity a odpovídajícího pfiíjmu potravin pro emoãní a tûlesnou Ïivotní pohodu (well
being) je podmínûna dle britsk˘ch autorÛ Pretty, J. a kol. 2003 také sekundár ní rolí vytváfienou ve vztahu
k pfiírodû a spoleãnosti.

V této souvislosti se zmiÀují o hypotetické roli tzv. Biofilie (Wilson), která ukazuje, Ïe tûsn˘ vztah ãlovû-
ka k pfiírodnímu prostfiedí zvy‰uje Ïivotní pohodu lidí. Tento vztah je sycen zvy‰ováním porozumûní 
a starostí o pfiírodu a jejich znovuobjevováním, coÏ mÛÏe vést k pfiemûnû vztahu lidí a pfiírody. Pokud pfii-
jmeme tuto hypotézu, znamená to, Ïe jakékoli naru‰ení vztahÛ mezi ãlovûkem a pfiírodou je ru‰ivé pro jed-
notlivce, spoleãnost a pfienesenû i pro kulturu. Dle závûrÛ této statû lze nalézt mnoho prací, které zfietelnû
ukazují, Ïe fyzikální a sociální rysy prostfiedí ovlivÀují chování, mezilidské vztahy i mentální stavy, jakoÏ
i kvalitu vztahÛ k pfiírodû. Ukazuje se, Ïe lidé preferují pfiírodní prostfiedí oproti jin˘m místÛm a benefity
tohoto vztahu jdou dále, nejen pro pouhé potû‰ení. Do tohoto kontextu patfií i efektivita pobytÛ v divoãinû,
projevující se v duchovních benefitech rekreace a proÏitkÛ získávan˘ch ve volném ãase. Ozdravné hodno-
ty mají nemocniãní zahrady, nebo v˘hledy z nemocniãních pokojÛ; benefity získáváme ze zahrádkáfisk˘ch
kolonií a pfiírodních prostor v mûstském prostfiedí; psychol ogické benefity vypl˘vají z kontaktÛ ãlovûka
se zvífiaty a domácími miláãky; benefity vypl˘vají i z konzumování potr avin vyroben˘ch z lokálních zdro-
jÛ v systémech, které mají pozitivní vliv na pfiírodu a venkovské spoleãenství. Vyvstává tak dÛleÏitá v˘zva.
Intuice, zku‰enosti a nûkterá fakta podporují poznatek, Ïe kontakt s pfiírodou mÛÏe b˘t pokládán za pozi-
tivní intervenci pro lidské zdraví, av‰ak profesionálové v oblasti zdraví dosud plnû nevyuÏívají tera-
peutick˘ vliv hortikultury, divoãiny, pfiírody, ãi kontaktÛ se zvífiaty.

Autofii v˘‰e uvedené studie vûfií v synergick˘ efekt tûlesn˘ch aktivit, které jsou provádûny pfiímo v pfiírod-
ním prostfiedí. Naz˘vají tyto ãinnosti „zelená cviãení“ (green exercise). Optimisticky konstatují, Ïe pfies
kaÏdodenní naru‰ování vztahu ãlovûka pfiírody, pfiedev‰ím u mûstské populace a s narÛstajícím sedav˘m
zpÛsobem Ïivota, stále nacházíme pfiímé i nepfiímé dÛkazy pro to, Ïe si lidé cení kontaktÛ s pfiírodou. 
V fiadû zemí narÛstá poãet lidí v organizacích zab˘vajících se pfiírodním prostfiedím a divoãinou. Roste
poãet náv‰tûvníkÛ pfiírodních a krajinn˘ch areálÛ a roste národní i mezinárodní ekoturismus. Roste také
poãet organizovan˘ch sportovcÛ v tûlocviãnách i poãet osob spor tujících v pfiírodû.

Autofii se domnívají, Ïe z jejich v˘zkumÛ i mezinárodních srovnání je zfiejmé, Ïe tzv. zelená cviãení mají
dÛleÏit˘ vliv na obecné zdraví i zdravé pfiírodní prostfiedí. Zdatnûj‰í a zdravûj‰í populace stojí stát ménû
v˘dajÛ. Podpora a otevfiení co nej‰ir‰ího pfiístupu v‰ech skupin populace k zelen˘m cviãením bude vytváfiet
podstatné pfiínosy pro obecné zdraví.

Dále autofii podávají ponûkud idealizovan˘ námût na aplikování sv˘ch v˘zkumÛ do praxe: KdyÏ kaÏd˘
obãan sní dennû 5 kouskÛ ovoce a zeleniny, bude provádût 5 krát t˘dnû vydatné 30 minutové cviãení, bude
si hlídat, aby kalorie v jídle a pití nepfievy‰ovaly nutnou energetickou spotfiebu, mohlo by to dle autorÛ zna-
menat, Ïe britská spoleãnost by vydala roãnû o 10 bilionÛ liber ménû na v˘daje spojené s obezitou, nemoce
mi srdce a tûlesnou inaktivitou.

MÛÏeme na závûr je‰tû pfiipomenout jiÏ prakticky realizovan˘ projekt, o kter˘ jeví velk˘ zájem ‰v˘carské
poji‰Èovny. Jde o hnutí spojené s cviãením v pfiírodû a známé pod názvem „Vita Parcours“. Jedná se 
o takovou lep‰í verzi na‰ich dfiívûj‰ích AreálÛ zdraví, ve kter˘ch mohou obãané bûhat a cviãit co nejblíÏe
pfiírodû.
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3. Terminologie, pojetí aktivit v přírodě a výchovy v přírodě

3.1 Termíny v oblasti výchovy v přírodě

V zahraniãní literatufie i praxi je velmi ãasto zamûÀován pojem "v˘chova v pfiírodû " (Outdoor Education)
jin˘mi termíny. Podobná tendence se projevuje nûkdy i v na‰í praxi. Nebude proto na ‰kodu, pfiedstavíme-
li struãnû nûkteré dal‰í termíny i jejich pfiípadnou vazbu k v˘chov û v pfiírodû. 

aktivity v pfiírodû - outdoor pursuits, outdoor activities
Obvykle se jedná o souhrn aktivit v pfiírodû konan˘ch vlastní silou. Nezahrnují se sem aktivity vyuÏívající
motorov˘ch vozidel, lodí ãi letadel. Mnozí odborníci chápou tento pojem je‰tû úÏeji a zdÛrazÀují vyuÏívání
takov˘ch ãinností v pfiírodû, které se mohou v˘znamnû podílet na rozvoji lidského potenciálu. âasto se
tento pojem zamûÀuje s v˘razem rekreace v pfiírodû, nebo pobytem v pfiírodû.

rekreace v pfiírodû - outdoor recreation
Zahrnuje ‰iroké spektrum ãinností spojen˘ch s voln˘m ãasem a konané pro zábavu a relaxaci. Pod tento
pojem lze zaãlenit jakékoliv aktivity volného ãasu konané v pfiírodním prostfiedí. To znamená, Ïe sem mÛÏe
patfiit práce na zahrádce stejnû jako tábofiení ãi pfiejezdy pou‰tû terénními auty. Na mnoh˘ch univerzitách
v USA se tento pojem zamûÀuje s pojmem v˘chova v pfiírodû. Pfiedpokládá se, Ïe pomocí v˘chovy 
v pfiírodû se pfiipraví lidé na aktivity ve volném ãase, na rekreaci v pfiírodû. Rozli‰ení musí b˘t pfiedev‰ím
ve stanovení cílÛ té které akce. Rozdílné jsou i metody v˘chovné práce.

ekologická v˘chova - environmental education
Není zcela pfiesné klást rovnítko mezi tento ãesk˘ a anglick˘ v˘raz.V angliãtinû "environmental education"
zahrnuje ‰ir‰í problematiku, t˘ká se mimo jiné i populaãního rÛstu atp. Dá se fiíci, Ïe oba pojmy v sobû
zahrnují sledování vztahÛ mezi Ïiv˘mi organismy v ekosystémech i vztahy mezi lidskou spoleãnosti 
a pfiírodními zdroji. V posledním období se v‰ak pfiístupy natolik sblíÏily, Ïe se této oblasti fiíká rovnûÏ
v˘chova v pfiírodû. Mnozí autofii to vyjadfiují termínem "Outdoor/Environmental Education". V na‰em
pojetí v‰ak pfievaÏují ve v˘chovû v pfiírodû aktivity i metody, zacílené více neÏ na získávání znalostí a péãi
o pfiírodní prostfiedí, na rozvoj osobnosti ãlovûka. âasto se v této spojitosti vyskytuje dal‰í anglick˘ termín
"Conservation Education", spojen˘ s vyuÏívání a ochranou pfiírodních zdrojÛ. Jako ãesk˘ ekvivalent by
bylo moÏné pouÏít v˘raz "V̆ chova k ochranû pfiírodního prostfiedí ". Obou pojmÛ se v‰ak pouÏívá stále
ménû. 

‰kola v pfiírodû - resident outdoor school - open air school 
Je to v˘raz pro ãinnost doplÀující ‰kolní program (vãetnû matefisk˘ch ‰kol) pobytem mimo velká mûsta, 
v rekreaãních centrech nebo kempech. V prÛbûhu let se vztah k této formû pobytu, dûtí blíÏe k pfiírodû,
mûnil. V urãitém období pfievaÏovalo ve vyspûl˘ch zemích i u nás pfiedev‰ím hledisko zdravotnû -
rekreaãní. Mnohdy byla v˘uka vhodnû doplÀována odborn˘m i v˘chovn˘m programem v pfiírodním
prostfiedí. Dnes se oce Àuje rovnûÏ v˘chovn˘ pfiínos. Tento typ pobyt Û by v‰ak mûl v co nejvy‰‰í mífie
vyuÏívat pfiístupÛ a metod v˘chovy v pfiírodû.

Outward Bound
Je to název mezinárodní organizace, která pfievzala z angliãtiny slovní spojení, které se od l7. století pouÏí-
valo v nûkolika v˘znamech: - smûr ven, jízda z domovského pfiístavu ven do cizích neznám˘ch pfiístavÛ 
a konãin (vztahuje se to na lodi i osoby), zamûfiení se na cestování ãi toulání.

Tato organizace je pokládána za jednu z oblastí, kde se po 2. svûtové válce aÏ do 60. let 20. stol. nejvíce
zdokonalovaly metody v˘chovy v pfiírodû. Nûkdy se hovofií také o "outward bound " metodû. Znamená to
takov˘ pfiístup, kter˘ podporuje samostatnou aktivitu, uãení se zku‰eností, víru ve vlastní síly a spoluprá-
ci. Lze najít materiály, kde "outward bound" nahrazuje ‰ir‰í termín v˘chova v p fiírodû.
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Najdeme také zmínky o tom (od r. l920 do l950), kdy se pfieváÏnû v anglicky psané literatufie pouÏívaly
takové termíny jako:

pfiírodní v˘chova (nature education) nebo pfiírodní rekreace (nature recreation)
Oba pojmy se vztahoval y k prÛbûhu uãení v pfiírodním prostfiedí a k volnoãasov˘m aktivitám v pfiírodû.

zku‰enostní v˘chova - experiential education má úzkou vazbu k uãení se konáním - akcí (by doing),
nebo zku‰eností. Pojetí blízké názorÛm J. A. Komenského vyuÏívá také netradiãního prostfiedí, které opro-
ti teoretick˘m ‰kolním pfiístupÛm, staví do popfiedí vlastní záÏitky a zku‰eností ÏákÛ. Nûkdy se hovofií o
pragmatick˘ch v˘chovn˘ch zku‰enostech (pragmatic educational experience - spojeno s názory J. Dewey).

V mnoha ohledech se v˘chova v pfiírodû (kdyÏ se uãení provádí pfiedev‰ím zku‰enostní formou) pokládá
za zku‰enostní v˘chovu. Nalezneme i pfiípady, kdy je termín "zku‰enostní v˘chova " pouÏíván jako syn-
onymum pro v˘raz "aktivity v pfiírodû " (coÏ je samozfiejmû nepfiesné). Nalézáme zde také podobnost s ter-
mínem „záÏitková pedagogika“.

dobrodruÏná v˘chova - adventure education
Pomûrnû dobfie charakterizuje zamûfiení této oblasti rozbor anglického v˘razu "adventure". Tento v˘raz se
vyvíjel, je podobn˘ v˘razu "venture", neboÈ pfiedpona ad- se dostala do angliãtiny aÏ v l5. - l6. století 
z fran‰tiny. Znamenal:
- to, co se stalo bez pfiedem stanoveného prÛbûhu
- ‰anci, ‰tûstí
- ‰anci nûco se udát, pokus o ‰anci
- experiment, nebezpeãí ztráty, risk
- dobrodruÏnou aktivitu, podnikání

Jak je vidût, vztahuje se uveden˘ pojem k takov˘m aktivitám, o kter˘ch úãastníci akcí neví, jak mohou
skonãit, nebo které pokládají ze svého hlediska za nebezpeãné. Ze strany pofiadatelÛ a vedoucích se v‰ak
zde hovofií o tzv. bezpeãném riziku (napfi. lezení s horním ji‰tûním, slaÀování atp.).

V odborné literatufie se pouÏívá tohoto v˘razu pro takové ãinnosti ãi programy, které jsou zamûfieny na
rozvoj interpersonálních vztahÛ osob ve skupinû (komunikace, kooperace, dÛvûra, vÛdcovství, fie‰ení prob-
lémÛ atp.) a na intrapersonální vztahy jedince samotného (sebepojetí, sebedÛvûra aj).

Vychází se z toho, Ïe ke zmûnám u jednotlivce i v celé skupinû dochází po aplikaci ãinností pfiedstavujících
v˘zvu – dobrodruÏství - získání nov˘ch neznám˘ch rozvíjejících zku‰eností.

Produktem pak je osobnostní rÛst a rozvoj. âasto se tento v˘raz zamûÀuje s v˘razem zku‰enostní v˘cho-
va i s pojmem v˘chova v pfiírodû. Pfiesnost pouÏití mÛÏe b˘t posouzena dl e cílÛ té které akce.

DobrodruÏná v˘chova je ãasto úzce spojována s kurzy Outward Bound. PouÏívá se také pojem "dobro-
druÏná v˘chova v pfiírodû" (Outdoor adventure education).

v˘chova v˘zvou - challenge education
Jde o pomûrnû nov˘ v˘raz, kter˘ byl teoreticky rozpracován americk˘mi autory Smithem T. E. a kol.
l992.VáÏe se v‰ak k mnoh˘m pedagogicko-psychologick˘m teoriím zab˘vajícím se tzv. nároãn˘mi situace-
mi a jejich zvládáním (viz âáp, Dytrych l968 aj.). Tento pfiístup lze nazvat souhrnem (syntézou) celé pale-
ty v˘chovn˘ch strategií vycházejících z pedagogi ky, terapie, rehabilitace i rekreace. Nejvût‰í vliv má v
této oblasti v˘chova v pfiírodû. Je zde fiada situací, které se v‰ak nemusí odehr ávat v pfiírodû.
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Spoleãné kofieny nacházíme mezi "v˘chovou v˘zvou" a" dobrodruÏnou v˘chovou". Zdá se, Ïe pfiístup
v˘chovy v˘zvou mÛÏe b˘t perspektivnûj‰í, neboÈ není zatûÏován rÛznorod˘mi alternativami dobro-
druÏn˘ch akcí.

V̆ chova v˘zvou v novém pojetí zdÛrazÀuje celostní pohled, kter˘ fiíká, Ïe ãlovûk potfiebuje dostávat stim-
uly pro svÛj rÛst z emocionální, sociální, du‰evní i rozumové sféry. Pojem "v˘chova v˘zvou" se v mno-
hém pfiekr˘vá s pojmem "zku‰enostní v˘chova".

3.2 Oblast aktivit v přírodě

V souãasné dobû jsou aktivity v pfiírodû nejdynamiãtûj‰í sloÏkou tûlesné v˘chovy a sportu. Lze to doloÏit
vznikem mnoha nov˘ch sportÛ i nejrÛznûj‰ích organizací, které nové aktivity rozvíjejí a vyuÏívají ve
v˘chovû nebo ke komerãním úãelÛm. Jde o bohatû strukturovanou oblast, která sv˘mi vazbami zasahuje
do ‰kolní tûlesné v˘chovy, mimo‰kolní ãinnosti, do oblasti turistiky, sportu pro v‰echny, rekreace, aktivit
pro voln˘ ãas i do programÛ v˘chovn˘ch institucí. Na základû anal˘zy mnoha kurzÛ a akcí jsme volnû
vymezili deset okruhÛ aktivit v pfiírodû, které tvofií hlavní paletu, ze které bychom vybírali pfii tvorbû pro-
gramÛ.

Aktivity v přírodě

Pro okruh ãinností, které v sobû zahrnují turistiku, sporty v pfiírodû, hry a rÛzná cviãení ,jsme zvolili jako
nejobecnûj‰í pojem v˘raz aktivity v pfiírodû (outdoor activities, outdoor pursuits). K nim fiadíme pfiedev‰ím
ãinnosti, které konáme vlastní silou (pfiípadnû za pomoci speciálního vybavení) a které jsou spjaty se
‰etrn˘m vyuÏíváním pfiírodního prostfiedí nebo s pfiekonáváním pfiírodních pfiekáÏek. Tyto aktivity nejsou
samoúãelné, jsou vyuÏívány jako prostfiedek a v˘zva pro jednotlivce a malé skupiny. Pfii aplikaci odpoví-
dajících metod a pfiístupÛ skr˘vají v˘chovn˘ potenciál vyuÏiteln˘ k rozvoji osobnosti.

Sporty v přírodě

Zahrnujeme sem sportovní disciplíny, které se odehrávají (nebo se dfiíve odehrávaly) pfieváÏnû v pfiírodním
prostfiedí a jsou charakterizovány specifickou formou soutûÏe se zfiejmou snahou o dosaÏení nejvy‰‰ího
v˘konu (absolutnû ãi ve vztahu k urãitému okruhu osob). PfiestoÏe se fiada dfiíve typick˘ch sportÛ v pfiírodû
(outdoor sports) stûhuje do umûl˘ch areálÛ a hal (horolezectví, lyÏování, cyklistika, veslování, triatlon,
windsurfing aj.), zÛstává pro nás provádûní sportÛ v relativnû málo naru‰eném pfiírodním prostfiedí tou
nejvy‰‰í kvalitou.
Vedle zvy‰ování kondice a zlep‰ování pohybov˘ch funkcí klademe dÛraz na zapojení v‰ech smyslÛ, pod-
porujeme neobyãejnost záÏitkÛ a zku‰enosti, aktivaci celé osobnosti v bezprostfiedním jednání, moÏnosti
spolupráce s ostatními a porozumûní sobû samému. Chceme, aby úãastníci akcí a kurzÛ objevovali 
a posilovali sociální vazby pfii skupinové ãinnosti, získávali ekologicko-hodnotov˘ pohled na svût a setká-
vali se se skuteãnou pfiírodou. Jen znovu upozorÀujeme, Ïe v programech zamûfien˘ch na uãení a v˘chovu
nebude ve sportech na‰ím hlavním cílem dosahování nejvy‰‰í v˘konnosti, ani vysoká technická doko-
nalost. Sporty budou jen prostfiedek k dosahování jin˘ch cílÛ.

Aktivity typu “Survival”

Jedná se o hraniãní v˘kony spojené s pfiekonáváním pfiírodních pfiekáÏek, vyÏadující i urãité riziko.
Dochází zde ãasto k bezprostfiednímu kontaktu s divokou pfiírodou. Oblast “pfieÏití” (survival) byla dfiíve
záleÏitostí specialistÛ, prÛzkumníkÛ a speciálních armádních skupin. Od konce 70. let 20. století zaãíná b˘t
tento pojem velmi populární a stává se i urãitou módou “umûní pfieÏít”. Tato vlna pfii‰la do Evropy z USA
a probíhal a podobnû, jako by ‰lo o nov˘ druh sportu – objevily se speciální ãasopisy, uãebnice, vytváfiely
se odborné prodejny a prezentovali se více ãi ménû erudovaní specialisté.
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V sousedním Nûmecku i v fiadû alpsk˘ch zemí vyrostla velmi rychle fiada ‰kol (soukrom˘ch organizací)
zab˘vajících se umûním ãi technikou pfieÏití v divoãinû, nebo, jak fiíká J. Pavlíãek, v “drsné pfiírodû”. To,
co bylo dfiíve jistou v˘sadou cestovatelÛ, horolezcÛ a dobrodruÏn˘ch turistÛ, se stává v nabídkách ces-
tovních kancel áfií jakousi formou alternativní dovolené.
Nová vlna “survivalismu” není jednotná. Jedná se o rÛzné smûry a zájmová seskupení od vojensk˘ch
komand pfies specialisty na katastrofy aÏ k dobrodruÏné dovolené nebo riskantní jízdû motorov˘mi vozid-
ly v málo obydlen˘ch územích. Pfienesenû je “survival” také v˘razem urãitého vztahu k Ïivotu, pfiitahuje
lidi, ktefií nechtûjí jen spoléhat na vymoÏenosti civilizace, ale za pomoci rÛzn˘ch technik a sebedisciplíny
jsou schopni Ïít velmi skromnû a v nároãn˘ch situacích, jsou schopni postarat se o sebe i druhé lidi.
“Survival” znamená pro mnoho lidí také moÏnost otestovat se v pfiírodû. V fie‰ení nároãn˘ch situací zna-
mená nalézt sám sebe i pfiírodu, je to jedna z cest k formování charakteru. Ve vût‰inû ‰kol, akcí i kurzÛ se
jedná o zvládání stresov˘ch situací, zvládnutí technik, které ochraÀují organismus pfied horkem, chladem,
Ïízní, nevyspáním a hladem. Znamená to vÏdy uchování rozumové kontroly nad sv˘m jednáním, nalézání
improvizovan˘ch fie‰ení pfii budování pfiístfie‰kÛ, nalezení vody, zaji‰tûní ohnû a jídla.
PfiidruÏuje se k tomu dovednost hledání cest k záchranû – navigace, signalizace svého místa i znalost
pouÏití balíãku poslední záchrany.
Jinou obdobou jsou závody, které nesou název “Survival of fittest”. Termín pfiipomínající Darwinovu teorii
– silnûj‰í nebo zdatnûj‰í pfieÏívá. Malé skupiny specialistÛ soupefií mezi sebou pfied objektivy televizních
kamer.
Závodní disciplíny se obmûÀují podle místa konání. V kaÏdé disciplínû se soutûÏí zvlá‰È. Do této skupiny
budou patfiit také nejrÛznûj‰í pfiírodní víceboje s rÛznorod˘mi názvy.

Turistika a putování

Turistika je v ãeském pojetí komplexem ãinností spojen˘ch s aktivním pohybem (cestováním) a pobytem
v pfiírodû a vyÏadujících fiadu odborn˘ch znalostí a dovedností. Pro tento okruh ãinností nacházíme obtíÏnû
anglick˘ ekvivalent, neboÈ trekking, hiking, rambling, backpacking nevyjadfiují totéÏ, co ãeské termíny.
Domníváme se, Ïe ãesk˘ koncept aktivní turistiky je neprávem opomíjen, má co nabídnout i v rámci
Evropy.

Pobyt v přírodě a táboření

Oba pojmy jsou ãasto pouÏívány ve spojitosti s turistickou ãinností. Pfii bliÏ‰í anal˘ze v‰ak lze vytu‰it, Ïe
i zde se jedná o samostatnou oblast, jeÏ je rozvíjena ãetn˘mi dobrovoln˘mi organizacemi (Tábornická unie,
Woodcraft, Zálesák atp.).
Pobyt v pfiírodû (outdoor life) – má vazbu k tradiãnímu sokolskému názvu; nyní chápeme tento pojem
spí‰e ve vztahu k tábofiení (camping), stále se uÏívá jako voln˘, nezávazn˘ termín pro nejrÛznûj‰í aktivity
v pfiírodû. VÏdy zde pfievaÏovaly snahy pfiiblíÏit se pfiírodû ãi zmûnit chod v‰edního Ïivota a obohatit ho 
o poznávání pfiírody a spoleãné chvíle strávené s pfiáteli a kamarády. V ãesk˘ch zemích zde sehrál svou
velkou roli tramping, pozdûji skauting, woodcraft a YMCA. Mnohdy bylo tábofiení spojováno jen 
s mládeÏí. V posledních letech se v‰ak nabídka i zájem roz‰ífiily na v‰echny vûkové skupiny.
Tábofiení je ‰irok˘m pojmem, kter˘ zahrnuje individuální tábofiení, tábory putovní, spojené s rÛzn˘mi
druhy turistiky a putováním, i tábory stálé.

Mezi stálé tábory lze zafiadit:
Tábory ‰kolní – ‰koly je vyuÏívají ke konci ‰kolního roku a o prázdninách. Mnoho ‰kol ve vyspûl˘ch
zemích zaãleÀuje tábofiení do svého programu. Proto se napfi. v USA pro uãitele tûlesné v˘chovy nabízejí
rÛzné kurzy s tábornickou tématikou.
Denní tábory – organizují se pfii velk˘ch aglomeracích pfiedev‰ím pro ‰kolní dûti, které sem dojíÏdûjí po
snídani a veãer se opût vrací domÛ. âasto jsou takové tábory sponzorovány organizacemi rozvíjejícími
Ïivot v pfiírodû a v fiadû zemí jsou pfiedmûtem soukromého podnikání.
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Speciálnû zamûfiené tábory – jejich poãet ve vyspûl˘ch zemích stále narÛstá a lze vysledovat i jejich
rozvûtvenou strukturu, v níÏ nalezneme programy rozvíjející znalosti pro pobyt v pfiírodû, programy
zamûfiené na jeden druh sportu, nebo se táborov˘ program spojuje s v˘ukou jazykÛ ãi rozvojem technick-
˘ch, pfiípadnû umûleck˘ch vloh úãastníkÛ. Existují tábory pro osoby trpící urãitou chorobou, urãit˘m
druhem tûlesného nebo du‰evního postiÏení, a také tábory pro star‰í osoby. U nás jsou tradiãní a roz‰ífiené
doãasné stanové tábory rÛzn˘ch mládeÏnick˘ch organizací.
V ãesk˘ch zemích lze najít je‰tû dnes fiadu chatov˘ch osad s dlouholetou tradicí i vlastním programem.
Do tradiãních tábornick˘ch pfiístupÛ vstupují ve v‰ech zemích stále více nové, moderní prvky a techniky
pfiebírané z oblasti v˘chovy v pfiírodû, ekologické v˘chovy i z dobrodruÏn˘ch programÛ.
Mnohé tábory pracují nyní na komerãním principu.

Cvičení v přírodě a lanové překážkové dráhy

Jedná se o tûlesná cviãení rozvíjející základní pohybov˘ fond ãlovûka a pfiispívající také k osobnostnímu
rÛstu (outdoor exercises, novûji také ropes courses a challenge courses). Nejde tedy jen o urãité pevné
pohybové struktury, ale pfiedev‰ím o kombinaci rÛzn˘ch pohybov˘ch úkolÛ pfii pfiekonávání umûl˘ch 
i pfiírodních pfiekáÏek, které v sobû skr˘vá urãitou dávku rizika, vyÏaduje pfiekonání strachu, projevení
rozhodnosti a tvofiivého pfiístupu pfii fie‰ení vznikl˘ch situací. Z tohoto okruhu se postupnû vydûluje oblast
nazvaná „parcour“, „free running“ ev. i nûkteré akce zahrnuté pod název „Bootcamp“.

Hry v přírodě, iniciativní a týmové hry

Celková teorie her je velmi rozsáhlá. A zab˘vá se jí mnoho disciplín. âasto je hra dávána do protikladu
váÏného, uÏiteãného ãi praktického chování. Obecnû se uznává její v˘znam pro rozvoj osobnosti i její role
jako nepostradatelného prostfiedku v˘chovy.
V programech pro v˘chovu a uãení v pfiírodû vyuÏíváme hry v pfiírodû (outdoor games) a iniciativní hry
(initiative games, team building games, cooperative games). V‰ímáme si také her etapov˘ch, psycholo-
gick˘ch i spoleãensk˘ch.

Poznávání, pozorování a ochrana přírody

Tuto oblast rozvíjí ãetné instituce i obory (Outdoor studies, Field studies, Environmental a Conservation
Education). Nás pfiedev‰ím zajímá propojení rÛzn˘ch pfiírodovûdn˘ch oborÛ s poznávací ãinností a ekolo-
gickou v˘chovou. Pfii poznávání a pozorování pfiírody se stále promítá dávná touha ãlovûka poznávat sebe
i své okolí. Tyto ãinnosti jsou prostfiedkem, pomocí nûhoÏ vstupujeme do kontaktu s pfiírodou a podporu-
jeme uvûdomûlé pochopení r ole pfiírodního prostfiedí v na‰em Ïivotû. Do tohoto okruhu patfií rÛzné druhy
tzv. ekoher, které pomáhají úãastníkÛm hloubûji poznávat pfiírodní prostfiedí a získávat k nûmu pozitivní
vztah. Zfiejmû bychom do tohoto okruhu mûli zaãlenit fiadu ãinností, ve kter˘ch ãlovûka doprovází zvífie
(psí spfieÏení, canicros, pulka, atp.), i kdyÏ nûkteré aktivity patfií mezi zavedené sportovní disciplíny
(jezdectví).

Lov a sběr plodů

Je to spí‰e podoblast spojená s poznáváním pfiírody. Sbírání plodÛ, rostlin, pozorování a lov zvûfie pfied-
stavují prapÛvodní lidské ãinnosti, které vedly k uchování i rozvoji lidského rodu. V dne‰ní dobû tyto ãin-
nosti spojují práci, poznávání i proÏitek pfiímého kontaktu s pfiírodou. Neménû dÛleÏité je znovuobjevování
léãiv˘ch sil pfiírody (léãivé rostliny, sloÏení stravy apod.). Nûkteré znalosti i dovednosti zprostfiedkováva-
jí techniky pfieÏití. Do rekreace v pfiírodû patfií houbafiství, sbûr plodin, rybafiení i myslivost.
Tento okruh je také oblíben˘m programov˘m zdrojem v letních táborech, na ‰kolách v pfiírodû i v klubové
ãinnosti skautÛ a mlad˘ch turistÛ, a pfiedev‰ím ochráncÛ pfiírody a skupin mládeÏe z ekologick˘ch 
organizací.
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Pracovní činnost a služba

Aktivity spojené s prací i ovládáním náfiadí jsou nedílnou souãástí tábofiení. Pracovní ãinnost je dÛleÏit˘m
programov˘m bodem kurzÛ, ‰kol i v˘chovn˘ch organizací. Tzv. sluÏby v kuchyni, jídelnû i pfii úpravû
stfiediska nebo tábora mají svÛj hlub‰í v˘znam. To platí i o rÛzné pomoci v zemûdûlství, v lesních
závodech, v pfiírodních parcích, ale i v domovech dÛchodcÛ nebo v domovech mládeÏe. Napfi. v organizaci
Outward Bound patfií sluÏba druh˘m lidem k základním programov˘m prvkÛm pomáhajících pfii for-
mování charakteru mlad˘ch lidí. Zajímavé souvislosti mÛÏe poskytnout i zku‰enost z tzv. experimentální
archeologie (ev. tzv. living history), zahrnující pobyt a pracovní program ve speciálnû pfiipraveném
prostfiedí vybrané historické etapy v˘voje lidstva; mÛÏe pfiedstavovat obdûlávání pÛdy, jídlo, odûv i zvyky
napfi. z doby bronzové.

Umělecko - tvořivá činnost

Program kurzu nebo akce, kter˘ zahrnuje aktivity v pfiírodû a klade si v˘chovné cíle, by mûl vÏdy hledat
inspiraci i v tomto okruhu lidské ãinnosti. Estetické záÏitky nejsou izolované, ale naopak souvisejí s celou
soustavou vztahÛ ãlovûka ke skuteãnosti. Smûry jako arteterapie, estetoterapie naznaãují podíl umûlecké
ãinnosti na rozvoji osobnosti.
V tomto okruhu ãinnosti provozujeme osvûdãené druhy tvorby: zpracování dfieva, modelování z hlíny,
úprava samorostÛ, pletení z pfiírodních materiálÛ, tvorba totemÛ, kreslení pfiírodních motivÛ, fotografování,
zachycování zvukÛ pfiírody, dia- a videopofiady, dramatická tvorba, tanec, hudební tvorba a produkce,
vyprávûní i poezie.
Je zfiejmé, Ïe kaÏdá z vytypovan˘ch oblastí si zasluhuje detailnûj‰í rozbor a pfiesnûj‰í vymezení vãetnû uve-
dení hlavních vztah Û a souvislostí.

Vymezené oblasti tvofií základ programové náplnû v okruhu ãinností popisovan˘ch v této knize. PfieváÏnû
jsou zamûfieny na uãební a v˘chovné cíle (uãení a v˘chova v pfiírodû).

3.3 Pojetí výchovy v přírodě

Obsah tohoto termínu je zfiejmû nejblíÏe koncepci, která by se mûla realizovat pomocí aktivit v pfiírodû.
Termín "v˘chova v pfiírodû" (Outdoor Education) byl pouÏíván poprvé v odborné literatufie pfiedev‰ím 
v USA a Velké Británii. To jsou také zemû, kde doznala tato oblast svého nejvût‰ího rozmachu. Velká vût‰i-
na pfiístupÛ byla v moderní dobû inspirována praxí, teorií i v˘zkumy provádûn˘mi v tûchto zemích.

Tento termín se vyvíjel a teoretické pfiístupy k obsahu tohoto termínu ovlivÀovaly i samotnou praxi.

Na poãátku dvacátého století byl pojem "v˘chova v pfiírodû" pouÏíván v podobném v˘znamu jako "‰koly
v pfiírodû". Program v této oblasti byl nabízen pfiedev‰ím dûtem z mûst pro zlep‰ení jejich zdravotního
stavu. Postupnû toto zamûfiení na ‰kolní i mimo‰kolní práci zaãalo vstfiebávat nové poznatky z tehdy popu-
lárních mládeÏnick˘ch organizací jako byl Woodcraft Indians a Skauting. Ukázalo se totiÏ, Ïe vedle
zdravotních hodnot (pobyt v pfiírodû, ãist˘ vzduch atp.) lze vysledovat i v˘znamné pfiínosy pro socializaci
mlad˘ch osob, k ãemuÏ vedl dobfie rozpracovan˘ systém práce v mal˘ch skupinách.

Po 2. svûtové válce se prosadilo témûfi ve v‰ech anglicky mluvících zemích nové hnutí "Outward Bound",
které se opíralo pfiedev‰ím o my‰lenky K. Hahna a zdÛraznilo nové moÏnosti pobytu v pfiírodû pro rozvoj
osobnosti a kladn˘ch charakterov˘ch vlastností mlad˘ch lidí.

V dal‰ích letech od r. l950 a hlavnû pak v 60. letech se v USA pr ojevil v˘razn˘ zájem o vyuÏití a spojení
v˘chovy v pfiírodû s v˘ukou jin˘ch pfiedmûtÛ na základních i stfiedních ‰kolách. Zv˘‰en˘ zájem o tuto
metodu v˘chovné práce vedl ve Velké Británii ke vzniku mnoha speciálních zafiízení, která mûla slouÏit 
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k rozvoji v˘chovy v pfiírodû na ‰kolách a v organizacích mládeÏe. V̆ znamn˘m podnûtem pro tento rozvoj
byly praktické zku‰enosti i odborné práce, které dokazovaly v˘znamné zlep‰ení procesÛ socializace (pfie-
jímání norem dané skupiny, ‰koly ãi spoleãnosti) u úãastníkÛ akcí v˘chovy v pfiírodû.

V období, kdy ve vyspûl˘ch zemích kulminoval zájem o ochranu pfiírody, se vztahují velké nadûje právû 
k v˘chovû v pfiírodû, jeÏ by mûla pomoci mûnit názory lidí a podílet se na pfiejímání nové pfiírodní etiky 
a pfiístupÛ trvale udrÏitelného rozvoje lidské spoleãnosti.

V̆ ‰e uveden˘ proces lze dokumentovat fiadou pfiístupÛ k charakteristice a definování samotného termínu
"v˘chova v pfiírodû". Jednu z prvních rozsáhl˘ch monografií vûnovan˘ch v˘chovû v pfiírodû napsal ame-
rick˘ pedagog J. W. Smith (l955) a první váÏn˘ pokus o definici udûlali Donaldson G. E. - Donaldson L.E.
v roce l958. Shodují se v tom, Ïe termín "v˘chova v pfiírodû“ je bûÏnû pouÏívan˘ ve dvou smûrech:
- pro zku‰enosti nabyté uãením se v pfiírodním prostfiedí
- pro vûdomosti a zku‰enosti získané pro zvládnutí dlouhodobûj‰ího pobytu a pohybu v pfiírodû.

Jedná se tedy o u ãení se Ïivotem v pfiírodû (Education in the outdoors) a o uãení se pro Ïivot v pfiírodû
(Education for the outdoors). Tyto dvû souãásti ãi fáze v˘chovy v pfiírodû se neustále prolínají. Nejprve se
v‰ak musí získat proÏitky, které mohou zmûnit urãit˘ Ïivotní postoj. Pak nastupuje uãení se dovednostem,
které umoÏní Ïivot nebo dokonce pfieÏití v nároãn˘ch podmínkách divoké pfiírody. Tûchto dovednosti se
vyuÏívá ve velkém rozsahu k oddechu a rekreaci. Znamená to, Ïe v tomto pojetí mÛÏe b˘t pod termín
zahrnuto mnoho aktivit v pfiírodû, od rybolovu po horolezectví, stejnû jako ‰irok˘ zábûr poznávání pfiírody
prostfiednictvím mnoha vûdních oborÛ od biologie ke geologii.

Jin˘ pohled (Hammerman a kol. l985) akceptuje v˘chovu v pfiírodû jako:
- uãení - proces probíhající v jiném prostfiedí neÏ ve tfiídû ãi posluchárnû,
- proces získávání dovedností prostfiednictvím pohybu a pobytu v pfiírodû,
- sociální rozvoj umoÏnûn˘ prací v malé skupinû osob.

V roce l985 se pokusil o redefinování v˘chovy v pfiírodû S. Priest.

Upozornil na to, Ïe témûfi 30 let se nikdo nepokusil podat zdÛvodnûnou definici v˘chovy v pfiírodû. Pro
popis v˘chovy v pfiírodû (jak vidût z pfiedchozího konstatování) byla pouÏita tfii klíãová slova:

slovo „v“ (in) - vypovídající o místû, slovo „o“ (about) vztahující se k pfiedmûtu uãení se o pfiírodû a slovo
„pro“ (for) naznaãující úãel v˘chovy pfiírody: zachovat budoucnost na‰í planety.

Tato definice byla mnohokrát kritizována. Poukazovalo se na to, Ïe mnoho aspektÛ v˘chovy v pfiírodû se
odehrává nejen venku, ale i v místnostech. Nejedná se pouze o uãení se o pfiírodû, n˘brÏ i o to, Ïe zde vel-
kou roli hraje také sociální prostfiedí, ve kterém se tato ãinnost provádí. Nejedná se jen o sluÏbu pfiírodû,
jde zde také o nezávislé svobodné u ãení a uvaÏování a samostatné fie‰ení problémÛ.

Pokus Priesta o novou def inici lze charakterizovat takto:

V̆ chova v pfiírodû je proces zku‰enostního uãení se ãinností, kter˘ se primárnû odehrává v pfiírodním
prostfiedí. Pfii tomto uãení se klade hlavní dÛraz na vztahy t˘kající se lidí a pfiírodních zdrojÛ.

V této definici lze vysledovat 6 hlavních smûrÛ:

* V̆ chova v pfiírodû je pfiedev‰ím metoda uãení. ZdÛraznil to jiÏ J. W. Smith ve své monografii, kdyÏ
popisuje v˘chovu v pfiírodû jako prostfiedí pro uãení se vûcem, které se nejlépe uãí mimo tfiídu.
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* Proces uãení je zku‰enostní - proÏitkov˘. To je v souladu s názory takov˘ch velikánÛ jak˘mi byli
Komensk˘, Rousseau, Pestalozzi i Dewey. V‰ichni se pfiimlouvali za dÛleÏitost pfiím˘ch smyslupln˘ch
zku‰eností ve v˘chovném procesu.

* Proces v˘chovy v pfiírodû se odehrává pfiedev‰ím v pfiírodním prostfiedí. Uãení se základním vztahÛm
mÛÏe v‰ak probíhat také v uãebnû (pfiíprava akcí,vybavení atp.). Je to v‰ak vÏdy pfiíroda, která tuto ãin-
nost inspiruje.

* Zku‰enostní uãení vyÏaduje plné zapojení v‰ech smyslÛ (zraku, sluchu, chuti, hmatu, ãichu i intuice) 
a zahrnuje v‰echny tfii oblasti uãení - kognitivní (rozumové), afektivní (citové,emoãní) i motorické.

* Uãení ve v˘chovû v pfiírodû je zaloÏeno na interdisciplinárním pfiístupu k celkovému vzdûlávání, pfiiãemÏ
vzdûlání není dáno jen ‰kolními osnovami.

* Za nejdÛleÏitûj‰í lze pokládat to, Ïe uãení se ve v˘chovû v pfiírodû je zaloÏeno na mnoha vztazích. Tyto
vztahy zahrnuj í nejen pfiírodní zdroje, ale i lidi a spoleãnost.

Ve spleti tûchto vazeb lze charakterizovat nûkolik základních spojení:

a) Interpersonální vztahy se t˘kají vazeb mezi lidmi, mÛÏeme sem zaãlenit umûní spolupráce, komunikace
a rozvoj vzájemné dÛvûry mezi ãleny sociální skupiny.

b) Intrapersonální vztahy se obracejí k jednotlivci, jedná se zde o rozvoj samostatnosti, sebedÛvûry, sebe-
pojetí a o poznání vl astních schopností a hranic.

c) Ekosystemické vztahy vyjadfiují dynamiku a vzájemné propojení v‰ech prvkÛ ekosystému (pfienos
energie, síly pfiírody, závislost organismÛ).

d) Ekistické vztahy vyjadfiují interakci ãlovûka s jeho prostfiedím, jeho pÛsobení na pfiírodní zdroje a zpût-
né pÛsobení kvality prostfiedí na kvalitu Ïivota spoleãnosti.

Historicky lze vysledovat dva smûry uvnitfi v˘chovy v pfiírodû, z nichÏ kaÏd˘ je zamûfien na rozdíln˘ pár
vztahÛ. Jedná se o dobrodruÏnou v˘chovu (Adventure education) zahrnující aktivity v pfiírodû a tradiãnû
zamûfienou na intrapersonální a interpersonální vztahy. Cíle jsou zde dosahovány úspû‰n˘m pfiekonáváním
v˘zev v divoké pfiírodû(nejen zde).

Ekologická v˘chova (Environmental education) zahrnuje ekologické programy zamûfiené na ekosys-
temické a ekistické vztahy. Cíle je dosaÏeno ve zmûnû Ïivotního zpÛsobu, kter˘ respektuje nezávislé
vztahy v‰ech Ïiv˘ch tvorÛ a v citlivé sluÏbû Zemi.

Vztahy, které se vyskytují v oblasti v˘chovy v pfiírodû, mÛÏeme demonstrovat na názorném pfiíkladu:

Pfiedstavme si, Ïe v˘chova v pfiírodû je velk˘m vzrostl˘m stromem.
Listy tohoto stromu mÛÏeme pfiirovnat k procesu zku‰enostního uãení. Tyto listy vyuÏívají procesÛ foto-
syntézy, aby naãerpaly energii ze slunce a pfiijímaly podpÛrné látky ze vzduchu a pÛdy.
Vzduch pak pfiedstavuje obsah vzdûlání, na kterém je program v˘chovy v pfiírodû zaloÏen a stejnû jako 
v pfiípadû listÛ dochází zde k v˘mûnû informací mezi procesem uãení (listy) a obsahem vzdûlávání.
Strom je pevnû zakotven sv˘mi kofieny v zemi. Zemû pfiedstavuje smysly a tfii oblasti uãení. Zku‰enostní
proces uãení smûfiuje od tûchto smyslÛ a oblastí do kofienÛ, kde se v˘sledky uãení ukládají.

Uvedená metafora naznaãuje, Ïe v˘chova v pfiírodû obvykle zahrnuje oba smûry - dobrodruÏn˘ i ekologi-
ck˘. Smí‰ené b˘vají i vztahy. MÛÏeme proto pokládat smí‰en˘ pfiístup k v˘chovû v pfiírodû za nejúãelnûj‰í.

Nicménû naznaãené vztahy mohou vychovateli ãi vedoucímu pomoci rozpoznat, které hlavní cíle vlastnû
chce ve své práci sledovat. Tûmto cílÛm pak musí pfiizpÛsobit prostfiedí, program i metody práce.
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Znovu se pokusíme v bodech shrnout obecnû akceptované principy na kter˘ch v˘chova v pfiírodû stojí:

l. V̆ chova v pfiírodû (VP) je metoda v˘chovy, vyuÏívá pfiírodního prostfiedí pro studium ve v‰ech oblastech
vzdûlávání.

2. Metoda VP podporuje vyuÏívání pfiírodního prostfiedí místo klasické v˘uky ve tfiídû a zahrnuje celou
‰kálu aktivit v pfiírodû.

3. VP není zvlá‰tní v˘chovnou ãi vûdeckou disciplínou.

4. VP se li‰í od klasického vyuãování pomocí uãebnic tím, Ïe se opírá o bezprostfiední zku‰enosti, coÏ
zvy‰uje efektivitu jejího pÛsobení.

5. Zku‰enosti, které získá ãlovûk v pfiímém kontaktu s pfiírodou, jsou povaÏovány pfii rozvoji osobnosti za
nejdÛleÏitûj‰í.

6. Bûhem procesu VP získávají nové zku‰enosti nejen Ïáci, ale i uãitelé .

7. Proces VP vychází z toho, Ïe v˘chova nemÛÏe b˘t odtrÏena od Ïivota. Podporuje tak koncepci celostní
v˘chovy. Flexibilita programÛ i postupÛ VP pfiispívá k maximálnímu vyuÏívání v˘chovn˘ch zdrojÛ
spoleãnosti.

8. Ve v˘chovû v pfiírodû jsou vÏdy organicky zaãlenûny prvky ekologické v˘chovy.

9. V̆ chovné úsilí ve VP je zamûfieno na uãení se postojÛm, jejich hodnocení, porozumûní a vyjádfiení, více
neÏ zdokonalování techniky, dovedností ãi praktick˘ch návykÛ.

10. VP dává pfiíleÏitost k získání základních dovedností, postojÛ a hodnotov˘ch orientací pro kvalitní v˘bûr
ãinností ve volném ãase.

11. VP nabízí moÏnost kreativního uãení. Celá fiada uãebních metod a postupÛ mÛÏe b˘t naplánovaná,
provedená a zhodnocena v relativnû krátkém ãase. Znamená to, Ïe potfiebné dovednosti pro zkvalitnûní
Ïivota i jeho obohacení mohou b˘t získávány v rÛzn˘ch ãasov˘ch intervalech. Nûkdy bude staãit
dokonce nûkolik minut, ale vût‰inou se jedná o dny a celé t˘dny.

l2. Program VP pomáhá plánovat a vyuÏívat lidsk˘ch i pfiírodních zdrojÛ pro vybranou komunitu ãi
spoleãnost jako celek.

l3. Základní programy VP jsou rozpracovávány pro v‰echny skupiny populace (vûkové, zdravotní,
profesní aj.).

l4. Vût‰inû mlad˘ch lidí je chápání svûta nabízeno zprostfiedkovanû, spí‰e pfies abstraktní pojmy, ne pfies
pfiímé proÏitky. VP tak nabízí cestu, která zprostfiedkovává mladému ãlovûku nalézt jeho postavení ve
svûtû. Pfies specifické prostfiedky VP (znalosti, dovednosti, tvofiivost, flexibilita) mÛÏe ‰kola naplnit
Ïivot mlad˘ch lidí a pfiipravovat je na setkání s pfií‰tím - neznám˘m.

l5. Podmínky moderní spoleãnosti vyvolávají stále naléhavûj‰í potfiebu rozvoje v˘chovy v pfiírodû. VP by
se mûla stát integrální souãástí Ïivota ãlovûka v moderní spoleãnosti.

l6. Pro dal‰í rÛst a rozvoj VP je nutná pfiíprava uãitelÛ, vedoucích i administrátorÛ, ovládajících rÛzné tech-
niky.
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Charakteristiku výchovy v přírodě lze doplnit i takto:

- VP je tûlesná - pohybová ãinnost konaná vût‰inou v pfiírodním prostfiedí, podporující zdraví a umoÏÀující
konání zájmo v˘ch ãinností ve volném ãase

- VP je oblast, ve které je místo pro studium celé fiady jin˘ch disciplín - pfiedmûtÛ (biologie, geografie, his-
torie, filosofie atp.)

- VP je jedineãná v podpofie estetického cítûní a poznávání v‰eho, co tvofií souãást národního dûdictví -
pfiíroda, památky, kultura, Ïivot lidí;

- VP je ideální oblastí umoÏÀující sociální a emocionální rozvoj pfiedev‰ím mlad˘ch lidí, jehoÏ se dosahu-
je spoleãn˘m pobytem a prací v mal˘ch skupinách.

MÛÏeme tedy fiíci, Ïe komplexní cíle v˘chovy v pfiírodû mÛÏeme odvodit od obecn˘ch cílÛ v˘chovy jako
celku. Znamená to, Ïe pfii akcích, lekcích ãi kurzech VP se sledují tyto hlavní cíle:
- vypûstování a rozvoj úcty k ostatním lidem, porozumûní sobû samému;
- vypûstování úcty a porozumûní pfiírodû;

Mezi specifické cíle pak patfií:
- rozvoj tvofiivého my‰lení;
- rozvoj znalostí a dovedností pro vyuÏívání volného ãasu;
- podpora rozvoje spoleãensk˘ch kontaktÛ, procesu socializace
- rozvoj obãanské odpovûdnosti
- získávání sebedÛvûry a sebevûdomí.

4. Výchovné a didaktické aspekty učení a výchovy v přírodě

4.1 Vztah obecných cílů výchovy k výchově v přírodě

V oblasti v˘chovy uvaÏujeme vÏdy do budoucna. Musíme se proto i v na‰em okruhu problémÛ zab˘vat
otázkami, jak nejlépe pfiipravit mladé lidi do Ïivota, pro budoucnost.

Pfiesnû nevíme, jaká bude. MÛÏeme ale s urãitostí charakterizovat nûkteré jevy vyspûl˘ch spoleãností.

Hodnoty se zde vût‰inou mûfií pfieváÏnû penûzi. V‰ichni konzumujeme v neudrÏitelném mnoÏství bohatství
Zemû. Vzdálili jsme se daleko od pÛvodních pfiírodních rytmÛ. Na‰e zku‰enosti jsou vût‰inou z druhé ruky,
zprostfiedkované médii. Je v‰em jasné, Ïe bychom mûli mûnit hlediska na kvalitu Ïivota. V̆ chova musí pfii
nápravû tûchto vûcí sehrávat nejdÛleÏitûj‰í roli.

Které vlastnosti, rysy má v˘chova rozvíjet, ovlivÀovat?
l. Sebevûdomí, sebedÛvûru, motivaci

2. Spolupráci, dÛvûru, empatii
3. Komunikaãní dovednosti vãetnû dovednosti jednat a dûlat rozhodnutí
4. Schopnost kri tického my‰lení, ‰irokého rozhledu a fie‰ení problémÛ
5. Sebejistota a schopnost pfiebírat odpovûdnost za své jednání
6. UvaÏování do budoucna
7. Pocit úcty k pfiírodû a porozumûní vztahÛm v‰ech Ïiv˘ch organismÛ na zemi
8. Tvofiivost, imaginace, osobní odpovûdnost k prostfiedí
9. Schopnost reflexe a hodnocení
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To jsou nûkteré z dÛleÏit˘ch vlastností. Lze nalézt celou fiadu jin˘ch formulací a vymezení.

Pfii pohledu na obecné cíle je jasné, Ïe cíle v˘chovy v pfiírodû jsou kompatibilní s cíli v˘chovy pro budoucnost.

Zásada vyjádfiena okruhem: plánuj – dûlej - reflektuj mÛÏe pomoci lidem v kritickém my‰lení.

V̆ chova v pfiírodû nabízí jedineãnou ‰anci pro v˘chovu k udrÏitelnému rozvoji lidstva. Pomocí prostfied-
kÛ a metod máme ‰anci zasáhnout "srdce lidí". Pfiímé, nezprostfiedkované informace, hrají roli velkého
motivátora. Zatím se zdá, Ïe tyto velké moÏnosti nejsou zcela vyuÏity.

Mnozí autofii se domnívají, Ïe nadchází ãas, kdy budeme na aktivity v pfiírodû, na dobrodruÏnou v˘chovu
nahlíÏet jako na samozfiejmou souãást tradiãního programu tûlesné v˘chovy.

V tomto smûru lze najít podporu i v teoriích uãení, etologii a v biologii chování. Jeví se zcela logické, Ïe
pfiirozené aktivity v pÛvodním prostfiedí musí b˘t podporovány.

4.2 Prvky výchovné činnosti na akcích výchovy v přírodě

PfiidrÏme se koncepce, která ãlení celou oblast v˘chovné ãinnosti na jednotlivé prvky, jejichÏ vzájemná
souhra pak rozhoduje o v˘sledku v˘chovného pÛsobení. Spoleãnû formulujeme ty nejdÛleÏitûj‰í
skuteãnosti, které ovlivÀují sílu pÛsobení aktivit v pfiírodû.

Účastník akcí
Je snaha, aby se úãastníci akcí v˘chovy v pfiírodû stali subjektem v˘chovy, aby spolurozhodovali o progra-
mu. Ve vût‰inû pfiípadÛ jde o dobrovolnou úãast, motivovan˘ch osob.

Vedoucí akcí
Mûli by mít poÏadovanou úroveÀ vzdûlání a praktické zku‰enosti. Mûli by b˘t pfiíkladem pro své Ïáky 
a svûfience. Více neÏ jinde se zde poÏaduje zvládnutí v‰ech potfiebn˘ch rolí - vÛdce, instruktor, rádce, orga-
nizátor. Nezbytné jsou dílãí kvalifikace k vedení nároãn˘ch aktivit v pfiírodû.

Cíle a úkoly výchovy v přírodě
Ve v‰ech sv˘ch formách se v˘chova v pfiírodû uskuteãÀuje jako celistvá, komplexní v˘chova. V̆ chovu 
v p fiírodû chápeme jako ãinitele obohacujícího a umocÀujícího síly mlad˘ch lidí a umoÏÀujícího stále roz-
manitûj‰í a dynamiãtûj‰í jejich rÛst. Pfiíroda by v tomto procesu mûla b˘t vyuÏívána nejen jako prostfiedí
lidské rekreace, ale pfiedev‰ím jako místo pro lidskou tvofiivost.

Výchovné instituce
V souãasné dobû se u nás podílí na rozvoji v˘chovy v pfiírodû university a vysoké ‰koly (FTVS UK, FTK
PU Olomouc, PF MU Brno, UJEP Ústí nad Labem aj.), dále je to P· Lipnice, Outward Bound - âeská
cesta.

Z dobrovoln˘ch organizací je to pfiedev‰ím Skauting, ãásteãnû Woodcraft. Pojetí v˘chovy v p fiírodû se
blíÏí celá fiada ekologick˘ch organizací a iniciativ.

Obsah výchovy v přírodě
Programové zdroje jsou témûfi totoÏné s prvky oblasti aktivit v pfiírodû. VyuÏívá se fiady sportÛ v pfiírodû,
samozfiejmostí jsou prvky ekologické v˘chovy, vzdûlávací aktivity, aktivity autoregulaãní i kulturnû
umûlecké ãinnosti. Novû je obsah obohacován dobrodruÏn˘mi prvky.
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Způsoby výchovné a vzdělávací práce
DÛleÏitou roli zde má práce v malé skupinû. Nejv˘znamnûj‰ím v˘chovn˘m prostfiedkem ãi metodou je hra.
NepodceÀuje se ani v˘chovn˘ v˘znam pracovní ãinnosti. Je zde ‰iroké pole pÛsobnosti pro aktivní metody
vzdûlávání. Samozfiejmé jsou metody diskusní, situaãní - rozbor konkrétní události a inscenaãní.
Velkého uplatnûní se zde dostalo inscenování v˘zvov˘ch situací, vyrovnávání se stresem atp.
Bez aktivního, kooperativního podílu Ïáka si nelze v˘chovnou práci pfiedstavit.

Organizační formy výchovně vzdělávacího procesu
Dosavadní zku‰enosti povaÏují 30 osob na kurzu ãi akci za horní hranici, pfii které probíhá vût‰ina forem
sociální komunikace.
Efektivní je práce v mal˘ch skupinách 8 - 12 osob. ¤e‰ení problémÛ se zadává skupinám 4 - 6 osob.
Úspûch je podmínûn dobrou skladbou programu. Nejvhodnûj‰í a nejúãinnûj‰í je programov˘ blok ve
správném místû a ve správné dobû. Ve velké mífie se pouÏívá metafor. Vût‰inou se maximálnû vyuÏívá
ve‰ker˘ ãasov˘ fond.

Materiální a so ciální prostředí
UplatÀuje se zde zásada "Místo urãuje dûj". Programové bloky vyuÏívají daného prostfiedí.
Pfiíroda zde vystupuje jako laboratofi pro tvorbu nov˘ch sil, jako prostfiedí, ze kterého si ãlovûk odná‰í
radost a pocit krásna. Nutné je vytvofiení pÛsobivé, k tvofiivosti stimulující atmosféry akce.

Dosažené a zjištěné výsledky výchovného procesu
DÛleÏitá je reflexe v‰ech v˘znamn˘ch programov˘ch blokÛ. Nabízí se prÛbûÏné sledování postojÛ a názorÛ
v prÛbûhu akce. Nesmí chybût promy‰lená závûreãná diskuse o smyslu kurzu ãi akce.

4.3 Stručné zásady tvorby programů

Pfiipravujeme-li program, mûli bychom nejprve uvaÏovat o obecn˘ch pfiedpokladech pro dobrou tvorbu
programÛ.

Jsou to:
l. Porozumûní sobû i druh˘m lidem
Pfii plánování musíme vycházet ze znal osti sv˘ch pfiedností i slabin.
Budeme muset zvaÏovat jak pomoci úãastníkÛm ve spolupráci, jak je uãit ohledÛm k druh˘m lidem, jak
navodi t atmosféru pozitivních vztahÛ.

2. Respektovat a tû‰it se z okolního prostfiedí
DÛleÏit˘m úkolem je pfiimût úãastníky k to mu, aby respektovali okolní pfiírodu, aby se z ní dovedli i
radovat. Nejúãinnûj‰ím prostfiedkem je vlastní pfiíklad vedoucích a personálu. Teoretické pfiedpoklady by
mûly b˘t následovány praktick˘mi ãiny pfii nakládání s materiálem, jídlem, i odpadky. VyÏaduje se citliv˘
vztah k pfiírodû pfii provádûní aktivit.

3. Bezpeãn˘ a zdrav˘ pobyt v pfiírodû
Tato zásada je stále dÛleÏitûj‰í pro aktivity v pfiírodû. Objevují se nové aktivity a zvy‰uje se také poãet
úrazÛ. Sbor vedoucích musí otázky bezpeãnosti zaji‰Èovat s pfiedstihem a na místû prvním. Není moÏné
‰etfiit na pomÛckách, které zaji‰Èují bezpeãnost úãastníkÛ. Doporuãuje se vyuÏívat názorn˘ch pomÛcek 
i filmÛ k demonstraci bezpeãnostních zásad.

4. Rozvíjení trvalého zájmu o pfiírodu a aktivity v ní
Prvním pfiedpokladem je rozvoj potfiebn˘ch dovedností a znalostí u úãastníkÛ akce.
Pfiedpokládejme, Ïe seznámení se zajímav˘mi ãinnostmi mÛÏe ovlivnit úãastníky akce na cel˘ dal‰í Ïivot.
UÏ z toho dÛvodu je tfieba dobré programové pfiípravy.
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Upozornění na některé zásady pro tvorbu programů

DodrÏování zásad ãi principÛ nám umoÏní realizovat zamy‰lené cíle a zamûfiení.
Determinují dosaÏení cílÛ.

l. Respektovat a podporovat
Nutné je, aby vedoucí respektovali úãastníky a podporovali je v jejich snaze pfiekonávat riskantní situace
ve snaze uãit se a rozvíjet se.

2. Rozmanitost pfiístupÛ a pfiípravy
Vedoucí by mûli ovládat rÛzné dovednosti a mít hlub‰í znalosti v nûkolika oborech, které se na akci vysky-
tují. Tento víceoborov˘ pfiístup prospûje kvalitû akce.

3. Realistické cíle
T˘ká se to odpovídajícího ãasového úseku, stejnû tak jako materiálního i personálního zázemí. Samo-
zfiejmû program musí odpovídat úrovni úãastníkÛ.

4. Hodnotové orientace
Vedoucí by mûli poznat své Ïebfiíãky hodnot je‰tû pfied tím, neÏ zaãnou spolupracovat na akci. Je nutné
takovéto zvaÏování uãinit je‰tû pfiedtím, neÏ pfiedstoupíme pfied úãastníky kurzu. Vytvofií se tak základna
umoÏÀující lépe ovlivÀovat orientace úãastníkÛ.

5. Celkov˘ pohled
Na program je nutné nazírat jako na celek. Poãítat zde i s místními pomûry, úrovní sluÏeb, ale zvaÏovat 
i prÛbûÏné hodnocení, úvody a závûr akce.

6. Odpovídající ãas
Vedoucí by mûli mít dostatek ãasu na spoleãné prom˘‰lení celého kurzu. DÛleÏitá je ãasová návaznost
aktivit.

7. Hodnocení
Hodnocení kaÏdé aktivity je dobr˘m poãinem pro úpravu programÛ tak, aby smûfiovaly k vytãen˘m cílÛm
(pfiímá návaznost na reflexi).

Obecné předpoklady a cíle, které platí pro vedoucí i účastníky akcí s výchovnou aplikací
aktivit v přírodě

Program akcí by mûl smûfiovat k tûmto v˘chovn˘m cílÛm:
- zmûnit své postoje, chování, impuls pro sebev˘chovu
- porozumût sobû a druh˘m lidem
- porozumût, respektovat, poznávat a tû‰it se z okolního prostfiedí, pfiírody
- zvládnout zásady radostného, bezpeãného a zdravého pobytu v pfiírodû – dovednosti, znalosti, kondice
- rozvinout trval˘ zájem o pfiírodu a v˘chovné aktivity v pfiírodû

Hlavní zásady či principy režie, dramaturgie, skladba, sekvence
Pfiehled o programov˘ch zdrojích - vztah k pfiipravenosti vedoucích, vztah k cílÛmakce, vÏdy zvaÏovat roli
pfiírody,
- respekt k úãastníkÛm - vûk, zku‰enosti, motivace, zdatnost
- realistické cíle jednotliv˘ch programov˘ch bodÛ, moÏnosti jednotliv˘ch aktivit k dosahování

zam˘‰len˘ch cílÛ
- odpovídající ãas, není program, kter˘ by se hodil univerzálnû
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- v˘bûr místa pro kaÏd˘ bod programu, vyuÏívání pfiírodního prostfiedí
- pojmenování pr ogramového bloku, jeho uvedení, legenda, fabulace
- skladba a následnost programov˘ch bodÛ, vztah k zam˘‰lenému cíli, zvaÏování zafiazení kaÏdého pro-

gramového bloku
- mít na zfieteli plynulost, atmosféru, zájem úãastníkÛ, zmûnu rytmu a zamûfiení, udrÏování napûtí, tajem-

nost, hledání, pfiekvapení
- zásada v‰eho s mírou, -méden agan
- nutnost období klidu, odpoãinek, nabrání sil, snûní, meditace,
- zhodnocení, reflexe, transfer do Ïivota, proã se co konalo, vztah k cílÛm, ale vypovídají úãastníci

Osoba vedoucího

Má mít v‰estranné dovednost i a hluboké znalosti,
- schopnost uplatÀovat víceoborov˘ pfiístup,
- znalost Ïebfiíãku sv˘ch hodnot pfiedtím neÏ nûkoho zaãne sám vychovávat
- pfiedcházející zku‰enosti, kvalifikace, dlouhodobûj‰í proces sebev˘chovy
- motivace, zájem, nad‰ení, umûní nadchnout

4.4 Didaktická pravidla pro učení a výchovu v přírodě

V mnoha v˘chovnû zamûfien˘ch programech vyuÏíváme aktivit v pfiírodû jako prostfiedkÛ k rozvoji a rÛstu
osobnosti. Projevuje se to ve zl ep‰ování sebepojetí, rÛstu sebedÛvûry, v pozitivních zmûnách chování i ve
zlep‰ování schopností fie‰it problémy. Tûlesnû i du‰evnû nároãné aktivity, které podporují rÛst jednotlivce
i celé skupiny, musí b˘t dokonale zvládnuty, jinak by mohly ohrozit zdraví i Ïivot úãastníkÛ (lezení a ji‰tûní
na skalách, postup na zaji‰tûn˘ch cestách apod.). Zvlá‰tností je také to, Ïe pro zaji‰tûní jednoho pro-
gramového bodu se musíme nûkdy nauãit fiadu dovedností – napfi. pro absolvování expedice se musíme
umût dostateãnû rychle a bezpeãnû pohybovat v rÛzném terénu a zvládnout dovednosti k pohodlnému pfie-
spání a pfiípravû potravy v pfiírodû. Proto nácviku a zvládnutí dovedností vûnujeme dostateãnou pozornost.

RÛznorodost aktivit i podmínek neznaãuje, Ïe není jen jedna správná cesta, jak nové dovednosti v oblasti
aktivit v pfiírodû uãit. Existuje více metod a nûkteré z nich mohou b˘t za urãit˘ch podmínek efektivnûj‰í.
Velmi v‰ak závisí na pfiedmûtu v˘uky, v˘bûru skupiny i na pfiipravenosti vedoucího (vyuãujícího). VÏdy
zvaÏujeme slabiny i pfiednosti rÛzn˘ch postupÛ a snaÏíme se dosáhnout vy‰‰í efektivity.

Ve v˘chovû v pfiírodû máme ideální pfiíleÏitost aplikovat zku‰enostní uãení, které je struãnû charakteri-
zováno tzv. Kolbov˘m cyklem. Prom˘‰líme-li tento cyklus vidíme,Ïe pro praktické pouÏití bychom ho
mûli doplnit a hovofiit spí‰e o zku‰enostním cyklu uãení (Bunting 2006), tedy o tom, co musí uãitel dûlat
pro dosaÏení nejlep‰ího efektu uãení.

Pfiedev‰ím pfied v˘ukou vyuÏívající aktivity v pfiírodû musí uãitel získat potfiebné znalosti pro úspû‰né
vedení v˘uky. Znalost skupiny ãi tfiídy, ãasov˘ rámec akce, prostfiedí, pomÛcky a hlavnû stanovit cíle které
by chtûl dosáhnout. Mnoho aktivit souvisí s historii, geografií, geologií, matematikou ãi jin˘mi vûdami. 

Stanovení cílÛ musí odpovídat znalostem ÏákÛ.

Plánování zahrnuje postupné cesty jak uvést a provádût aktivity, aby smûfiovaly k dosaÏení cílÛ, aby
zahrnuly také standardy jin˘ch pfiedmûtÛ, se kter˘mi mohou b˘t aktivity spojovány. Je tfieba stfiídat
prostfiedí a vybírat je, neboÈ zrakové vjemy hrají v uãení dÛleÏitou roli.

Provádûní aktivity znamená aktivnû zapojit Ïáky – pozorovat, komentovat, povzbuzovat. To znamená, Ïe
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nestaãí aktivitu uvést a nechat Ïáky jednat. Uãitel mÛÏe vyuÏít rÛzné didaktické styly k uvedení aktivity,
mÛÏe zaãlenit zku‰enostní pfiístup zacílen˘ na poÏadované uãení, vyuÏít prvky volby, aktivita v malé
skupinû, pracovat s urãitou mírou nejistoty ve vztahu k v˘sledkÛm a mít na zfieteli, Ïe uãení je proces.

Uãitel se stává v této fázi spí‰e facilitátorem, coÏ je více spojeno s asistencí, podporou a kouãováním.

S tímto pfiístupem lze spojit nûkterá pravidla:
- VÏdy dbej na to, abys znal, proã danou aktivitu dûlá‰
- OhlíÏej se na Ïáky, struktura, plánování i prostfiedí by mûly podporovat sledované cíle
- Podporuj Ïáky, aby objevovali a odkr˘vali pomocí aktivit v˘znam a pochopení problémÛ, vlastní

zku‰enost je efektivnûj‰í neÏ ukazování a povídání.
- PfiizpÛsobuj situaci tak, aby podporovala Ïáky v uãení, snaÏ pfiiblíÏit situaci reálnému Ïivotu;
- V‰ímej si a pruÏnû vyuÏívej momentÛ, ve kter˘ch mÛÏe docházet k efektivnímu uãení (není tfieba se

úzkostlivû drÏet plánovaného postupu, odpovídat na dotazy studentÛ);
- Zachovávej postup od jednoduchého ke sloÏitûj‰ímu, kaÏdá aktivita by mûla vytváfiet spojitost s následu-

jícím programov˘m bodem;
- Pfiem˘‰lej jak vyuÏívat chyby a úspûchy studentÛ k podpofie procesu uãení;
- Vytváfiej v‰estranné uãební nástroje a vhodnû je vyuÏívej, jednej s ohledem na situaci, uvûdom si, Ïe jsou

mezi lidmi a situacemi;
- Pokud moÏno konãi aktivitu ve chvílích, kdy je zájem, zapojení i energie skupina je‰tû na vysoké úrovni;
- Po aktivitû provádûj reflexi, diskusi, zobecÀování a hledej moÏné aplikace. V tûchto fázích dochází k uãení.

Ve ãtvrté fázi dochází k reflexi a diskusi. To je podobné fázi ve zku‰enostním uãení. V pfiípadû uãebního
cyklu uãitel reflektuje i to, jak proÏitky a zku‰eností pÛsobí. Zde by se mohly uplatnit nápady dal‰ích
uãitelÛ. Organizace lekce, zapojení ÏákÛ a cesty moÏného zlep‰ení.

Pátou fází je evaluace. Zhodnocení toho, jak byly dosaÏeny cíle. Na tomto hodnocení se mohou podílet
také Ïáci.

Adaptace ãi pfiizpÛsobení to je ‰está fáze. Zde probíhá rozhodování o tom, jak by mûla vypadat dle v˘sled-
kÛ hodnocené aktivity dal‰í aktivita, jaké pouãení pro dal‰í ãinnost tfiídy z toho vypl˘vá.

Tûchto ‰est fází není pro uãitele nic nového, vût‰ina tento postup pfii v˘uce vyuÏívá.

Je nutné zdÛraznit, Ïe uãitel musí zámûrnû sledovat, jak propojí zvolenou aktivitu se zámûrem v˘uky, uãení
ãi celé akce. Zafiazujeme-li aktivity vyÏadující fie‰ení problému v malé skupinû, neznamená to, Ïe uãíme
fie‰ení problémÛ.

Lekce mají zámûrnû zamûfiit pozornost ÏákÛ k tomu, aby hledali vztahy mezi rÛzn˘mi pfiedmûty a kvalitou
charakteru.

Uãitel musí aktivnû sledovat tfiídu, komentovat postup fie‰ení problému a klást otázky, v prÛbûhu a hlavnû
v závûru aktivity. Reflektování na závûr aktivity ãasto nestaãí, neboÈ v prÛbûhu aktivity dochází k mnoha
nápadÛm, otázkám. Potom bude závûreãné hodnocení smysl uplnûj‰í a pfiirozenûj‰í.

Uãitel musí znát Ïáky, musí znát jejich úroveÀ znalosti, úroveÀ zdatnosti i jejich speciální potfieby. Uãitel
musí umût Ïáky vtáhnout do dûní, do aktivity.

Îáci musí cítit také vnitfiní uspokojení z aktivity. Zde je moÏné také vidût v˘znam tzv. „flow“ aktivity. To
je ta situace, kdy se u ãiteli podafií vyrovnat nár oky vybrané aktivity s úrovní znalostí a schopností i se
zájmem ÏákÛ. To je stav, kdy Ïáci jsou nejvíce motivování samostatnû se uãit a podílet se na vlastním rÛstu.
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Znovu zdÛrazÀujeme, Ïe zde nevyuÏíváme aktivity v pfiírodû jako sporty zamûfiené na v˘kon. Jde nám spí‰e
o aktivity slouÏící jako motivace a aktivity, které vyÏadují kognitivní, tûlesné i smyslovû zapojení. Akti-
vity, které jsou zamûfieny na koncepce a dovednosti, které jsou potfiebné pro aktivity v pfiírodû.

V posledních letech je vûnováno mnoho v˘zkumÛ poznávání vztahÛ mezi funkcemi mozku a procesem
uãení. V̆ sledky nám pomáhají hlub‰ímu porozumûní principÛ uãení. Struãnû lze nûkteré v˘sledky 
(G. Caine, R. Caine 2001) shrnout takto:

Mozek stále zkoumá v˘znamy a souvislosti;

Mozek se uãí nejen v prÛbûhu soustfiedûné pozornosti, ale také z pozornosti periferní, coÏ je umoÏnûno
v˘konem si multánních funkcí;

Mozek funguje lépe v podmínkách komplexních a smyslupln˘ch úkolÛ a v˘zev bez vnûj‰ích hrozeb;

Uãení probíhá v návaznosti na fyziologické funkce. Tím se dá vysvûtlit, Ïe uãení probíhá efektivnûji pfii
aktivitû, práci, tedy pfii tom, kdy jsou zapojeny do akce fyziologické funkce více neÏ pfii pasivním sezení
a poslouchání. Také emoce jsou povzbuzeny tím, kdy pfii kognitivních funkcích dochází k pohybu, to také
vyÏaduje zapojení více oblastí mozku, coÏ dovoluje vût‰í pravdûpodobnost pochopení souvislostí.

UÏ tyto struãné poznámky ukazu jí na to, Ïe v˘zkumy mozku vysvûtlují mnohá dfiívûj‰í pfiesvûdãení
vztahující se ke správnému uãení. Také bychom mohli najít souvislosti fiady sociálnû psychologick˘ch
teorií s v˘zkumn˘mi poznatky o funkcích mozku.

Podpora efektivního učení

Nûkterá praxí ovûfiená didaktická pravidla, která nám mohou pomoci ke zkvalitÀování uãení se nov˘m poz-
natk Ûm a dovednostem v obl asti aktivit v pfiírodû:

* Zajistíme a udrÏujeme si pozornost uãících se – úãastníkÛ, ÏákÛ ãi studentÛ. Musíme se vÏdy pfiesvûdãit
o tom, Ïe jsou v‰ichni pfiipraveni naslouchat. Musí se na nás v‰ichni dívat. Potom je tfieba upozornit, Ïe
zaãíná v˘klad, ukázka. V úvodu mÛÏeme pouÏít zajímavou historku, která uvádí nebo ilustruje dané
téma.

* VÏdy vûnujeme dostatek ãasu pfiedstavení nové aktivity a jejímu postupnému zvládnutí.

* Pfii nácviku mÛÏeme kombinovat nûkolik pfiístupÛ.

* Za neefektivní postup povaÏujeme kladení otázek a rozvíjení diskuse v situaci, kdy úãastníci nemají
témûfi Ïádné informace o pfiedmûtu v˘uky. To vyÏaduje neúmûrnû mnoho ãasu s minimálním praktick˘m
v˘sledkem.

* Nacviãujeme nové dovednosti i provûfiujeme jejich zvládnutí, to lze formou her a soutûÏí, které pomáha-
jí udrÏet proÏitkov˘ charakter akce.

* ZdÛrazÀujeme návaznost na pfiedcházející programové body, lekce a znalosti. Ptáme se, zda minul˘m
tématÛm úãastníci rozumûli a pochopili jejich v˘znam. UkáÏeme souvislost provádûn˘ch aktivit.
Názornû je to vidût pfii v˘uce orientace, kde nemÛÏeme zadat hledání kontrol bez toho, aniÏ by úãastní-
ci umûli ãíst mapu.
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* Pfii v˘uce aktivit v pfiírodû, ve kter˘ch je urãité riziko, modelujeme budoucí situaci a procviãujeme jed-
notlivé kroky dfiíve, neÏ pfiikroãíme k jejich praktické realizaci (nacviãujeme jednotlivé fáze komplexního
problémového úkolu oddûlenû – napfi. technika lezení, pfiekonávání lanov˘ch mostÛ a zpÛsoby slaÀování).

* SnaÏíme se spojit instrukci s budoucí aplikací toho, co mají úãastníci zvládnout, nauãit se. Napfi. zvlád-
nout techniku budování pfiístfie‰kÛ a vafiení pfied samostatnou túrou.

* Novou látku, dovednosti a znalosti pfiedáváme po mal˘ch krÛãcích, z nichÏ kaÏd˘ musí studenti vÏdy
zvládnout a pochopit. Lze uÏívat modelové situace, pfiíklady, praktické vyzkou‰ení si pod dohledem
(napfi. projetí pfiekáÏkové dráhy na kole, ovûfiení znalosti dopravních pfiedpisÛ, nácvik techniky jízdy jed-
notlivce i skupiny, zvládnutí signalizace a pak teprve absolvování túry).

* Vûnujeme dostateãn˘ ãas pro poskytování zpûtné informace o kvalitû zvládnutého úkolu. Osvûdãilo se
na konci kaÏdé lekce krátké shrnutí toho, co se uãilo a probíralo. Je tfieba poãítat s tím, Ïe jen málo úãast-
níkÛ je schopno fiíci: “Nepochopil jsem to, prosím o dal‰í objasnûní.” Napfi. v‰ichni odsouhlasí, Ïe umûjí
postupovat podle azimutu, ale v praxi to neumí nikdo.

* Podporujeme nerozhodné jedince nebo ty, kte fií mají vût‰í obtíÏe.

* UmoÏÀujeme kaÏdému samostatné zvládnutí daného prvku ãi dovednosti a pfiesvûdãíme se o kvalitû
získan˘ch dovedností. Pocit nezávislosti a získání sebedÛvûry jsou pfiedpokladem v˘chovného pÛsobení.

* Vedoucí nebo instruktor v oblasti aktivit v pfiírodû musí dobfie zvládnout dané dovednosti, musí je umût
vysvûtlit, uãit i poradit pfii jejich nácviku. Stejnû tak musí zajistit bezpeãnost a poskytnout ucelenou pfied-
stavu o získávan˘ch dovednostech.

* Mezi uÏiteãné strategie patfií vyuÏívání zku‰enûj‰ích úãastníkÛ v roli instruktorÛ.

* V̆ sledkem správného pfiístupu je dosaÏení v˘chovn˘ch cílÛ.

* Efektivní v˘uka ovlivÀuje i pozdûj‰í transfer, coÏ se projeví ve vyuÏívání zku‰eností a získan˘ch doved-
nost í v dal‰í ãinnosti, v Ïivotû i práci.

Role učitele

Vzhledem k tomu, Ïe existuje pro kaÏd˘ úkol, pro kaÏdou aktivitu více neÏ jedno fie‰ení, nemá uãitel
mnoho ‰ancí jednoznaãnû radit. Jeho role by mûla b˘t uvozena tûmito pravidly:

Sleduje bezpeãnost, mÛÏe vyuÏít pravidla Stop, jeví li se situace jako nebezpeãná;

Dopomáhá a dává záchranu, je li to tfieba;

Sleduje komunikaci ve skupinû, posuzuje dynamiku skupiny a poznamenává si situace, které je tfieba
pozdûji prodiskutovat;

Podporuje aktivitu skupiny a správné fie‰ení otázkami ãi povzbuzením.

Pokud skupina nemÛÏe úkol splnit, zastaví aktivitu a zahájí diskusi o situaci a moÏném dal‰ím postupu.

Stále musí mít uãitel na zfieteli, Ïe jde o proces uãení a ne napfi. o to, jak rychle skupina pfieleze urãenou pfiekáÏku.

Dal‰í role uãitele je pfiipravit a uskuteãnit reflexi po skonãení aktivity.
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Organizace a řízení třídy v přírodě

Mnoho uãitelÛ se bojí vycházet do pfiírody, neboÈ se obávají, Ïe ztratí kontrolu nad tfiídou.

KdyÏ uÏíváme pfiírodu jako uãební prostfiedí, je tfieba respektovat nûkterá doporuãení.

Osvûdãilo se vytváfiení mal˘ch uãebních skupin od 3 do 5 ÏákÛ. V kaÏdé skupinû urãí uãitel vedoucího,
kter˘ se mÛÏe úkol od úkolu stfiídat.

Osvûdãil se urãit˘ druh dohody mezi uãitelem a Ïáky. Po diskusi, která probere to, co je úãelem lekce, sem-
ináfie nebo kurzu, co je povinností uãitele a musí respektovat Ïáci, se vytvofií souhrn pravidel, která 
v prÛbûhu uveden˘ch akcí budou uãitelé a Ïáci respektovat.

Uãitelé musí uvaÏovat také o tvaru, kter˘ by mûli Ïáci zaujmout pfii uvádûní ãi vysvûtlování nûkterého 
z bodÛ programu.

Ideální tvar je kruh, uãitel nebo vedoucí je tak souãástí kruhu, je na stejné úrovni se Ïáky.

PÛlkruh dává více moÏnosti pro demonstrování pohybÛ ãi postupÛ, uãitel má v této konstelaci více prostoru.

Potom fiadíme situace, kdy je tfiída rozdûlena do mal˘ch skupin a uãitel dává dodateãné pokyny pro prove-
dení aktivity.

4.5 Jak tvořit skupiny a týmy

Je mnoho zpÛsobÛ, jak rozdûlit vût‰í skupinu na malá druÏstva nebo t˘my. âasto na nû zapomínáme 
a zÛstáváme u stále stejného zpÛsobu rozdûlení. Jedním z nich je napfi. volba kapitánÛ, ktefií si postupnû
vybírají ãleny své posádky. Zdánlivû bezproblémové fie‰ení. Ale vÏijme se do role tûch posledních, jejichÏ
volbu si nechávají kapitáni, nûkdy i opakovanû, aÏ nakonec. Jejich pocity urãitû nezvy‰ují zájem o hru 
a radost z ní. Mûli bychom radûji pouÏívat techniky, které rozdûlí skupinu do druÏstev náhodnû, rychle,
hravû a úsmûvnû. Z obyãejného rozfiaìování se pak mÛÏe stát i zajímavá hra.
VÏdy si musíme rozmyslet, kolik skupin potfiebujeme a jak doladíme ãetnost skupin, kdyÏ nám to podle
zvoleného kritéria nevyjde úplnû pfiesnû. Napfiíklad podle data narození v urãitém roãním období se úãast-
níci rozdûlí do ãtyfi rÛznû poãetn˘ch skupin. Poãet pak mÛÏeme vyrovnat hráãi, ktefií se datem narození
blíÏí tomu kterému období.

Rozpoãítávání
Jednoduch˘ a rychl˘ zpÛsob. Potfiebujeme-li ãtyfii skupiny, rozpoãítají se úãastníci od 1 do 4 nebo od pís-
mene A do písmene D. Jedno dr uÏstvo pak tvofií v‰echny jedniãky, druhé v‰echny dvojky apod.

Datum narození
Ujasníme si, kolik druÏstev chceme vytvofiit, a podle toho zadáme povel k rozdûlování do men‰ích skupin.
âastûji sledujeme roãní období, mûsíce, dny v mûsíci a t˘dnu. Skupiny lze vytvofiit i podle znakÛ
zvûrokruhu nebo dokonce podle ãínského kalendáfie. Jednoduché je dûlení na dvû skupiny: narozeniny v
mûsících leden – ãerven a ãervenec – prosinec nebo podle zimních a letních mûsícÛ apod.

Kfiestní jména nebo pfiíjmení
Tento zpÛsob dûlení je dobré pfiipravit podle seznamu úãastníkÛ. MÛÏeme skupinu rozdûlit podle
poãáteãního písmene nebo podle kombinací písmen apod. Skupina se napfi. mÛÏe sefiadit abecednû podle
prvního písmene kfiestního jména a pak ji rozdûlit na potfiebn˘ poãet druÏstev.
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Na základû barev
Podle barvy oãí, vlasÛ, barvy ãástí odûvÛ, pfiípadnû podle v˘bûru nebo obliby barev. Chceme-li do rozfiazo-
vání vnést trochu recese, pak i podle barvy spodního prádla (nevyÏadujeme okamÏitou kontrolu) ãi pyÏama.

Podle v˘‰ky a velikosti
Nejjednodu‰‰í je sefiazení od nejvût‰ího po nejmen‰ího a potom rozpoãítat nebo rozdûlit do druÏstev. Lze
rozãlenit také podle velikosti bot, podle velikosti místa narození nebo bydli‰tû (velkomûsta, mûsta, vesni
ce) nebo podle poãtu sourozencÛ.

Vlastní náhodná volba, losování
Úãastníci si své umístûní do skupin losují:
- dle pfiipraven˘ch losovacích karet(barvy, obrázky, ãísla ) nebo kostek;
– vytahují z balíãku hracích karet a rozdûlují se podle jejich hodnoty ãi barvy;
– házejí kostkou – dûlí se napfi. na liché a sudé;
– házejí korunou – volí orel/panna;
– losují kámen–nÛÏky–papír, napfi. vítûzové utvofií jedno druÏstvo, poraÏení druhé;
– vybírají si z ko‰e rÛzné druhy pfiírodních pfiedmûtÛ, jejichÏ poãet vedoucí upraví podle zámûrÛ hry (pak

bude druÏstvo ‰i‰ek, kamínkÛ, ka‰tanÛ nebo ofií‰kÛ).

Podle návykÛ
Vût‰í skupinu lze dûlit na dvû nestejné ãásti napfi. podle zkfiíÏení rukou na prsou, kdo má kterou ruku
nahofie; podle sepnutí rukou, kdo má nahofie prav˘ a kdo lev˘ palec; kdo kter˘m okem mrká; kterou nohou
si zaãíná oblékat kalhoty nebo kterou botu si obouvá dfiíve, podle odrazové nohy apod.

Podle zaujaté po lohy
Vedoucí zadá povel, napfi.: „Rozdûlte se do dvojic, v nichÏ jeden úãastník udûlá dfiep a druh˘ zÛstane stát.“
Potom jedno druÏstvo tvofií ti, ktefií udûlali dfiep, a druhé ti, ktefií zÛstali stát. Nebo: „Najdûte si partnera
podobné v˘‰ky a váhy a utvofite dvojfiad ãelem k sobû.“ KaÏdá fiada pak vytvofií jedno druÏstvo (v˘‰kovû
a váhovû vyrovnané).

Volba kapitánÛ
Jeden z moÏn˘ch zpÛsobÛ vytváfiení t˘mÛ pro urãité typy her a urãit˘ v˘bûr úãastníkÛ. V prÛbûhu akce by
se mûla objevit moÏnost opakované volby kapitánÛ. Vedoucí, pfiíp. sama skupina vybere kapitána, nebo je
vybrán losem.

Speciální losovací pomÛcky
Lze zakoupit nebo si vytvofiit uÏiteãné pomÛcky, které nám usnadní dûlení do potfiebného poãtu men‰ích
druÏstev nebo t˘mÛ. Jsou to napfi. kartiãky, na nichÏ je napsáno ãíslo, urãit˘ název, mají rÛznou barvu,
obsahují rÛznû motivované obrázky. Mohou pfiípadnû oznaãovat i roli, kterou má v následující hfie hráã
zaujmout. Poãet pomÛcek upravíme podle cíle zvolené hry. V tomto smûru nám pomÛÏe náv‰tûva special-
izovan˘ch obchodÛ s hrami.

Podle rozhodnutí vedoucího a zamûfiení hry
Vedoucí rozãlení skupinu do t˘mÛ podle vlastního uváÏení, na základû pfiedchozích informací a znalosti
úãastníkÛ.

Podle rÛzn˘ch testÛ a zkou‰ek
Pomocí sociogramu zjistíme vztahy ve skupinû a podle tûchto informací vybíráme ãleny skupin pro rÛzné
druhy her a cviãení. Podle v˘sledkÛ motorick˘ch testÛ lze vybírat vyrovnané skupiny co do síly, rychlosti,
obratnosti, ohebnosti, vytrvalosti a rovnováhy. Skupinu mÛÏeme rozdûlit i podle znalostí nebo logického
uvaÏování jednotlivcÛ, které posoudíme testy nebo fie‰ením situací.
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4.6 Pedagogické hodnotící dovednosti
(pouÏívané v˘razy - Reflexion, Rewiewing, Debriefing, Processing)

l. Proč se zabýváme tímto tématem?

Îijeme v éfie kvapného proÏívání,v éfie, kdy nestaãíme vychutnat dÛleÏité okamÏiky Ïivota, odkládáme
Ïivot na potom musíme hledat ty situace umoÏÀující plnost záÏitku (Hogenová).

Whitehead l929 (britsk˘ matematik, logik,f ilosof) ve své eseji O cílech v˘chovy fiekl: .. problém v˘chovy
spoãívá v tom, abychom dosáhli toho, Ïe dítû pozná ãi bude vidût les prostfiednictvím stromu ..(stromy jsou
na‰e záÏitky a les mÛÏe b˘t sám Ïivot). Pro rozvoj osobnosti není dÛleÏitá jen povaha a rozsah jeho
zku‰eností a záÏitkÛ, ale pfiedev‰ím to, co se z tûchto zku‰eností nauãil (Cousins l98l).

Znamená to, Ïe se neuãíme jen samotnou ãinností, uãení probíhá v uzavfieném okruhu "my‰lení – ãinnost
- my‰lení", není-li zpûtné vazby, k uãení nedochází.

Zpûtnovazební dovednosti jsou v˘znamné pedagogické ãinnosti umoÏÀující hledání v˘chodisek 
a zlep‰ování práce (Taxová l99l). Je to téma dÛleÏité pro tûlov˘chovné odborníky, uãitele - ãasto se spoko-
jují jen s kvantitativními ukazateli. V̆ znam reflexe - zpûtnovazebního hodnocení - vzrÛstá v programech
sledujících v˘chovné cíle.

Hlavsa a kol. l984 pfii rozboru Ïivotních situací vidí pedagogickou a rozvojovou dimenzi situace. 
V pfiípravném Ïivotním období by mûl ãlovûk fie‰it maximum rÛzn˘ch situací, realizovat mnoho rÛzn˘ch
sociálních interakcí, nauãit se ovládat rÛznorodé nástroje. Dnes je uãení pfiíli‰ rozdûlováno do jednotliv˘ch
kategorií (metody, pfiedmûty atp.). Îivot se v‰ak odehrává v situacích a komplexech situací. Analytick˘
vyuãovací styl musí b˘t doplÀován stylem syntetick˘m - jinak fieãeno pedagogick˘ proces by mûl b˘t situa-
cionizován. KaÏdá proÏitá situace má svÛj pedagogick˘ efekt.

2. Lze vypozorovat souvislost reflexe s celoživotním růstem - postupné dosahování hranic,
rÛznorodé kontakty s lidmi, poznávání sama sebe, hledání místa ve svûtû atp.

To v‰e obsahuje schéma, které naznaãuje smûr pohledu zpût, úsek plánování dal‰ího postupu, pohled
vpfied, hledání transferu a vztahÛ mezi kurzovní situací a Ïivotem ãi prací.

Dal‰í schéma ukazuje zku‰enostní okruh, kter˘ plnû odpovídá jednotliv˘m etapám prÛbûhu v˘chovného
pÛsobení.

3. Příprava reflexe by měla postihnout tyto skutečnosti:

a) pfiipravit podmínky pro zdárn˘ prÛbûh: relaxace, neru‰ené místo, vhodné uspofiádání úãastníkÛ diskuse
(kaÏd˘ musí vidût na kaÏdého),moÏnost volby zpÛsobÛ hodnocení, ohled na vyspûlost skupiny

b) upozornit na pfiípravu vedoucího diskuse
c) formulovat jasná pravidla a vedení diskuse
d) sestavit si rÛzné druhy otázek
e) jiné zpÛsoby hodnocení, vedle klasické diskuse hrové formy (viz schéma)

4. Některé praktické rady k úspěšnému zpětnovazebnímu hodnocení akce (jsou zde zahrnuty
i etické pfiístupy vedoucího)

- zabezpeãit v˘bûr a formulaci v˘chovn˘ch cílÛ, které má akce sledovat
- dohodni se jako vedoucí o zpÛsobu plnûní tûchto úkolÛ se svûfienou skupinou
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- získej si maximum informací o úãastnících akce
- dbej na v˘bûr adekvátního ãasu pro jednotlivé typy hodnocení
- formulace základních norem a pravidel chováni i komunikace
- dÛraz klaì na vytváfiení klimatu dÛvûry a porozumûní
- respektuj právo úãastníka mlãet
- dotazuj se a odpovídej úãastníkÛm tak, aby to spí‰e podporovalo jejich sebevûdomí, sebedÛvûru, respek-

tuj osobnost kaÏdého jednotlivce
- neotvírej diskuse o traumatech, problémech jednotlivcÛ bez dÛkladného provûfiení
- vyh˘bej se ãastému udílení chytr˘ch rad jak Ïít a chovat se
- pomoz kaÏdému najít si v ãinnosti skupiny uplatnûní
- povinnosti kaÏdého vedoucího je stále se vzdûlávat v komunikaci, psychologick˘ch pfiístupech 

i v provádûní í hodnocení
- vymez urãit˘ ãas pro diskusi o moÏném transferu diskutovan˘ch ãinností do osobního Ïivota ãi práce
- nenuÈ úãastníky k tomu, aby za kaÏdou cenu pfiekonávali svoje hranice
- neboj se zastavit prÛbûh akce a upozornit na situaci typickou pro sledované vztahy - toho lze vyuÏít 

k diskusi
- pfii vedení reflexe si ujasni cíle, pfiitom je tfieba b˘t pruÏn˘ a reagovat na v˘voj situace ve skupinû
- nutná je soustfiedûná úãast vedoucího na hodnocení skupiny
- vûnuj svûfiené skupinû maximální pozornost.

5. Bezpečnostní zásady a pravidla

Za nejdÛleÏitûj‰í zásadu pfii vedení akcí a kurzÛ v oblasti aktivit v pfiírodû je tfieba pokládat zaji‰tûní
bezpeãnosti úãastníkÛ na “tûle i na duchu”. Proto je nutné, aby byla jasná pravidla jednání pro v‰echny
zúãastnûné, vedoucí a úãastníky, a nároky provádûné ãinnosti.

Pro vytváfiení obecnû platn˘ch pravidel lze vyuÏít doporuãení, která dává Mezinárodní organizace pro
normy a standardy (ISO) pro budování kvalitního systému fiízení pod oznaãením ISO 9000 ff. Tato norma
bude slouÏit také jako základ ke zpracování bezpeãnostních pravidel v oblasti v˘chovné práce i v˘cvikové
praxe v pfiírodním prostfiedí v evropsk˘ch zemích. Znamená to, Ïe kaÏdá organizace nebo celá sdruÏení
budou muset dfiíve ãi pozdûji vytvofiit soubor bezpeãnostních pravidel, neboÈ to bude jedním z dÛleÏit˘ch
kriterií pfii hodnocení kvality práce a fiízení. Pomocí uveden˘ch námûtÛ posoudíme svá souãasná pravidla
a zváÏíme moÏnosti k jejich úpravû ãi doplnûní.

Náměty pro vypracování mezinárodně platných bezpečnostních předpisů

Jako pfiedloha pro zpracování bezpeãnostních pravidel slouÏí vybran˘ soubor klíãov˘ch prvkÛ ovlivÀu-
jících kvali tu systému fiízení.

Pro na‰i oblast pfii zpracovávání bezpeãnostních pfiedpisÛ je tfieba zohlednit tyto skuteãnosti:
– stanovit míru odpovûdnosti v‰ech úãastníkÛ a urãit hlavní odpovûdnou osobu,
– zfietelnû popsat cel˘ bezpeãnostní systém – kdo ho vypracoval, kdo ho dodrÏuje, kontroluje, komu se

podávaj í zprávy a hodnocení,
– seznámit vedoucí a úãastníky s bezpeãnostními pravidly, nejlépe sepsat smlouvu mezi provozovatelem 

a úãastníky,
– urãit poÏadavky, které musí splÀovat kaÏd˘ nov˘ program nebo jeho souãást (nová disciplína, cviãení,

soutûÏ apod.),
– zajistit návaznost bezpe ãnostních norem,
– stanovit poÏadavky na zamûstnance a vybavení, kriteria pro jejich v˘bûr, napfi. kvalifikace vedoucího,

instruktora ãi cviãitele,
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– stanovit poÏadavky na úãastníky, jejich pfiípravu, zdravotní stav, vybavení (zmíníme se i o vybavení pro
skupinu) a zpÛsoby provûfiování tûchto poÏadavkÛ,

– zajistit pfiístupnost podkladÛ, které mohou slouÏit jako dÛkazn˘ materiál,
– zabezpeãit provádûní kurzÛ a akcí psan˘mi pravidly a urãením zku‰ebních procedur, popsat nároky dis-

ciplín a programov˘ch bodÛ, vãetnû pravidel jejich provozování,
– urãit typ provûfiovacích zkou‰ek, pouÏívan˘ch prostfiedkÛ i zpÛsob vyznaãení toho, Ïe bylo pfiezkou‰ení

provedeno (u vedoucích napfi. získání kvalifikace, do‰kolení, pro materiál záruka a osvûdãení),
– popsat zpÛsoby fie‰ení krizov˘ch situací, postup pfii záchranné akci,
– vypracovat soubor opatfiení pro pfiedcházení nebezpeãn˘m situacím, ovládat první pomoc a mít pro ni

vybavení,
– urãit poÏadavky na ubytování a pfiepravu úãastníkÛ i na zpÛsoby zacházení s materiálem a pomÛckami,

stanovit zásady jejich skladování,
– vést záznamy o nebezpeãn˘ch situacích, zranûních a urãit zpÛsoby jejich hodnocení,
– upozorÀovat na provádûní vlastní kontroly bezpeãnostních pravidel vedoucí i úãastníky,
– urãit zpÛsob ‰kolení a do‰kolování odpovûdn˘ch pracovníkÛ, zajistit potvrzení o jeho absolvování,
– formulovat, za jaké situace lze zaruãit úãastníkÛm bezpeãnost – jejich práva i povinnosti,
– navrhnout zpÛsoby statistického vyhodnocování nebezpeãn˘ch situací a úrazÛ.

Bezpečnost provádění aktivit v přírodě zlepšíme respektováním těchto zásad a praktic-
kých zkušeností:

* Je tfieba si uvûdomit, Ïe pfii aktivitách v pfiírodû nemÛÏeme nebezpeãí a riziko úplnû vylouãit. Pomocí
rÛzn˘ch pravidel v‰ak chceme nebezpeãí pfiedcházet. Bezpeãnost zvaÏujeme ve v‰ech bodech pfii
pfiípravû akce. S bezpeãností tedy souvisí cíl akce, ãas, termíny, poãasí, místo, trasa, doprava, poãet 
a pfiipravenost úãastníkÛ i vedoucích, kvalita vybavení i zpÛsob vedení.

* Ve sportech a aktivitách v pfiírodû bychom mûli problémovû orientované (dobrodruÏné) situace nabízet
tak, aby úãastníci silnû vnímali riziko, zatímco jejich skuteãné ohroÏení by se mûlo blíÏit k nule (napfi.
slaÀování).

* Abychom neomezovali vnímání nebezpeãn˘ch situací pfiem˘‰lením o pravidlech, redukujeme poãet
pravidel na nutné minimum.

* Musíme pfiedpokládat moÏnost chybného jednání (úãastníka i vedoucího), a proto se snaÏíme 
v dÛleÏit˘ch okamÏicích bezpeãnostní pravidla zdvojovat nebo opakovanû kontrolovat (selÏe-li jedno
ji‰tûní, zajistí bezpeãí druh˘ zpÛsob). Z toho vychází pravidlo “ãtyfi oãí” nebo “check pravidlo” (napfi.
uvázání uzlu ãi správné vybudování jistícího stanovi‰tû kontrolují nejménû dva instruktofii nebo instruk-
tor a zku‰en˘ úãastník).

* Programy a zvlá‰tû bezpeãnostní pravidla mají b˘t pfiezkou‰ena externím nebo nezávisl˘m odborníkem
(poradcem), kter˘ vypracuje zprávu o stavu bezpeãnosti.

* Na kurzech a akcích s v˘chovn˘m zamûfiením se osvûdãilo vypracování smlouvy mezi vedoucími pro-
gramu a úãastníky, kterou v‰ichni na potvrzení souhlasu podepí‰í. Úãastníci mohou je‰tû nûkterá pravid-
la doplnit (napfi. komunikaãní pravidla).

* V nûkter˘ch situacích se osvûdãilo tzv. “stop” pravidlo, které vyz˘vá v‰echny úãastníky akce ke sle-
dování a upozornûní na nebezpeãnou situaci ãi na nedodrÏování bezpeãnostních pravidel. Slovo “STOP”
pak zmrazí kaÏdou probíhající akci (jeho pouÏití je tfieba váÏit).
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* Stále se musíme uãit z chyb, sv˘ch i ostatních. Proto by mûly b˘t analyzovány nejen pfiípady vedoucí ke
zranûní, ale i nebezpeãnû vyhlíÏející situace. Anal˘za má poukázat na pfiíãiny a jejich odstranûní, musí
b˘t zachycena písemnû.

* Vedoucí by se mûli seznámit s prostfiedím je‰tû pfied zahájením akce.

* Vedoucí a organizátofii by si mûli uvûdomit nejãastûj‰í zdroje nebezpeãn˘ch situací, jako je pfieceÀování
vlastních sil, nepozornost, únava, ledabylost, nucení k aktivitû ãi podléhání skupinov˘m tlakÛm, pod-
ceÀování nebezpeãí, nedostatek dÛvûry mezi úãastníky, vypjaté soutûÏní a konkurenãní prostfiedí, ‰patná
komunikace, snaha dodrÏet program za kaÏdou cenu, zafiazování aktivit v nevhodnou denní dobu (brzy
ráno ãi veãer), nebo v˘bûr nevhodného terénu.

* Formuláfie a smlouvy (osvobození z právní odpovûdnosti, uvûdomování si rizika, dobrovolné pod-
stupování rizika, zfieknutí se Ïaloby), které podepisují úãastníci, aby zprostili organizátory a vedoucí akce
odpovûdnosti, je tfieba formulovat po právní poradû. Dobfie sepsané formuláfie a jejich správné uÏití v‰ak
mohou zv˘‰it bezpeãnost. Jasnû pojmenovávají rizika je‰tû pfied akcí a zvy‰ují také ostraÏitost úãastníkÛ.
Mohou pomoci i pfii rozhodování, zda ‰lo o zanedbání povinností nebo nedodrÏení smlouvy. Je v zájmu
organizací i vedoucích, aby pracovali s formuláfii, které mají právní sílu.

* Je nutné, aby úãastníci, organizátofii a vedoucí uzavfieli pfiíslu‰ná poji‰tûní. Nabídka se roz‰ifiuje natolik,
Ïe je moÏné, aby i drobní organizátofii na‰li finanãnû dostupné typy poji‰tûní pro provozování aktivit a
sportÛ v pfiírodû.
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7. Program semináře

Pfiíklad semináfie pro uãitele a v˘chovné pracovníky, ktefií se zajímají o rekreaãní a v˘chovné aspekty
cviãení a v˘chovy v pfiírodû:

Rozvoj metodick˘ch dovedností pro pofiádání proÏitkov˘ch kurzÛ v pfiírodû
26. – 28. 10. 2011, Lhotka u Mûlníka, stfiedisko DDM Praha, poãet úãastníkÛ: 30

Stfieda
9:00-10:00 Ubytování

10:00-10:30 Uvítání, prezence, oãekávání, program, pfiedstavení
10:30-11:15 Seznamovací hry

Po koleãku pfiedstavení, kdo jsem, co dûlám a co mû pfiivádí na semináfi
Pohyb terénem a pfiedstavení se p fiírodninou, ke které mám vztah
Rozdûlení do nûkolika skupin – úkol: sestavit slovo ze ‰i‰ek, tak aby mûlo vztah k na‰í ãin-
nosti, vzájemné ãtení a diskuse k provedení a v˘bûru slova
Tvofiení sítû pomocí provázku a opûtné rozmotávání se jmény, ke kter˘m si úãastníci
vymysleli jména rostlin se stejn˘m poãáteãním písmenem
Námût úãastníkÛ – ‰katulata batolata mezi stromy, pohyb, spol upráce, zábava

11:15-12:00 Cviãení v pfiírodû – zahfiátí, dÛvûra, kooperace
Spoleãné vstávání a sedání od dvojic pro celou skupinu
Hry na spoleãnou práci ve dvojicích, koordinace, zábava- trakafi, kobylka, píìalka, Ïelva,
Ïába
Honiãky a obíhání v mal˘ch skupinách - pfieskoã, podlez, obûhni, jestfiáb kontra hrdliãka
Spoleãné posilování – ãtvefiice, ãetnûj‰í skupiny
Cviãení na dÛvûru, spoleãné zasedání v celé skupinû

12:00-13:30 Obûd
13:30-16:00 PrÛzkum okolí s mapou - v men‰ích skupinách (4) s hledáním zajímav˘ch míst k aktivitám

rÛzného typu, písemné hodnocení, poté reflexe a sdílení poznatkÛ a námûty na vlastní
vyuÏití, ãlenité, zajímavé okolí s mnoÏstvím moÏností pro hry, cviãení a dobrodruÏství

16:00-18:00 Parcour
Bûh a rychlá chÛze terénem, pfiechod potoka, pfieskakování mezi skalami, shup pfies prÛrvu,
sebûhnutí svahu, pfiekonávání a pfiecházení klád, zdolání – v˘stup svahem, prÛchod del‰ím
potrubím za pomoci lan

18:00-19:30 Veãefie
19:30-20:30 Teorie

V̆ let do historie, v˘znamné osobnosti a smûry V̆ chovy v pfiírodû - inspirace pro dne‰ní
dobu
Oblast aktivit v pfiírodû a v˘chova v pfiírodû - charakteristika a teorie
Uãení prostfiednictvím aktivit v pfiírodû
Diskuse o bezpeãnosti v pfiírodû - anal˘za pádu pfii cviãení

20:30-21:00 Bludiãky, losování do mal˘ch skupin, hledání a nauãení textu, poté zapsání písnû Jana
VodÀanského Kolik je na svûtû mofií a závûreãné veãerní zpívání

âtvrtek
7:45- 8:00 cviãení Pozdrav slunci
8:00- 9:00 Snídanû
9:00- 9:15 Opakování jmen

Sochy - kdo je schovan˘ pod prostûradlem
Ruská ruleta – dva hráãi proti sobû, kdo, fiekne dfiíve jméno ãlovûka, stojícího za plachtou

9:15-10:15 Horské koryto - svûtová premiéra, práce ve tfiech skupinách urãen˘ch losem, problémovû
orientovaná ãinnost, vytvofiit z pfiírodnin co nejdel‰í koryto, kter˘m projede míãek.
âinnost plná nápadÛ, kreativita skupin.
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10:15-12:00 Víceboj – pfiíklad, koordinace, spolupráce, vynalézavosti v mal˘ch skupinách
Házení ‰i‰ek na cíl
Bûh celého druÏstva s kládou vymezenou trasou mezi stromy, kooperace
Slalom, podlézání a pfielézání lana
Medvûdi na stromech - kontakt se stromy, pevné drÏení, kontakt s pfiírodou
Pfiehazování bfiemen (polena) – spolupráce druÏstva

12:00-13:30 Obûd
13:30-15:30 Stopovaná - pfiíprava, spolupráce v rámci druÏstev, samotná hra a reflexe
15:30-18:00 Tfii rozdílné aktivity s moÏností vyuÏití na akcích v pfiírodû, práce ve tfiech skupinách

Prusíkování – vyzkou‰ení si klasického cviãení, v‰estrannû vyuÏitelného
Night line – procházení dvojic, oba se zavázan˘ma oãima po trase vyznaãené lanem, stál˘
dotyk s lanem a komunikace beze slov, nároãn˘ terén, vzájemná pomoc
Linka Ïivota – pokus o pohybové ztvárnûní Ïivotních úsekÛ

18:00- 19:30 Veãefie
19:00- 22:00 Veãerní schÛzka

Reflexe dne
Teorie – pfiedstavení rozsáhlé literatury s komentáfiem
Diskuse o moÏnostech dal‰ího vzdûlávání, nové trendy vyuÏívání aktivit v pfiírodû

Pátek
7:45-   8:00 cviãení Pozdrav slunci
8:00-   9:00 Snídanû
9:00- 12:00 Pfiíprava aktivit na urãené téma s vyuÏitím konkrétních pomÛcek ve skupinách

Hodinová pfiíprava ve tfiech skupinách
Vymy‰lení orientaãní hry v nároãném a dobrodruÏném skalním bludi‰ti, Budování záchran-
né sítû na stromech, PrÛchod kolem pohybliv˘ch stûn plachtového Labyrintu s motivací
hledání princezny-nápadité vyuÏití nûkolika plachet
Pfiedvedení a reflexe – na kaÏdou skupinu 30 minut, hodnocení nápadÛ, jak se hra hrála
úãastníkÛm, jak se dafiilo chápat instrukci, jaká byla spol upráce ve skupinû hráãÛ, jak to
vidûli pozorovatelé

12:00-13:00 Obûd, závûreãná fieã a pfiedávání certifikátÛ

V závûru zpracovávali úãastníci písemné hodnocení semináfie, v‰echna hodnocení vyznûla pozitivnû.
Úãastníci povaÏovali semináfi za pfiínosn˘. Je tfieba ocenit úãastníky, Ïe i pfies nepfiízeÀ poãasí zvládli a uÏili
si celodenní pobyty v pfiírodû.

Jan Neuman a Martina Nováková za lektory, listopad 2011
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