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VÝZKUM VLIVU TERAPIE DIVOČINOU
Cílem studie je zjištění vlivu programu a expedic využívající metodu terapie divočinou na mladist-
vé účastníky.

OTÁZKY V RÁMCI VÝZKUMU
Hlavní otázka:
Jaký vliv má terapie divočinou na mladistvé účastníky?

Vedlejší otázky:
Jaký vliv má terapie divočinou na mladistvé z pohledu samotných účastníků?
Jaký vliv má terapie divočinou na mladistvé účastníky z pohledu výzkumných pracovníků?
Jaký vliv má terapie divočinou z krátkodobého hlediska?
Jaký vliv má terapie divočinou ze střednědobého hlediska?

VÝZKUMNÝ VZOREK
Výzkum zahrnoval celkem 43 respondentů, jejichž průměrný věk byl 15,91 let (nejmladším účast-
níkům bylo 12 let, nejstaršímu bylo 21). 22 účastníků pocházelo z Polska a 21 z České republiky 
(podrobnosti viz tabulka č. 1). Respondenti byli rozděleni do 3 podskupin na základě rizikovosti 
jejich chování (vysoké riziko, střední riziko, žádné riziko). Úroveň rizika byla stanovena na základě 
anamnézy a diagnóz poskytnutých účastníky či jejich zákonnými zástupci. Respondenti, kteří byli 
ve stejné skupině rizikovosti, tvořili  vždy účastníky jedné expedice. Respondenti byli vybráni na 
základě záměrného výběru s přihlédnutím především k požadavkům skupinové dynamiky a hodno-
cení úrovně rizikovosti chování.
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Tabulka 1
Popisná statistika výzkumného vzorku Poznámka. M = Průměr; SD = Směrodatná odchylka;
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VÝZKUMNÝ DESIGN
Byl použit smíšený výzkumný design. Kvantitativní výzkumná část posuzuje míru změn ve zkou-
maných parametrech u respondentů. Kvalitativní část výzkumu nám pomáhá vysvětlit, jak k těmto 
změnám a vývoji ve zkoumaných parametrech došlo.

Kvantitativní data byla shromážděna metodou Tree rings, kvalitativní data byla získána pomocí opa-
kovaných rozhovorů s účastníky a pozorováním, které prováděli výzkumní pracovníci před, během 
a po expedici.

Metodu Tree rings jsme využili k celkem  pěti měřením: 3 byly provedeny samotnými účastníky a 
2 (na základě pozorování a odpovědí poskytnutých v rozhovorech) uskutečnil výzkumný pracovník. 
Polostrukturované rozhovory se týkaly stejných kategorií, jaké jsou zahrnuty u Tree rings.  Výběr 
konkrétních otázek zaležel vždy na výzkumném pracovníkovi, přičemž cílem rozhovorů bylo vyt-
voření holistického obrazu, který by umožnil vysvětlení vývoje a  změn v jednotlivých kategoriích.
Před zahájením expedice bylo zřízeno pět týmů (tři polské a dva české). Součástí každého z nich byl 
alespoň jeden terapeut a jeden výzkumný pracovník, nicméně u většiny z nich byli také dobrovol-
níci se zkušenostmi v práci s mládeží. Terapeuti byli během výpravy odpovědní za průběh a vedení 
procesu WT, zatímco výzkumníci byli pověřeni sběrem dat. Dobrovolníci napomáhali s organizací, 
v komunikaci s účastníky a péčí o skupinu na expedici.

Informace o celém procesu byly prezentovány účastníkům už během prvního setkání před expe-
dicí. Následně byla sesbírána první data k výzkumu (Tree rings č. 1: pohled účastníka). Poté výz-
kumný pracovník provedl individuální rozhovory s respondenty (Polostrukturované interview č. 1). 
Každý z rozhovorů byl zaznamenán a výzkumník na základě záznamu později provedl hodnocení 
jednotlivých účastníků (Tree rings č. 1: pohled výzkumníka). Poté se uskutečnila osmidenní expedice 
využívající terapii divočinou pro každou skupinu. Na každé expedici byl vždy přítomen terapeut, 
průvodce a výzkumný pracovník. Právě tyto osoby společně pozorovaly chování skupiny i jednotlivců 
a zaznamenávaly si své poznatky. Na konci expedice účastníci opět vyplnili Tree rings (Tree rings č. 
2: pohled účastníka). Tímto způsobem byla získána data pro krátkodobé měření dopadu expedice.  
Přibližně dva měsíce po skončení expedice se vždy příslušný výzkumný pracovník setkal individuál-
ně s každým účastníkem dané skupiny. Následoval rozhovor (Polostrukturované interview č. 2), další 
shromažďování dat (Tree rings č. 3: pohled účastníka) a pak hodnocení respondenta z pohledu výz-
kumného pracovníka (Tree rings č. 2: pohled výzkumníka). Tímto způsobem byla získaná data jak 
pro střednědobé měření, tak pro kvalitativní část výzkumu.
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KVANTITATIVNÍ VÝZKUM
Využíváme kvaziexperimentální design. To obnáší vytvoření pouze jedné experimentální skupiny, 
na které je provedena intervence. Neexistuje však žádná kontrolní skupina. Proto je obtížné říci, jak-
ou změnu bychom pozorovali u skupiny bez intervence. Před prvním setkáním s účastníky byli výz-
kumní pracovníci řádně seznámeni s metodikou i obsahem jednotlivých dimenzí. Díky tomu mohli 
výzkumníci skupině důkladně vysvětlit, co na škále 1-10 posuzují a dokázali případně odpovědět na 
jejich dotazy. Takto byla zajištěna validita a reliabilita výzkumu. První sběr dat se uskutečnil během 
prvního setkání s účastníky. Na tomto setkání jim výzkumný pracovník popsal metodu hodnocení a 
celý nástroj. Každý respondent vyplnit Tree rings. Tree rings vyplnil posléze i výzkumný pracovník, 
který jednotlivce pozoroval během rozhovoru. Druhé analogické měření z pohledu respondentů se 
uskutečnilo na konci expedice. Třetí měření pomocí Tree rings bylo provedeno společně s druhým 
rozhovorem. Posléze výzkumný pracovník vyplnil Tree rings, přičemž využil pozorování z  před-
chozích rozhovorů a z expedice.

O metodě
Metoda Tree rings je vhodná k měření osobnostně-sociálního vývoje člověka. Využívá se především 
ve Velké Británii. Jedná se o nástroj užitečný jak pro terapeuty, tak i pro respondenty. Tato sebe 
posuzovací metoda zaznamenává aktuální stav respondenta a může ho motivovat ke změně. Lidé 
pracující s mládeží a terapeuti mohou tento nástroj využít ke sledování aktuálních změn, i jako vých-
odisko pro rozvoj daných charakteristik. Vědci jej mohou využít ke zhodnocení dopadů intervencí.

V našem výzkumu jsme použili mírně upravenou verzi Tree rings. Vycházeli jsme z verze vyvinutou 
společností Wilderness Foundation UK (byla vytvořena pro sledování změn vybraných charakteris-
tik u účastníků aktivit v přírodě).

8 z 10 dimenzí bylo ponecháno v původním znění. Zkoumanými oblastmi tedy zůstaly: vztahy s vrste-
vníky, tělesné zdraví a well-being, nálada, spojení s přírodou, spokojenost s tím, kým jsem, jasné cíle 
do budoucna, soucit k sobě samému a sebeuvědomění. Respondenti přiřazovali jednotlivým para-
metrům číselné hodnoty od 1 do 10, podle toho, jak se vnímali a posoudili v jednotlivých kategoriích. 

Operacionální definice dimenzí
Definice jednotlivých kategorií a jejich vysvětlení jsou výsledkem diskusí v rámci sedmičlenné 
komise. Ta měla následující složení: 3 akademičtí pracovníci v oblasti společenských věd, 2 sociální 
pracovníci, jeden psychoterapeut a jeden speciální pedagog. Komise zahrnovala členy jak z ČR (3 
osoby), tak z Polska (4 osoby). Definice byly koncipovány tak, aby vysvětlovaly teorii, na níž byl celý 
koncept založen, ale zároveň, aby byly srozumitelné pro cílovou skupinu, tj. pro mladistvé.
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Operacionální definice jednotlivých kategorií byly také použity jako základ pro znění otázek polos-
trukturovaných rozhovorů. Byly využity i výzkumnými pracovníky na expedicích, aby věděli, na jaké 
charakteristiky účastníků se mají zaměřit. 

Vztahy s vrstevníky
Hlavní otázka: Na stupnici od 1 do 10 vyjádři, jak moc se cítíš být v kontaktu s lidmi tvého věku?

Popisné otázky: Jak se cítíš ve skupině vrstevníků? Nakolik cítíš, že ti rozumějí nebo že tě oceňují? 
Nakolik máš pocit, že patříš ke skupině a můžeš svobodně vyjadřovat svůj názor? Jak jsi spokojený/á 
se svou pozicí ve skupině? Jsou v ní lidé, na které se můžeš obrátit s prosbou o pomoc a kterým 
můžeš ukázat své pravé „já“?

Tělesné zdraví a well-being
Hlavní otázka: Na stupnici od 1 do 10 vyjádři, jak moc se cítíš být zdravý?

Popisné otázky: Věříme, že jako člověk jsi celek: tvůj tělesný stav a tvé zdraví je spojeno s psy-
chickým zdravím, se vztahy, tvými pocity i tím, jak se cítíš. Proto prosím na stupnici uveď, jak se cítíš 
ve svém těle, tvým nastavením, tvou pohodou. Jestli žiješ v rovnováze, či disharmonii. Jedná se o tvůj 
subjektivní názor, netýká se to toho, zda jsi nebo nejsi nemocný/á.

Spojení s přírodou
Hlavní otázka:Na stupnici od 1 do 10 vyjádři, jak moc se cítíš být spojen s přírodou?

Popisné otázky: Cítíš se součástí přírody? Jak zacházíš s přírodou a jaké jsou tvé pocity a postoje k 
ní? (Líbí se ti? Máš ji rád/a? Nezajímá tě?) Nakolik máš pocit, že jsi součástí přírodních jevů, jako je 
vítr, déšť nebo evoluce? Jak důležité jsou pro tebe?

Spokojenost s tím, kým jsem
Hlavní otázka: Na stupnici od 1 do 10 vyjádři, jak moc jsi spokojen s tím, kým jsi. 

Popisné otázky: Oceňuješ sebe jako lidskou bytost a máš pocit, že tě ostatní respektují? Jsi spoko-
jen/á s tím, kdo jsi? Rád/a trávíš čas se sebou?

Soucit k sobě samému
Hlavní otázka: Na stupnici od 1 do 10 vyjádři, jak jsi k sobě empatický? 

Popisné otázky: Jak pozorný jsi ke svým potřebám? Snažíš se o jejich naplnění? Umíš si odpouštět 
chyby? Považuješ (a do jaké míry) sám/a sebe za svého nejlepšího přítele a chováš se k sobě s láskou 
a pozorností?
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Sebeuvědomění
Hlavní otázka: Na stupnici od 1 do 10 vyjádři, jak dobře znáš sám/a sebe?

Popisné otázky: Umíš si říct, co cítíš a proč (např. co tě vyvede z míry)? Umíš předpovědět, jak se 
budeš cítit a jak se budeš chovat? Máš dobré způsoby, jak se o sebe postarat, když jsi smutný/á, roz-
zlobený/á nebo osamělý/á? Jsi si vědom svých silných a slabých stránek?

Nálada
Hlavní otázka: Na stupnici od 1 do 10 vyjádři, jaká je tvá běžná nálada?

Popisné otázky: Označ na stupnici od 1 do 10, jaká je tvoje obecná nálada, jaké pocity převažují 
ve tvé náladě v posledních týdnech. To NENÍ otázka na tvé pocity v tuto chvíli, ale spíše na to, jaký 
máš obvykle postoj k životu (např. zda se usmíváš, jsi otevřený/á, pozitivně naladěn/á, se sklonem k 
depresím, osamělý/á).

Jasné cíle do budoucna
Hlavní otázka: Na stupnici od 1 do 10 vyjádři, jak moc víš, co chceš v budoucnu dělat?

Popisné otázky: Čeho chceš dosáhnout? Čemu chceš věnovat svůj čas? Víš, jaké kroky bys měl/a 
podniknout k dosažení svého cíle? Už jsi učinil/a nějaké kroky?
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KVALITATIVNÍ VÝZKUM
Rozhovor
S každým účastníkem se uskutečnily dva rozhovory: první se konal několik dní před expedicí a druhý 
cca dva měsíce po návratu. Klíčovým prvkem prvního rozhovoru bylo vytvoření příjemné atmos-
féry a pocitu bezpečí. Cílem bylo, aby účastníci popsali cizí osobě (výzkumnému pracovníkovi) svá 
hodnocení v rámci Tree rings otevřeně a upřímně. První rozhovor sloužil k tomu, aby se výzkumník 
seznámil s účastníkem a jeho vnímáním jednotlivých kategorií posuzovaných v rámci Tree rings.

Cílem druhého rozhovoru bylo zjistit dopad ve  střednědobé perspektivě, přičemž toto interview 
posloužilo také jako prostor pro reflexi změn u účastníka.

Každý rozhovor začínal a končil otázkami, které se v podstatě netýkaly terapie divočinou (jednalo 
se o vytvoření vhodné atmosféry). Každý z rozhovorů měl poskytnout účastníkovi dostatečný pros-
tor, aby se mohl svobodně vyjádřit. Výzkumník musel na jedné straně poskytnout respondentovi 
dostatek prostoru, aby se vyjádřil, na druhé straně musel dohlížet na proces. To znamená, že bylo 
nutné zajistit, aby se účastníci drželi tématu jednotlivých kategorií z Tree rings, v případě nejasných 
prohlášení nebo nějakého typu neverbální komunikace bylo nezbytné otázky upřesnit. 

Pozorování
Využili jsme také metodu strukturovaného pozorování. Na každé expedici si členové týmu (především 
však výzkumný pracovník, který dělal i rozhovory) dělali poznámky k tématům, která se překrýv-
ají s  kategoriemi Tree rings, a také k účinnosti (nebo neúčinnosti) terapie.  Poznámky pořízené 
z rozhovorů, ale i z expedice, sloužily k hlubšímu pochopení a přesnější analýze dat.

ANALÝZA DAT
Data získaná z Tree rings byla analyzována pomocí standardních statistických metod (ANOVA) v SPSS. Byla 
provedena řada párových t-testů. Studie zahrnovala pouze účastníky, jejichž údaje byly shromážděny v rámci 
obou měření. Ostatní účastníci byli z výzkumu vyloučeni. Rozhovory a pozorování byly analyzovány pomocí 
zakotvené teorie. Kvalitativní výsledky analyzoval tým výzkumníků. Zde je třeba zdůraznit, že výzkum byl 
proveden ve dvou jazycích a jedním z úkolů týmu bylo kombinovat výsledky a shrnout je. Výzkumníci byli 
instruováni, aby v rozhovorech identifikovali pouze odpovědi v rámci hodnocení Tree rings.

K posouzení míry velikosti rozdílu (tzv. Effectsize) bylo využito Cohenovo d . To se využívá k určení sku-
tečného rozdílu na základě průměrů. Malý rozdíl (zelená barva v tabulkách) znamená hodnotu d pod 0,25; 
středně velký rozdíl (žlutá barva v tabulkách) znamená d v rozmezí 0,30-0,79, zatímco v případě velkého rozdí-
lu (červená barva) d je 0,80 nebo více.

Statistická významnost (p) značí, jestli rozdíly v rámci konkrétních měření nejsou náhodné (výběr vzorku, 
nesprávně zvolený nástroj, žádný intervenční efekt apod.) Úroveň pravděpodobnosti na 95% byla stanovena 
jako hranice pro vyloučení náhodnosti.
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Expertní tým se skládal z výzkumných pracovníků (tj. lidí, kteří byli zodpovědní za rozhovory, pozorování 
během expedic, administrování nástroje Tree rings) a dvou koordinátorů. Rozhovory byly nejprve analyzovány 
samostatně – jednotlivými výzkumníky. Následně se uskutečnila diskuse všech výzkumníků  (a pozorovatelů) 
pod vedením koordinátorů. Výsledkem diskuse bylo vytvoření seznamu kategorií odpovídajících jednotlivým 
odpovědím respondentů a pozorování.

Členové expertního týmu rozdělili všechny poznámky výzkumníků do samostatných kategorií, a poté disku-
tovali o možných interpretacích a výsledcích studie. Poznatky výzkumníků byly cenné zejména i proto, že ne 
všichni mladí účastníci uměli vyjádřit své pocity a popsat je slovy. V těchto případech se ukázalo, že pohled 
výzkumníků je mimořádně užitečný. Pro interpretaci výsledků výzkumu byla velmi užitečná analýza rozdílů 

mezi jednotlivými expedicemi, a to především z hlediska různých zkušeností jednotlivých účastníků.

VÝSLEDKY
Kvantitativní část:
Tabulka č. 2 uvádí základní popisné údaje pro výzkumný vzorek. 

Popisná statistika pro: účastnické krátkodobé / dlouhodobé měření a dlouhodobé měření pozorovatele

Posuzovaná dvojice
N       M      SD     SE N       M      SD     SE N       M      SD     SE

Krátkodobé - účastník Střednědobé - účastník Střednědobé – výzkumnný pracovník

Vztahy s vrstevníky

 Vztahy1

                    Vztahy2

Tělesné zdraví a well-being

 Zdraví1

 Zdraví2

Nálada

 Nálada 1

 Nálada 2

Spojení s přírodou

 Příroda 1

 Příroda 2

Spokojenost s tím, kým jsem

 Spokojenost 1

 Spokojenost 2

Jasné cíle do budoucna

 Cíle 1

 Cíle 2

Soucit k sobě samému

 Soucit 1

 Soucit 2

Sebeuvědomění

 Sebeuvědomění 1

  Sebeuvědomění 2

Tabulka 2
Popisná statistika: krátkodobé/střednědobé měření pohledem účastníka a střednědobé měření z hlediska výzkumného pracovníka 

Poznámka: N = Počet účastníků; M = Průměr; SD = Směrodatná odchylka; SE = Standarní chyba průměru.
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Pohled účastníků - srovnání středních hodnot

Graf č. 1
vizuálně odráží rozdíly v průměru.

Poznámka. Průměrné hodnoty byly vypočítané z 37 účastníků pro střednědobé hledisko a z 33 pro krátkodobé hledisko.

Tabulka č. 3
Dokumentuje krátkodobý dopad terapie divočinou na účastníky – rozdíl mezi výsledky  měření na 
začátku a na konci expedice. Tabulka ukazuje statisticky významné rozdíly ve všech hodnocených 
kategoriích kromě „spokojenosti s tím, kým jsem“. U této dimenze nemůžeme kvůli příliš vysoké 
hodnotě p říct, že mezi jednotlivými hodnotami existuje rozdíl. U většiny kategorií došlo ke středně 
velké změně. Velký efekt byl zaznamenán u kategorie „nálada“ a „tělesné zdraví a well-being“.

Posuzovaná dvojice M    SD         SE                t        df              p      D

Rozdíly v páru

Vztahy1

Vztahy2

Zdraví1 

Zdraví2

Nálada1   

Nálada2

Příroda1

Příroda2

Spokojenost1

Spokojenost2

Cile1

Cile2

Soucit1

Soucit2

Sebeuvědomění1

Sebeuvědomění2

-1,00

-1,64

-1,61

-1,52

-0,72

-1,31

-1,09

-0,97

1,09

1,50

2,71

2,53

2,52

1,80

1,80

1,31

0,19

0,26

0,47

0,44

0,45

0,32

0,32

0,23

-5,27

-6,28

-3,40

-3,45

-1,62

-4,12

-3,43

-4,19

32

32

32

32

31

31

31

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,62

1,18

0,81

0,78

0,36

0,47

0,60

0,59

Tabulka 3
Výsledky párového testu v kratkodobém hledisku z pohledu účastníků

Poznámka:. M = Průměr; SD = Směrodatná odchylka; SE = Střední chyba průměru; t = t hodnoata; df = stupně volnosti; p = hladina významnosti; d = Cohenovo d.
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Tabulka č. 4
Ukazuje střednědobý dopad terapie divočinou na účastníky expedic z jejich pohledu.Dokumentuje 
rozdíly mezi výsledky měření na začátku expedice a přibližně dva měsíce po návratu. Všechny změny 
jsou statisticky významné kromě dimenze vztahy s vrstevníky. Na základě Cohenova d můžeme kon-
statovat, že ve střednědobé perspektivě došlo ke středně velké pozitivní změně u všech zkoumaných 
kategorií.

Posuzovaná dvojice M    SD         SE                t        df              p      D

Rozdíl v páru

Vztahy1

Vztahy2

Zdraví1 

Zdraví2

Nálada1   

Nálada2

Příroda1

Příroda2

Spokojenost1

Spokojenost2

Cile1

Cile2

Soucit1

Soucit2

Sebeuvědomění1

Sebeuvědomění2

-0,49

-0,70

-0,97

-1,00

-1,16

-1,14

-1,03

-0,59

1,74

1,58

2,15

1,49

1,94

2,58

2,25

1,79

0,29

0,26

0,35

0,25

0,32

0,43

0,37

0,29

-1,70

-2,71

-2,75

-4,08

-3,65

-2,65

-2,77

-2,02
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36
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35

36

36

0,10

0,01

0,01

0,00

0,00

0,01

0,01

0,05

0,28

0,4

0,48

0,57

0,6

0,48

0,5

0,32

Tabulka 4
Výsledky párového testu v střednědobém hledisku z pohledu účastníků

Poznámka:. M = Průměr; SD = Směrodatná odchylka; SE = střední chyba průměru; t = t hodnoata; df = stupně volnosti; p = hladina významnosti; d = Cohenovo d.
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Graf č. 2
Vizuálně odráží rozdíly v průměru.
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Tabulka č. 5
Ukazuje střednědobý dopad terapie divočinou na účastníky z pohledu výzkumných pracovníků. Do-
kumentuje rozdíl mezi měřeními na začátku expedice a přibližně dva měsíce po návratu. Statisticky 
významné jsou všechny změny s výjimkou „tělesného zdraví a well-being“. Na základě Cohenova d 
můžeme konstatovat, že ve střednědobém kontextu ve všech ostatních kategoriích dochází k pozi-
tivnímu středně velkému vývoji. U kategorie „spojení s přírodou“ došlo dokonce k velké změně. 

Posuzovaná dvojice M    SD         SE                t        df              p      D

Rozdíl v páru

Vztahy1

Vztahy2

Zdraví1 

Zdraví2

Nálada1   

Nálada2

Příroda1

Příroda2

Spokojenost1

Spokojenost2

Cile1

Cile2

Soucit1

Soucit2

Sebeuvědomění1

Sebeuvědomění2

-1,29

-0,29

-1,03

-1,38

-1,35

-1,18

-1,41

-1,32

1,64

1,90

2,04

1,67

1,82

2,33

1,79

2,13

0,28

0,33

0,35

0,29

0,31

0,40

0,31

0,36

-4,59

-0,90

-2,95

-4,83

-4,33

-2,95

-4,59

-3,63

33

33

33

33

33

33

33

33

0,00

0,37

0,01

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,74

0,16

0,61

0,8

0,75

0,53

0,71

0,7

Tabulka 5
Výsledky párového testu v střednědobém hledisku z pohledu výzkumníků

Poznámka: M = Průměr; SD = Směrodatná odchylka; SE = Střední chyba průměru; t = t hodnoata; df = stupně volnosti; p = hladina významnosti; d = Cohenovo d.

Zajímavá zjištění
• Na základě kvantitativních údajů lze dojít k závěru, že existuje jasná souvislost  mezi expedicí a 

změnami u většiny hodnocených kategorií. Tento závěr je založen jak na pohledu účastníků, tak 
výzkumných pracovníků.

• Naopak na základě posuzování výzkumných pracovníků ve střednědobé perspektivě nedošlo 
ke zlepšení tělesného zdraví a well-being účastníků. Možnou interpretací je, že pro ně bylo ob-
tížné posoudit tento aspekt - zdraví je totiž koncept z velké části vycházející ze subjektivních 
pocitů člověka.

• U vztahů s vrstevníky v krátkodobé perspektivě došlo ke zlepšení. Avšak dlouhodobě podle re-
spondentů  ke změně nedochází. Tento rozdíl je možné vysvětlit tím, že krátkodobě se respond-
enti vztahovali ke skupině vrstevníků z expedice, zatímco když hodnotili střednědobou změnu, 
kontextem jim bylo jejich obvyklé sociální prostředí.
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• Větší výzkumný vzorek v průzkumu by umožnil posoudit,zda skutečně nedošlo ke změnám 
v  následujících kategoriích: „spokojenost s  tím, kým jsem (krátkodobě) a vztahy s vrstevníky 
(dlouhodobě)“. Cohenovo d je zde poměrně vysoké a statistická významnost se blíží  hranici 0,05.

• I když je nálada u člověka považována za nestabilní kategorii, její hodnoty ukazují na zvýšení jak 
v krátkodobé, tak střednědobé perspektivě. Z toho lze vyvozovat, že celkový postoj k životu se u 
respondentů stal více optimistickým.

• Většina střednědobých dopadů byla nezávisle na sobě potvrzena účastníky i pozorovateli. Obec-
ným trendem je, že oproti počátečnímu stavu se na konci expedice výrazně zvýší hodnota zkou-
maných kategorií. Ve střednědobé perspektivě pak dochází k mírnému poklesu. Je však třeba 
poznamenat, že závěrečně hodnoty jsou stále vyšší než ty, které byly získány z prvního měření.



15

KVALITATIVNÍ ANALÝZA
V další části textu popisujeme výsledky a závěry analýzy kvalitativních dat získaných v rámci výzkumu.

Jak už jsme zmiňovali, ke sběru kvalitativních dat došlo pomocí dvou rozhovorů s každým z účastníků, které 
byly vedeny vědeckým pracovníkem. První rozhovor se konal před expedicí, druhý cca 5-8 týdnů po návratu.
Okruhy otázek polostrukturovaných rozhovorů se týkaly stejných kategorií, jaké jsme zkoumali pomocí nástro-
je Tree rings. Výzkumníci tyto kategorie objasnili respondentům v rámci kvantitativního výzkumu. Pomocí 
rozhovorů došlo k prohloubení dat za využití řady dotazů. Ve výsledku tento kvalitativní materiál upřesňuje a 
také doplňuje statistické údaje uvedené v předchozí části. 

Při vedení rozhovorů byl kladen důraz na zvolených 6 oblastí k prohloubení. Těmi jsou: „vztahy s vrstevníky; 
Tělesné zdraví a well-being; Spojení s přírodou; Spokojenost s tím, kým jsem; Soucit k sobě samému; Sebeu-
vědomění”. Otázky směřující na zbývající dvě oblasti z Tree rings (Nálada, Jasné cíle do budoucna) byly sice 
do rozhovorů zahrnuty, ale nebyla jim přikládána taková pozornost jako ostatním oblastem.

Kvalitativní část byla navíc obohacena o postřehy výzkumníků. Ty byly získány jak z rozhovorů, tak i z expedic, 
kterých se výzkumní pracovníci účastnili jako zúčastnění pozorovatelé.

Spokojenost s tím, kým jsem

Zvýšení v této oblasti
Během rozhovorů účastníci vypovídali, že díky expedici u sebe rozeznávají více kladných vlastností a také se 
umí lépe popsat (18). 11 účastníků zmínilo, že mají pocit zvýšení sebedůvěry a schopnosti dosáhnout cíle.

„Cítím, že můžu víc, nejsem tak slabá, jak jsem si myslela. Překonala jsem ty hory. Byla chvíle, kdy jsem už nemě-
la sílu a nechtěla jsem jít dál, ale dala jsem se dohromady a zvládla jsem to. Teď už vím, že jsem schopná se dát 
dohromady a udělat víc, než jsem si myslela. V minulém roce jsem měla ve škole dost špatné známky, ale teď jsem 
si řekla, že chci být jednou z lepších v třídě. Udělám to za každou cenu, protože v budoucnu nechci být nikdo. Chci 
něčeho dosáhnout, mít dobrou práci. To je těžký úkol, protože to není jednoduché, ale věřím v sebe“.

11 respondentů mluvilo o pocitu uspokojení. Dávali ji do souvislosti s úspěšně provedenými změnami v jejich 
životě, které si předsevzali a uskutečnili po návratu z expedice (kupříkladu dodržují pravidla ve výchovném 
zařízení, tráví méně času u počítače, mění způsoby chování). 10 respondentů podotklo, že se jim po návratu 
zlepšily vztahy s lidmi, což jim také zvyšuje pocit uspokojení se sebou samým. 9 osob vypovědělo, že kvůli ex-
pedici získali schopnost radovat se ze své vlastní společnosti a více si váží času, který tráví sami se sebou.

Mnoho odpovědí se vztahovalo k hlubokému pocitu sebeuspokojení (8) a jeho různých dílčích složek: při-
jímání toho, kdo jsem a jak vypadám (8), akceptace rozdílů mezi mnou a vrstevníky (8), pocit, že mám mnoho 
kvalit a zasloužím si úctu (8).

„Uvěřil jsem ve své možnosti a přijal jsem sebe samého. Vím, že nikomu nic nemusím dokazovat.“
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„Kdysi bych myslela: Bože, nechci být mnou, chtěla bych být úplně jinde. Teď jsem spokojená sama se sebou. Jsem 
sebejistá, moji přátelé mi dávají najevo, že o mě stojí. Už bych nechtěla být nikdo jiný.“

Další respondenti (5) uváděli, že získali nový pocit spokojenosti sami se sebou, který je nezávislý na vnějších 
okolnostech, což zahrnovalo i známky a situaci ve škole.

 „Dřív jsem nikdy nechodil moc ven, jako bavit se s ostatníma. Dá se říct, že jsem si jsem si užíval, když jsem mohl 
zůstat doma, učit se, soustředit se prostě na školu… A teď? Školu nezanedbávám, ale vím, že ji případně udělám 
později. Místo toho teď jdu raději ven s kamarády a cítím se mnohem lépe, i má nálada je rozhodně lepší, než jaká 
bývala. Jako kdybych teď rozuměl sám sobě víc…“

Část respondentů (3) zmínila pocit bezstarostnosti a stavu, který můžeme popsat jako kontakt se svým vnitřním 
dítětem. Jeden respondent popsal v rozhovoru zkušenost se získáním důvěry vedoucího.

„Když mi M. řekl, ať najdu cestu zpátky do tábořiště, tak to, že měl ve mě důvěru, bylo pro mě fakt důležité. Řekl 
mi, ať se cítím jako voják speciální jednotky. A pak jsem tu cestu fakt našel.“

Pokles v této oblasti

Při popisu poklesu spokojenosti sama se sebou respondenti zmiňovali následující:

• Frustraci spojenou s potížemi, na které narazili, když se snažili do života aplikovat změny, které si před-
sevzali během expedice (3)

• Zjištění, že jejich nově získané kompetence nejsou uplatnitelné v každodenním životě (2)

• Zjištění, že v podstatě nevědí, kdo jsou (2)

• Míra spokojenosti se sebou samým klesla díky komplexnějšímu náhledu na to, kdo skutečně jsem – 

„Když jsem zjistil, kdo opravdu jsem, byl jsem plný smutku.” (2)
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Závěr výzkumných pracovníků

Stojí za to zmínit, že první 3 změny v oblasti „spokojenost s tím, kým jsem” popsané účastníky jsou 
úzce spjaté se základy a cíli programu WT. Zkušenosti získané během expedice v  duchu WT se 
tradičně spojují se zvýšením sebevědomí, přesněji řečeno se schopností si všimnout a pojmenovat 
své kladné vlastnosti, pak se sebeuplatněním a přesvědčením, že jsem schopný dosáhnout více, než 
si myslím. Na zvýšení spokojenosti se sebou sama mají ale vliv i další faktory, které respondenti 
zmiňovali: menší tendence ke kritizování sebe sama, změna pohledu na nesnáze (jsou dočasné a 
pomíjivé). Tyto dopady mohou být také částečným důsledkem změny ve způsobu trávení volného 
času (po návratu z expedice účastníci častěji volí typ aktivit, kde zažívají pocity radosti). 

Pokud se jedná o pozitivní změnu, část (9) respondentů se zmiňovala přímo o událostech a zkušenos-
ti z expedice (občas jednorázové), které měly vliv na zvýšení jejich spokojenosti se sebou samým. 
Jednalo se hlavně o zkušenosti ze situací, u kterých účastníci mohli ukázat sobě a dalším, co umí 
(kupříkladu postavení stanu, používání mapy). 

Rádi bychom zdůraznili skutečnost, kdy účastníci dostávali pozitivní zpětnou vazbu od svých vrste-
vníků na expedici v situacích, ve kterých měnili své chování a způsob myšlení o sobě. Takové pozi-
tivní posilování změny mělo vliv na upevnění či dokonce i prohloubení změny. Uvědomění si takové 
situace na vlastní kůži zmínilo 12 respondentů. Jedna z nich to popisuje následovně:

„Mám ráda, když něco dělám a lidé se na to koukají a říkají, že je to prima. Předtím se mi taková sdělení 
nedostávala. Možná je to tím, že teď jsem otevřenější vůči lidem?“

Část respondentů se po návratu z expedice vyjadřovala k tématům ve spojení se „spokojenost s tím, 
kým jsem” více kriticky než předtím. Nárůst sebekritiky může podle nás vyplývat z větší míry sebeu-
vědomění a upřímnějšího pohledu na sebe sama. V několika případech výsledek mohl být i zkreslen 
skutečností, že během prvního pohovoru nás (výzkumníky) účastníci znali jen velmi krátkou dobu. 
Proto se snažili sami sebe prezentovat  v pozitivním duchu. V prvním kole rozhovorů proto s námi 
nesdíleli různé potíže nebo kritické náhledy. V rozhovorech uskutečněných po expedici se více ote-
vřeli (mj. i díky bližšímu vztahu s výzkumníky), což vedlo ke sdílení i těžkých a negativních myšlenek 
o sobě samém.

Vztahy s vrstevníky

Zvýšení v této oblasti
Nejčastěji zmiňovanou (14) změnou v této oblasti bylo zvýšení tolerance vůči sobě samému (jsem 
takový, jaký jsem) a vrstevníkům. Respondenti častěji přijímali své vrstevníky, hodnotili je méně 
často kriticky.

„Každý z nás je jiný, musíme se respektovat takoví, jací jsme.“

„Každý z nás má své vlastní hodnoty, priority i dovednosti. Co pro mě může být lehké, může být problém pro 
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někoho jiného.“

Část respondentů (13) usoudila, že stojí za to se více otevírat a seznamovat se s novými lidmi. Podle 
nich takový přístup k životu přidává na energii.

„Jo, je to rozhodně lepší. Jak jsem říkal... Mám teďka radost z lidí, já jsem zjistil, jakou strašnou sílu ti kamará-
di mají, protože když za tebou kamarád přijde a řekne ti: „To je super, co se ti povedlo”, nebo  „Podívej se, mně 
se něco povedlo”, tak to sdílení radosti je strašně naplňující, že to dokáže dobít ty baterky. A.. předtím jsem to 
zhruba věděl, ale nějak jsem to nepoužíval, že jsem byl víc jako sám, ale teď tak jako kdyby chodím a šířím tu 
radost všude okolo, kam jdu a hrozně moc. Jako kdybych si ty vztahy udělal na tý expedici.”

Část respondentů (13) tvrdí, že získali během expedice nové dovednosti, které jim budou nápomocné 
v kontaktech s vrstevníky. 

 „Všechno by mohlo bejt jinak, kdybych nebyla tak hrdá a prokázala více lásky, citů... (...) Já nevím... Neumím 
to... Myslím to jako... Kdybych se teď vrátila rok zpátky s tím, co teď vím, a začala bych zase chodit s tím 
klukem, tak bych to všechno udělala jinak. Tím jsem si jistá. Všechno by bylo jinak.“
 
Několik respondentů (10) zmínilo, že putování na expedici je vedlo k uvědomění si důležitosti pozi-
tivních vztahů s přáteli. Přivedlo je k myšlence, že udržení dobrých mezilidských vztahů vyžaduje 
nemálo energie.

„Počet není důležitý, spíš ta kvalita. Je důležité, aby mě podporovali, nikoliv aby měli peníze.“

„Každý jedinec je odlišný od těch ostatních. Uvědomil jsem si, že ten, kdo mi ubližuje, není můj přítel. A to 
ani ve chvíli, kdy to nedělá naschvál. Poslední dobou jsem si našel spoustu nových kamarádů, kteří jsou ke 
mně hodní. Došlo mi, že i já se musím starat sám o sebe a o své hranice k druhým lidem. A taky jsem si uvědo-
mil, že je vlastně úplně v pořádku, když mě nemají rádi úplně všichni.“

9 respondentů podotklo, že se během expedice cítili blíže ke svým vrstevníkům. Podle jejich výpovědí 
to bylo spojeno s jedinečnými souvislostmi expedice: účastníci cítili menší stres než obvykle, nic je 
nerozptylovalo a soustředili se primárně na základní potřeby.

„Ta otevřenost na té expedici byla daleko větší, než kdekoliv jinde. To podle mě moc nejde přenést do normál-
ního života. Ne, že bych se nesnažil, ale v té přírodě... Prostě tam to fungovalo výborně, akorát pomalu. Nikdo 
nespěchal, nikdo nic nehrotil, byli jsme tam pro sebe. Měli jsme si co říct a ty témata, furt jsme naskakovali 
na nový a bylo zajímavý i od nich slyšet nějaký zážitky nebo poznatky a tak. Že jsme to sdíleli a bylo každýmu 
dobře, že i vyslechl a byl vyslechnut. Myslím, že ta komunikace je od expedice lepší. Nejsem si jistý, ale řekl 
bych, že jo. Že i s ostatními lidmi se dokážu bavit smysluplněji i o věcech, o kterých předtím ne.”

Část respondentů (8) vypovídala, že po návratu častěji komunikují s lidmi a mají menší strach z me-
zilidských vztahů.
„Cítím se nějak sebejistějc. Předtím jsem se hodně styděl, a teď nějak míň. S cizíma lidma si rovnou pokecám. 
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Protože jak jsme byli na těch horách, tak jsem tě poznal a další a teď je to jednodušší“.
 
Někteří respondenti (8) si po návratu všimli, že díky zkušenostem z expedice mají teď jiný pohled 
na vztahy. Zjištění se vztahovalo nejenom na účastníky expedice, ale i osoby v jejich každodenním 
životě. 7 osob poznamenalo, že změna v jejich chování má vliv na reakce dalších osob a naopak.

„Jak jsme měli tu hru, kde se zahalej oči, tak jsem tam byl s X, já ho předtím neměl rád. Ale musel jsem mu 
věřit a pak jsem už měl jinej pohled na X. To je zkušenost na celej život, že stojí za to mít důvěru, že stojí za 
to počkat a dát lidem čas, abychom se poznali. To mě naučila tato hra.“
 
Pro některé účastníky (4) změna spočívala v přijetí toho, že nemusejí mít rádi všechny osoby kolem 
sebe.

Pokles v této oblasti
7 respondentů uvedlo, že se jejich vztahy s vrstevníky po návratu zhoršily. 

Žádné změny v této oblasti
3 respondenti si nevšimli žádné změny.

„Rozhodně jsem po návratu cítil rozdíl, tady ta atmosféra byla fakt blbá. Tam jsme všichni byli v pohodě u 
táboráku, zatímco tady všichni blázněj v koutech. Šok... Pak uplynul týden a nějak jsem se z toho probral.”
 
Závěr výzkumných pracovníků
Okolnosti výzkumu podle nás hrály významnou roli. Fungování jednotlivců i celé skupiny v přírodě 
vyžadovalo od účastníků navazování kontaktů, přijetí nových rolí ve skupině a plnění různých úkolů 
v rámci expedice. To vše mohlo mít vliv na důvěru ve vlastní sociální kompetence u mládeže.

„Expediční život“ totiž vyžadoval po každém členovi plnění řady úkolů (např. hledání vodního zdro-
je, nanošení dřeva na ohniště, aj.), každý jedinec tedy získal zkušenost a nabyl vědomí, že jeho aktiv-
ita je ve skupině vítaná, pro skupinu důležitá. Zároveň se jednotliví účastníci pozorovali mezi sebou, 
při plnění různých rolí a úkonů. Expedice do divočiny byla tedy pro mnohé účastníky zjištěním, že 
potřebují lidi kolem sebe. Všichni jsou na sobě vzájemně závislí a musejí spolupracovat, aby dosáhli 
cíle společného pro všechny jedince. 

Vzájemná blízkost a soudržnost skupiny, kterou cítili účastníci, podle nás vyplývá do jisté míry 
z charakteru zvolené metody práce, a také z kontaktu s přírodou. Použité nástroje vybízely mládež ke 
kontaktu se sebou samým a zároveň i s dalšími účastníky. Jednalo se o kontakt založený na vzájemné 
laskavosti a přijetí, což do značné míry zvýšilo pocit bezpečí a otevřenosti. Přírodní prostředí také 
pomohlo účastníkům soustředit se na sebe a své vlastní potřeby, ale i na vytváření a prohlubování 
vztahů s dalšími lidmi.

Navázání se účastníků na sebe navzájem vysvětlujeme i společnými zážitky spojenými s výzvami, 
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vynaloženou námahou i úspěchy, které účastníci společně zažívali během expedice.

Během expedice měli respondenti také mnoho příležitostí k interakci se svými vrstevníky, včetně 
těch, s nimiž neměli bližší nebo dokonce žádný vztah. Množství prostoru k rozhovorům během ex-
pedice umožnilo respondentům lépe se poznat a ověřovat si a případně měnit své názory a postoje 
k ostatním. To dle pozorování výzkumníků platilo především pro osoby, které se před expedicí sice 
znaly, ale neudržovaly bližší vztahy.

Zároveň je potřeba poznamenat, že někteří respondenti poukázali na potíže s udržováním kontaktů 
s dalšími účastníky po ukončení expedice. Zmiňovali nedostatek příležitostí k setkání. Domníváme 
se, že to mohlo mít vliv na data získaná z rozhovorů, které proběhly po delším časovém odstupu po 
skončení expedice.

Pozastavme se také u třetí polské expedice.  Respondenti v rozhovorech vypovídali mnohem méně 
o vývoji v oblasti vztahů se svými vrstevníky. Jednou z charakteristik účastnické skupiny byly velké 
věkové rozdíly - rozmezí od 14 do 18 let. Nabízí se vysvětlení, že malé změny v oblasti vztahů s vrste-
vníky zapříčinily různé fáze vývoje jednotlivých účastníků. Bylo pro ně těžší najít společná témata, 
podobný náhled na věci či pojítka v rámci životních situací. Na expedici účastníci zároveň obdrželi 
značnou podporu a pozornost ze strany personálu. Zdá se, že právě členové týmu byli pro účastníky 
referenčními body. V těchto vztazích se účastníci cítili bezpečněji než v kontaktu se svými vrste-
vníky.

Zároveň stojí za zmínku, že vztahy s vrstevníky se v relativně krátkém časovém intervalu výrazně 
mění, zatímco z dlouhodobého hlediska tento efekt zmizí. Lze předpokládat, že respondenti se ve 
svých výpovědích v krátkodobém měření hned po expedici odkazují v této kategorii na jiné účast-
níky expedice, zatímco v dlouhodobém horizontu se vztahují k vrstevníkům, s nimiž se každodenně 
setkávají.

Spojení s přírodou

Zvýšení v této oblasti

Většina respondentů (19) konstatovala, že kontakt s přírodou má pozitivní vliv na schopnost relaxo-
vat a odpočívat.

„Předtím jsem šel do přírody třeba běhat, občas jsem si šel číst. Teďka je to takový… jo tak teď je venku zima 
..byl jsem možná tak jednou (smích), ale je to něco úplně jinýho. A… (delší pauza) Jak to ještě popsat. Teď 
bych jako mohl uniknout i od svojí role v tom obyčejným životě – nebo každodenním životě. Tak je to tak-
ový... do takovýho uvolněnýho prostředí, třeba ne doma, protože tam cítím tu tíhu povinností. Jakože mám 
rád přírodu a takhle. Ale není to vyloženě únik, ale únik je jedna z těch mejch možností, který můžu využít.”

16 respondentů uvedlo, že po absolvování expedice se změnil jejich postoj k přírodě – začali cítit 
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radost z komunikace s přírodou a 13 lidí řeklo, že dokonce radši tráví čas venku než doma.

„Je to jako mít kamaráda, kterýho si myslím, že znám, a baví mě s ním jako být. Ale pak, vlastně po expedici, 
jsem zjistil, že to že, že mě baví, je rozhodně oprávněně. Ale že jsem ho neznal úplně a ne že bych ho úplně 
teď jako naprosto znal. Jako že bych znal přírodu a věděl všechno co a jak chodí. Takže kdybych měl popsat 
vztah, tak je mnohem hlubší to spojení s přírodou. Je mi mnohem bližší to spojení s přírodou v tuhle chvíli. 
Takže je asi vidět, že když se podívám, že předtím byla devítka, a teď už je to desítka, tak jsem zase poznal 
něco víc.” „Už mě nudí sedět před televizí a dokonce i u playstationu, radši půjdu před budovu a házím 
sněhové koule.“

Část respondentů (11) uvedla, že vědí, jak používat přírodu k napojení se sami na sebe.

„První, co mě napadne, co pro mě příroda znamená, je takovej ten únik z reality. Ale to si vzpomínám, že 
bylo i předtím. Teď je to třeba úplně jiným způsobem, než předtím… to bylo takovej ten únik z každodenního 
stresu a teď je to takovej ten únik jako ze zbytečných otázek. A můžu se dostat jako sám k sobě úplně jinak, 
než jsem se třeba dostával předtím.”

13 respondentů uvedlo, že jsou všímavější vůči přírodě a častěji vidí její prvky v každodenním životě, 
zatímco 10 naznačilo, že po návratu umí najít zelená místa i ve městě. Někteří respondenti (8) také 
tvrdí, že získali hlubší porozumění k přírodě. Oceňují její sílu a někteří (10) umí objevit podobnosti 
mezi sebou samým a přírodou.

„Takovej zdroj života, takovej jako že příroda nám toho dává opravdu hodně. Že prostě… bez přírody bysme 
nebyli my, nebylo by nic prostě. Takový zdroje inspirace. A vlastně od té expedice vnímám přírodu i ve 
městě.”

Respondenti také popisují, že více přijali svou přirozenou tělesnost a zvykli si na ni. Nepotřebovali 
ranní sprchu, make-up nebo jim nevadily špinavé nohy po celodenní chůzi po blátě(7).
 
„Nejprve jsem měla strach, že padnu do bláta, a pak jsem jednou opravdu padla a v tu chvíli jsem se o to 
přestala starat. Kdysi jsem se špinila nerada, a teď mi to nevadí. Pomohla jsem mému otci instalovat bazén 
– museli jsme všechno vykopat a narovnat, pak tam bylo bláto, protože začalo pršet. Je to lepší, když mi to 
nevadí – později se umyji, vyperu hadry. Je to tak zajímavější!“

Jiní respondenti (7) uvedli v rozhovorech změnu postoje k přírodě. Od návratů z expedicí netrhají 
květiny, nelámou větve a někteří začali třídit odpad.

„Teď všechno třídím a dělám to už vlastně automaticky. Když třeba dopiju Sprite, tak si dám tu láhev do 
baťohu a vyhodím ji, až vidím někde kontejner na plasty. A vlastně mě teď štvou ostatní, kteří netřídí a vším 
plýtvají.

Žádné změny v této oblasti
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Někteří respondenti, kteří před expedicí měli častý kontakt s přírodou či zvířaty (7), naznačili, že po 
expedici se jejich propojení s přírodou nezměnilo. V kontaktu s ní byli již před výpravou.  Současně 
5 respondentů uvedlo, že jejich kontakt s přírodou se nezměnil, protože žijí ve městě. To podle jejich 
názoru bylo faktorem omezujícím kontakt s přírodou.

Závěr výzkumných pracovníků

Vysoký nárůst v této oblasti může být zapříčiněný skutečností, že v životě většiny respondentů (a je-
jich okolí) neexistují návyky a větší minulé zkušenosti spojené s trávením času v přírodě. Rozhovory 
s respondenty ukázaly, že někteří účastníci opouštějí město jen zřídka. Svůj volný čas tráví hlavně 
doma, hojně na multimediálních zařízeních nebo ve městě, kde však příroda chybí. Pro více než 
polovinu respondentů byla expedice první zkušeností tohoto typu (putování v horách, izolovaně od 
civilizace).

Během expedic hrála příroda klíčovou roli. Organizování celého života na expedici (postavení stanu, 
příprava jídla atd.) záviselo do značné míry na přírodě. Jednotlivé expedice se potýkaly s různými 
potížemi – od silného větru, nepřetržitého deště až po velmi vysoké teploty. Za zmínku stojí, že 
expedice v obtížnějších terénních nebo klimatických podmínkách vedly k větší citlivosti účastníků 
k přírodním dějům. To se odráželo v tom, jak moc se témata přírody promítala do rozhovorů mezi 
účastníky expedice.

Většina respondentů poprvé využívala zdroje poskytované přírodou, užívala si pobytu v jejím lůně. 
Zjistili, že poskytuje prostor pro relaxaci, hru a umožňuje blízký kontakt jak s jinou osobou, tak se 
sebou samým.

Je potřeba zmínit, že se u účastníků z počátečního pocitu strachu z přírody objevila schopnost z ní 
čerpat. Pro mnohé účastníky to byly první zážitky tohoto typu. Můžeme tedy hovořit o významném či-
niteli při ovlivnění jedinců v této oblasti. Na jedné straně silné emoce spojené s takovými zkušenost-
mi posílí účinky, na druhou stranu specifika těchto zkušeností a obtížnost jejich převedení do každo-
denního života z dlouhodobého hlediska mohou tuto změnu oslabit. Zároveň si respondenti všimli, 
že prostor, ve kterém žijí (velké město), omezuje jejich kontakt s přírodou. Stojí za to zdůraznit, že 
respondenti poukazovali na tato omezení v rozhovorech po skončení expedice, ale ale před výjezdem 
se takový postřeh v žádném z rozhovorů neobjevil. Shrnuto, díky expedicím si tedy mnozí respond-
enti uvědomili jejich vztah k přírodě – a možnost navázání dlouhodobějšího kontaktu.

Tělesné zdraví a well-being

Zvýšení v této oblasti

V této oblasti se většina vyjádření týkala oblasti well-being (ty uvádíme v textu jako první). Daleko 
méně tvrzení se zaobíralo fyzickým zdravím či stavem. Je třeba předeslat, že k této dimenzi se re-
spondenti vyjadřovali relativně méně, než k ostatním oblastem. Respondenti zaznamenali po expe-
dici obecně vyšší úroveň energie a lepší zdraví, které spojují s pozitivními vzpomínkami z expedice 
(9).
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,,Na tý expedici to bylo, ta fyzická námaha byla únavová, ale samozřejmě větší než obvykle, ale odpočinula 
jsem si psychicky úplně neskutečně. Že úplně asi největší odreagování, když to ne přeženu, ale opravdu za 
celý ten rok jsem ten týden měla úplně největší stresový odreagování. Úplně jakože absolutně. A žiju z něj 
doteď a to je co říct vzhledem k tomu, kolik jsme teď ve škole psali testů.”

Respondenti ukázali, že vyšší well-being souvisí s tím, že se méně stresují „malými věcmi“ (5). Ste-
jný počet respondentů (5) uvedlo, že si v důsledku expedice uvědomili, že každodenní život je velmi 
náročný. Oproti tomu na expedici si  opravdu odpočinuli.

„Změna nálady? Asi tím stresem. Jako že jsem se před tou expedicí strašně stresoval ze zbytečných věcí a 
mně to strašně přišlo potom, že tam jsem to tak jako vyventiloval a nějak jsem si uvědomil, že je to poměrně 
zbytečný. Jako nějaká ta zdravá míra stresu samozřejmě ano, ale že to jako někdy zbytečně přeháním.“

Část respondentů (3) spojovala lepší náladu po expedici s vnitřní motivací, aby dokázali dalším lidem, 
že umí všechno zvládnout. S tím se pojilo přesvědčení, které získali během expedice – že toho zvlád-
nou opravdu hodně. Pokud jde o zdraví a fyzickou kondici, 5 respondentů uvedlo, že po expedici si 
více uvědomují fyzické schopnosti a možnosti svého těla. Jeden účastník popisoval, že je po expedici 
spokojenější se svým tělem a fyzickým stavem. Respondenti také zaznamenali, že jsou méně nemoc-
ní, či se zmírnily symptomy některých dlouhotrvajících onemocnění (3).

„Úplně jsem vyřešil všechny problémy s tělem – bolesti, problémy se spánkem. Už se mi to nestává.“
„Po expedici moje koleno pořád bolelo ještě nějaký týden, a teď už vůbec, předtím mě to bolelo celý život.“

Během druhého rozhovoru 1 respondent v kontextu expedice poznamenal, že v jejím průběhu byla 
jeho duševní pohoda stabilnější, zatímco v každodenním životě jeho nálada osciluje často mezi „po-
hodou“ a „depkou“.

Pokles v této oblasti

Některé odpovědi respondentů ilustrovaly pokles ve well-being. Většina (8) z těchto prohlášení se 
týkala situací nesouvisejících s expedicí, jako například: změna třídy, spousta úkolů ve škole, zlomená 
noha. Někteří respondenti (3) spojili snížené well-being s nedostatkem času pro sebe po návratu 
z expedice. Během pohovoru se také objevila zmínka o pocitu ztráty spojené s nedostatečným kon-
taktem s vedoucím týmem expedice a sdělení o obtížích při dodržování pravidel v sociálně-terapeu-
tickém zařízení po návratu (1).

Žádné změny v této oblasti
2 respondenti uvedli, že v této oblasti nevidí žádné změny, cítili se špatně před expedicí a tento stav 
přetrvává.
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Závěr výzkumných pracovníků

Nejprve zmiňme, že jsme u účastníků expedic vypozorovali pozitivnější postoj k onemocněním a 
zdravotním problémům (jako např. zlomená noha). Toto zjištění se týkalo 4 osob.

Zaznamenali jsme změnu v tom, jak účastníci vnímají sami sebe. Někteří respondenti si uvědomili 
vzájemnou souvislost mezi well-being a tělesným zdravím (posun byl zaznamenán mezi prvním a 
druhým rozhovorem). Během expedice jsme pozorovali u několika účastníků velmi nízkou kom-
petenci ohledně péče o vlastní zdraví – nedbali o správné oblečení, nebyli si schopní zajistit, aby 
nenastydli, neměnili mokré oblečení atd. Během expedice změnili své chování a po expedici byly 
zachovány nové návyky (respondenti věnovali větší pozornost svému tělu, zdraví).

Před expedicí někteří respondenti mluvili s obavou o fyzických možnostech svého těla v kontextu 
výzev, které je čekaly v přírodě. Získané zkušenosti a hrdost, kterou někteří účastníci prožívali při 
překonávání potíží, mohlo vyústit v jejich větší motivovanost a pokračování ve fyzické aktivitě i po 
návratu z expedice.  

Některé z rozhovorů se uskutečnily na konci školního roku nebo o prázdninách. Zatímco období 
konce školního roku bylo v odpovědích respondentů jasně spjato s pocity spokojenosti, excitace 
nebo úlevy, respondenti během prázdnin (2 a více týdnů po začátku léta) cítili nižší úroveň well-be-
ing i energie.

SOUCIT K SOBĚ SAMÉMU
Zvýšení v této oblasti

Nejvíce respondentů (8) si všimlo, že zažívají více pozitivních pocitů ve vztahu k sobě samým.

„Může to s tím souviset, mám ze sebe jako kdyby větší radost, ale pořád se trápím za nějaký chyby a říkám 
si, že jsem něco mohl udělat líp, ale je to míň než předtím. Takže bych řekl, že jsem k sobě soucitnější.”

Dva měsíce po expedici stejný počet respondentů (8) uvedl, že věnuje více pozornosti svým potřebám, 
7 z nich si uvědomuje více nutnost péče o sebe a 6 se vědomě více snaží je uspokojovat.

„Předtím jsem se na své vlastní potřeby nijak nesoustředil.“

Část respondentů (7) uvedla, že cítí zvýšené sebevědomí a pochopení sebe sama. Díky tomu zazna-
menávají nižší počet negativních hodnocení ve vztahu k sobě, a to i v situacích, kdy se dopouští 
chyb. 5 respondentů vypovídá, že je pro ně snazší přijmout své slabé stránky.

„Teď si říkám: Neudělal jsem to moc dobře, ale co, svět jde dál. Netrestám se za to. A taky se snažím poch-
válit, když se mi někdy něco povede. Snažím se si to uvědomit a být za to na sebe náležitě hrdej.“
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Někteří respondenti (5) si všimli, že se naučili lépe vyhovět vlastním potřebám (méně upřednostňují 
potřeby jiných lidí před svými, než dříve):

„Já jsem předtím, jakože jsem nehleděl tolik na svoje potřeby. Že jsem byl takovej občas jako lhostejný, z tak-
ovýho důvodu, že jako ... hm... že vždycky jsem jako první bral ohledy na ty nejbližší a až potom jakoby na 
sebe. Takže vlastně tohle ve mně přetrvávalo. I když jsem byl sám, tak jsem to k sobě tolik nebral. Ale teďka 
je to takový, že .. že první jsou pro mě ti bližší, ale zároveň mnohem větším dílem ke mně i. Což to předtím 
nebylo, předtím jsem k sobě byl hodně lhostejnej.“

Žádné změny v této oblasti

6 respondentů v rámci rozhovorů uvedlo, že úroveň péče o vlastní potřeby se v souvislosti s expedicí 
nezměnila.

Pokles v této oblasti

Některé odpovědi (5) naznačovaly, že po expedici byli respondenti méně tolerantní vůči sobě.

„Já se na sebe pořád rozčiluji, jako maximálně.“

Závěr výzkumných pracovníků

V rozhovorech před expedicí a i v prvních dnech putování respondenti často prezentovali hodně 
negativních přesvědčení o sobě samých. Byli vůči sobě přísní a kritičtí, a to zejména v situaci, kdy 
chybovali. Během expedice měli účastníci možnost se o sobě dozvědět něco nového – získali pozi-
tivní zpětnou vazbu od vedoucích a vrstevníků, podnikli mnoho aktivit a dosáhli svých cílů. Zjistili, 
že dokáží překonat potíže.

Rozhovory při putování či na místě táboření se často dotýkaly tématu potřeb. Na těchto společných 
debatách byla zřejmé vysoká pozornost a zájem naprosté většiny účastníků. Z toho vyplývá, že na 
jedné straně u některých respondentů mohlo dojít k vytvoření zvyku přemýšlet o sobě a vlastních 
potřebách, na straně druhé to vyžadovaly i nezvyklé podmínky expedice. Podle výzkumných pra-
covníků napomohla některým respondentům možnost prožívání přímé souvislosti mezi příčinou 
a následkem ocenit důležitost vlastních potřeb. Díky tomu se na ně více zaměřili a rozhodli se za 
ně převzít odpovědnost. Např. mnozí účastníci se snažili, aby neopakovali stejné chyby vedoucí 
k zanedbání potřeby.

Někteří účastníci uvedli, že se snížila tolerance vůči sobě samým. V případě některých respondentů 
lze tento stav dovysvětlit jejich větší pozorností vůči svým vlastním potřebám, a také tím, že před 
expedicí si vůbec nevšimli, že jejich potřeby nejsou uspokojené.
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Sebeuvědomění

Zvýšení v této oblasti

Většina respondentů (18) uvedla, že po expedici mají mnohem větší vědomí o sobě samém. 10 re-
spondentů uvedlo, že vědí, kdo jsou a co umějí. Někteří z respondentů (9) uvedli, že díky pobytu 
v přírodě a možnosti uspořádat své „vnitřní“ záležitosti“ lépe rozumí sobě samým.

„Rozhodl jsem se, že do toho půjdu, abych si mohl vyřídit věci v mé hlavě a vymanit se z toho všeho ... školy a 
dalších věcí ... abych při cestě trochu vypnul. A stalo se to. Věděl jsem, že je důležité dát věci v sobě do pořád-
ku. Protože v minulosti jsem byl velmi zmatený. Teď umím rozhodovat rychleji. Už nejsem tak zmatený.“

Respondenti tvrdili, že lépe rozpoznají to, co se v nich děje, a umí pojmenovat své pocity (17) a také, 
že se snáze vyrovnávají s emocemi (6).

„Dřív jsem si nevšímal ničeho, co mě dráždí, že je to problém. A teď mohu poukázat na osobu, která je 
problémem. Kdysi jsem pouze tušil, že něco se děje, ale nevěděl jsem co, a teď vím!“

„Teď když jsem naštvaný na sebe, tak hledám X nebo někoho a mluvím, protože dříve jsem seděl sám a bylo 
to pro mě těžké.“

Mladí lidé v důsledku expedice o sobě častěji přemýšlejí (15).

„Hmmm, nevím ... Například jsem začal psát deník ... Začal jsem trávit spoustu času se sebou.“

Respondenti také uvedli, že získali vědomí toho, že mohou překonat své nedostatky (10).

„Teď si myslím, že když jsem tak moc prošel s batohem, mohou se udělat i jiné věci.“

Účastníci popisovali, že si lépe uvědomují své obvyklé chování a jeho schémata (8). Současně pou-
kazují, že lépe chápou své chování ve vztahu k ostatním (7). Některé odpovědi respondentů se týkaly 
schopnosti výběru a definování svých vlastních potřeb – 7 respondentů uvedlo, že si umí lépe stano-
vit priority, 6 si lépe vybírá mezi svými potřebami, pro další 2 je důležité plánovat si svůj život (a 
začali to dělat).

„A já jsem si řekl, že si vyrobím poznámkový blok – v neděli napíšu, jaký plán mám na další týden, a pak to 
budu odškrtávat.“

„Jsem hrdá na to, že více kontroluji svůj život, začala jsem tyto věci zapisovat, snažím se kontrolovat, jak jím 
a jak spím, abych to všechno měla pod kontrolou.“

Někteří respondenti (7) uvedli, že rozšířili svou perspektivu na život – uvědomili si,  „na kolik způsobů 
se může žít a prožít život“.
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„Nemyslím si, že bych na tom byl líp v oblasti dovednosti hodnotit lidi, ale mé priority se změnily. Mám nyní 
lepší přístup. Nyní si myslím, že je důležité mít vztahy s lidmi a lépe se starat o svůj vlastní život, proto jsem 
změnil svůj postoj a ne způsob, jakým funguji.“

Někteří z respondentů (6) zjistili, že pro ně může být přínosné prožívat obtížné situace.

„Bylo to příjemné připomenout si, že těžké situace jsou velmi nepříjemné, když se konají, ale mohou 
nám pomoci v seberozvoji mnohem víc než pohodlné situace.“
Jiní účastníci uváděli, že zažívají pocit většího prožívání přítomnosti, což současně pozitivně hod-
notí (3).

„Mohu říci, že jsem ve spojení se sebou mnohem víc od návratu z expedice. Například během víkendu se 
snažím nepoužívat počítač, dát telefon na stůl a nevěnovat mu pozornost a oceňuji chvíle, kdy jej nep-
oužívám. Cítím se lépe, když něco čtu, setkám se s přáteli nebo píšu deník ... Nevím. Předtím jsem o víkend-
ech hodně hrál na počítači. Teď jsem si uvědomil, že to pro mě není nezbytné.“

Pokles v této oblasti

Během rozhovorů nebyly žádné odpovědi, které by popisovaly pokles v oblasti uvědomění si sebe sama. 

Žádné změny v této oblasti

Několik respondentů uvedlo, že úroveň jejich uvědomění si sebe sama se nezměnila, 7 z  nich si 
všimlo, že stále pociťují pocity a stavy, které neumí jmenovat, a 4 uvedli, že umí definovat své potře-
by a pocity stejně dobře před a po expedici.

Závěr výzkumných pracovníků

Byli jsme mile překvapení skutečností, že téměř všechny odpovědi respondentů naznačují zvýšení 
sebeuvědomění. Na druhou stranu – mladí lidé jsou v období intenzivního formování osobnosti 
spojené s objevováním vlastní identity v průběhu dospívání. A našich expedic se účastnili mladiství. 
Někteří zástupci starší mládeže (17/18 let) se v sobě už relativně dobře vyznali. Oproti tomu mladší 
mládež (14 let) mnohdy měla potíže se o sobě vyjádřit. Všichni účastníci během osmi dnů absolvovali 
řadu aktivit založených na sebereflexi či vyprávění svých životních příběhů. Během aktivit účastníci 
často probírali mezilidské otázky s ostatními členy expedice. Pro mnoho účastníků to bylo první 
setkání s tímto druhem terapeutické a osobnostně rozvojové práce. Na začátku výpravy neuměli 
nahlédnout do svého nitra a vyjádřit své pocity a stavy, ale každý den putování byl u nich pozorován 
zjevný progres. Sebeuvědomění bylo oblastí, která byla pro účastníky i vedoucí expedic nejsnáze 
uchopitelná.

Účastníci rozvinuli vlastní uvědomění pomocí toho, že se seznámili s určitými stereotypy svého 
chování (např. pomáhají ostatním a přitom zapomínají na své vlastní potřeby, obvykle tráví čas před 
obrazovkou počítače nebo připisují váhu svým školním výkonům). Zjistili, že je jen na nich, jak se 
rozhodnou – zdali toto své chování chtějí zachovat nebo měnit.
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V ojedinělých případech jsme si všimli toho, že respondenti hovořili o sobě ve druhém rozhovo-
ru méně otevřeně než během prvního rozhovoru. Domníváme se, že to mohlo být zapříčiněno fází 
terapeutického procesu u účastníků, kteří v době rozhovoru mohli být ve fázi negace zkušeností z 
expedice.

DALŠÍ NEPOPSANÉ VLIVY 

Na data získaná v rozhovorech mohly mít dopad různé proměnné:

1. Na jedné z expedic na české straně byl výzkumný pracovník také učitelem ve škole, kterou 
navštěvovali účastníci expedice. Proto daný výzkumník znal některé respondenty již před zahá-
jením expedice.  Stýkal se s nimi také v post-expedičním období před posledním pohovorem.  

2. Na odpovědi mnoha respondentů mohla mít vliv jejich předchozí zkušenost týkající se účasti na 
terapii nebo jiných formách osobnostně rozvojové práce. Respondenti, kteří mají takové zkušenos-
ti, měli mnohem větší schopnost náhledu do sebe, formulovali své zkušenosti slovy a otevřeně je 
sdíleli. Tento fenomén pozorovali výzkumní pracovníci bez ohledu na to, do které rizikové skupiny1 
účastníci patřili. Lidé, kteří neměli předchozí zkušenost s terapií nebo jinými formami osobnos-
tního rozvoje, měli mnohem větší potíže a/anebo byli méně otevření ke sdílení svých zkušeností.  

3. Je třeba poznamenat, že pro více než polovinu respondentů to byla první zkušenost spo-
jená s  putováním po horách a spaním pod stanem (alespoň 14 osob). To významně ovlivňuje 
získané výsledky, a to jak pozitivně, tak negativně. Z rozhovorů bylo zřejmé, že tato expedice 
měla na účastníky značný dopad. Na druhou stranu to byla událost velmi odtržená od každo-
denního života. Tento rozpor mohl oslabit změny, které expedice přinesla (u některých re-
spondentů bylo obtížné přenášet zkušenosti a dojmy z  expedice do každodenního života). 

4. Výzkum byl veden ve třech jazycích: rozhovory probíhaly v polštině a češtině, analýza dat 
a diskuse v týmu v angličtině. Slang a více možných významů slov mohly ovlivnit překlad dat 
shromážděných během výzkumu.

5. Data nezahrnovala výsledky poslední expedice (vysoce rizikové skupiny z České republiky), která 
byla ukončená kvůli bezpečí účastníků. Ti nebyli předmětem konečných měření a závěrečných 
rozhovorů. Je otázkou, jaké by byly jejich výpovědi.
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ZÁVĚR
Před zahájením výzkumu jsme si položili hlavní výzkumnou otázku: „Jaký vliv má terapie  divočinou 
na mladistvé účastníky?“ Vedlejší otázky se ptaly na perspektivu vlivu z pohledu účastníků či výz-
kumných pracovníků nebo míru vlivu z krátkodobého a střednědobého hlediska. Dle výsledků dopo-
sud realizovaných studií vyplývá, že metoda terapie ovlivňuje osobnostní a sociální stránku jedince. 
Tato studie tuto hypotézu potvrzuje. 

Náš výzkum zahrnoval 43 mladých účastníků z České republiky a Polska. Pro získání co nejspole-
hlivějších, nejkomplexnějších a zároveň hodnotných odpovědí souvisejících s metodou WT jsme 
se rozhodli pro kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Zaměřili jsme se na osm kat-
egorií: (1) Vztahy s vrstevníky, (2) Tělesné zdraví a well-being, (3)Spojení s přírodou, (4) Spokojenost 
s tím, kým jsem, (5) Soucit k sobě samému, (6) Sebeuvědomění, (7) Nálada, (8) Jasné cíle do budoucna. 
Všechny tyto kategorie byly pozorovány a následně vyhodnoceny pomocí kvantitativního nástroje 
s názvem Tree rings a to jak z pohledu účastníků, tak výzkumníků (o účastnících). Abychom mo-
hli prokázat kauzalitu, popsat kvalitu změn a vyloučit nepopsané intervenční proměnné,  s každým 
účastníkem se uskutečnily dva polostrukturované rozhovory – poprvé v období před expedicí a pod-
ruhé 5-8 týdnů po ukončení expedice. Získaná data byla obohacena o poznatky z pozorování účast-
níků, prováděného výzkumnými pracovníky během expedic. Součástí kvalitativní části studie bylo 
pouze prvních šest parametrů.

Data ukazují významný krátkodobý dopad (v období bezprostředně po ukončení expedice) ve všech 
zkoumaných kategoriích. Pokud se jedná o střednědobé účinky (5-8 týdnů po expedici), ve všech 
kategoriích se objevily statisticky významné změny, výjimkou byla pouze kategorie „vztahy s vrste-
vníky“. Tyto výsledky potvrdili výzkumní pracovníci i samotní účastníci. V kratkodobém hodnocení 
účastníků  výzkumnými pracovníky byla jedinou výjimkou kategorie „tělesné zdraví a well-being“, 
kde nedošlo ke změně. Musíme však podotknout, že v porovnání s krátkodobým dopadem zde byly 
rozdíly ve střednědobém období menší než při prvním sběru dat.

Na základě pozorování a rozhovorů bylo v  rámci kategorií specifikováno několik oblastí rozvoje, 
stagnace či snížení kvality. Výzkumní pracovníci také zaznamenali další typy změn, které nebyly 
účastníky výslovně pojmenovány, ale přitom byly pozorovatelné.

K největším změnám došlo u kategorie „Sebeuvědomění“. Jednalo se zároveň o kategorii, u které se 
účastníci v rámci rozhovorů rozpovídali nejvíce. Současně tato kategorie je provázaná i se změnami 
ve všech ostatních kategoriích zahrnutých ve výzkumu.

Někteří respondenti uváděli potíže při uplatnění nově získaných poznatků, dovedností a zkušeností 
do každodenního života. Existovala však i skupina mladých lidí, kterým se to podařilo. Tito účastníci 
učinili významné změny v různých aspektech svého života, což u nich vyvolalo spokojenost s dos-
aženým pokrokem, a tedy i se sebou samým. Můžeme tedy konstatovat, že pomocí metody Terapie 
divočinou  lze dosáhnout osobnostně sociálního růstu účastníků.
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Ve výzkumu jsme se mj. soustředili i na kategorii „spojení s přírodou“.  Příroda pro nás představuje 
jeden ze základních pilířů metody terapie divočinou, je zdrojem celé popsané metody a současně 
v ní funguje jako základní nástroj. Mnoho účastníků v rámci rozhovorů poznamenalo, že to byla 
právě příroda, která jim umožnila spojit se se sebou samým. Jiní zmínili klid, který prostřednictvím 
bytí v přírodě pocítili. Mnozí díky přírodě více přijali sami sebe, nebo se jim podařilo podívat se na 
sebe i ostatní z jiného pohledu než dříve (všimli si, že jsou schopní dělat víc, než si mysleli; objevili 
nové dovednosti).

Závěry naší studie můžeme zobecnit jen částečně - protože výzkum byl uskutečněn na relativně 
malém vzorku účastníků - mladistvých. Věříme však, že naše výsledky mohou posloužit jako základ 
pro další cenné studie. Provedený výzkum, společně se souhrnnou zprávou, může být také výchozím 
bodem pro další výzkumné činnosti. Na základě dosavadních výsledků lze však dospět k závěru, že 
terapie divočinou je nadějným nástrojem pro práci s mládeží, včetně ohrožených skupin.


