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Úvod 
Zachování duševního zdraví a pohody (z angl. 
wellbeing) mladých lidí se v posledním desetiletí 
stává stále větší výzvou [1]. Zejména   
od nedávných lockdownů ve většině zemí EU 
trpí mladí lidé dramatickým poklesem duševního 
zdraví [2]. Zajímavé je, že během období Covidu 
vyhledávali mladí lidé přírodu jako místo,  
kde se mohli zotavovat ze stresu a stýkat se s 
vrstevníky [3-5]. Účinky trávení času v přírodě 
a s přírodou na duševní zdraví a pohodu jsou 
široce uznávány a dobře podpořeny vědeckým 
výzkumem [6, 7].  

Nová strategie EU pro mládež (2019–2027), 
která byla vypracována společně s mladými 
lidmi, zdůrazňuje význam podpory duševního 
zdraví a pohody mladých lidí a snahu o dosažení 
společnosti, v níž jsou všichni mladí lidé 
ekologicky aktivní, vzdělaní a schopní ovlivňovat 
svůj každodenní život (www.youthgoals.eu). 
Tento přehled představuje přírodní inteligenci  
(či zkráceně NQ, z anglického Nature 
Intelligence) jako integrativní koncept, 
který se zabývá oběma těmito cíli EU v oblasti 
mládeže. Poskytuje teoretická a praktická 
vodítka k posílení propojení mladých lidí 
s přírodou, jako prostředku ke zlepšení jejich 
vlastního duševního zdraví a pohody, jakož 
i k aktivnímu přispívání k zelenější a 
udržitelnější Evropě a planetě. 

Tento přehled je určen pedagogům, kteří 
se věnují mentálnímu zdraví a pohodě mladých 
lidí a jejich proenvironmentálnímu chování, 
a dalším aktérům v oblasti práce s mládeží. 
Sektor oblasti práce s mládeží vždy hrál klíčovou 
úlohu při podpoře a udržování duševního zdraví 
a pohody mladých lidí, jakož i při podpoře 
proenvironmentálního chování. Začlenění 
konceptu přírodní inteligence a principů 
k designování programů pro mládež v sektoru 
mládeže může poskytnout synergický a holistický 
přístup k naplňování těchto ambicí. 

Obecná myšlenka přírodní inteligence spočívá 
v tom, že posilování vztahu k přírodě v kognitivní, 
emoční a spirituální oblasti učiní mladé lidi více 
propojenými s přírodou, angažovanými 
a posílenými:

• Propojení: Být úzce propojen s přírodou 
podporuje nejen vlastní zdraví a pohodu, 
ale také posiluje spojení s ostatními lidmi, 
protože příroda je všude kolem, nezávislá  
na kultuře společnosti.

• Angažovanost: Bližší vztah k přírodě vede 
k vyšší míře angažovanosti v přírodním 
prostředím a k větší ochotě jej chránit 
prostřednictvím chování šetrného   
k životnímu prostředí. 

• Posílení: Úzké propojení s přírodou posiluje 
mladé lidi tím, že zlepšuje jejich schopnosti  
a dovednosti založené na přírodě a podněcuje 
je tak stát se aktivními (mezinárodními) 
občany v oblasti životního prostředí.

Tento přehled byl vytvořen v rámci Erasmus+ 
projektu Nature Intelligence. Shrnuje obsah 
Teoretického rámce 1 a Manuálu pro pracovníky 
s mládeží 2. Dalšími výstupy projektu jsou 
dotazník pro sebehodnocení za účelem vytvoření 
vlastního profilu přírodní inteligence, online kurz, 
kurikulum pro vzdělávání pracovníků s mládeží 
v oblasti přírodní inteligence a série článků 
o čtyřech doménách přírodní inteligence 
napsaných zkušenými pracovníky s mládeží. 
Všechny výstupy projektu jsou přístupné zdarma 
na webu www.natureintelligence.eu. 

1 Van den Berg, A.E. & Albers T. (2022). Nature Intelligence 
in Youth Work: Conceptual model, measurement scale 
and critical success factors. Aalten: Anatta Foundation. 

2  Van den Berg, A.E., Paci, A., Kosková, H., Murn, K., 
Salmeri F. & Albers T. (2022). Nature as a teacher in youth 
work. Manual for promoting Nature Intelligence in non-
formal education programmes to connect young people 
with nature. Aalten: Anatta Foundation. 
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Pozadí a zdůvodnění
Co je to přírodní 
inteligence?

Cílem konceptu přírodní inteligence 
je podporovat a obnovovat spojení mladých lidí 
s přírodou. Přírodní inteligence je definována 
jako:

Multidimenzionální soubor 
lidských vlastností vedoucích 
k propojení s přírodou na 
kognitivní, emoční a spirituální 
úrovni a k aktivnímu využívání 
těchto vlastnosti k podpoře 
osobní pohody i blahobytu 
přírody a planety.

Proběhlo mnoho diskusí o tom, odkud 
inteligence pochází: rodíme se s určitou 
inteligencí nebo ji získáváme během života? 
V dnešní době existuje shoda, že dědičnost 
a interakce se sociálním a fyzickým prostředím 
společně určují inteligenci na intelektové 
úrovni, neboli IQ. Ale tato inteligence sama 
o sobě nestačí k tomu, aby určila, zda 
se někomu v životě povede dobře, nebo 
ne. Zejména ve složitém 21. století jsou 
zapotřebí různé aspekty lidské inteligence 
pro to, aby se člověku dobře dařilo a mohl 
smysluplně přispívat společnosti. Proto 
si rostoucí zájem obou výzkumníků při práci 
s mládeží získaly kromě inteligence intelektové 
také například sociální a emoční inteligence 
[8-11]. V tomto projektu navrhujeme přírodní 
inteligenci jako další druh lidské inteligence, 
která se týká schopnosti lidí spojit se různými 
způsoby s přírodou. Koncept zahrnuje holistický 
pohled na přírodní inteligenci, konkrétně, že:
• je kombinací zděděných faktorů a získaných 

dovedností. Může být proto posílena 
vzdělávacími programy.

• kombinuje kognitivní, emoční a spirituální 
kompetence, které vedou k činům. Proto 

je vnímána jako široká škála mnoha kvalit 
lidské přirozenosti.

• je považována za „emergentní“, což 
znamená, že se jedná o více než jen soubor 
kompetencí. Můžeme to srovnat s vodou, 
která má vlastnosti dost odlišné od jejích 
složek, kyslíku a vodíku. 

Proč je přírodní inteligence 
důležitá?

Mladí lidé jsou vzhledem k řadě změn zahrnujících 
urbanizaci a zvyšující se používání obrazovek 
(často ve vnitřních prostorách) čím dál více 
odpojeni od svého přirozeného prostředí. Zároveň 
se jednou z hlavních zdravotních zátěží na celém 
světě staly problémy s duševním zdravím a mladí 
lidé nejsou výjimkou [12]. Výzkum ukázal, 
že vystavení se přírodnímu prostředí a přírodním 
elementům může posilovat duševní zdraví [6], 
zlepšovat kognitivní výkon, seberegulaci 
a akademický výkon [13-15] a zvyšovat 
sebevědomí, sebeuplatnění a odolnost dětí 
a dospívajících [13]. Kromě toho se ukázalo, 
že kontakt s přírodním prostředím v dětství 
a propojenost s přírodou jsou důležité nejen 
pro zdraví a pohodu jednotlivce, ale jsou také 
důležitým prediktorem pro-environmentálního 
chování v dospělosti [16-18] a mohou vést 
k prosociálnějšímu chování [19]. Hledání 
způsobů, jak znovu propojit mladé lidi s přírodou, 
může tedy vést ke zlepšení osobní pohody, 
společenského zdraví a potenciálně udržitelnější 
budoucnosti [16, 18, 20].

Jak se přírodní inteligence 
vztahuje k dalším 
relevantním teoriím?

Koncept přírodní inteligence úzce souvisí se 
stávajícími teoriemi o inteligenci a propojení 
s přírodou. Relevantní jsou zejména tři perspektivy 
(viz tabulka 1 pro přehled); Vzdělávací, ekologická 
a přírodní. 
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V rámci vzdělávací perspektivy, Gardner [21] 
ve své teorii mnohočetné inteligence představil 
pojmy naturalistické inteligence a existenciální 
inteligence. Naturalistická inteligence se týká 
úrovně citlivosti k přírodě a světu, ale převážně 
z kognitivního hlediska. Existenciální inteligence 
je o schopnosti používat intuici, myšlení a meta-
poznání ke kladení a zodpovídání existenciálních 
otázek. Daniel Coleman [22] se nedávno pokusil 
zkombinovat koncept emoční inteligence 
s Gardnerovou naturalistickou inteligencí 
do ekologické inteligence a rozšířit tento koncept 
na všechny přírodní systémy. Tento koncept 
nabízí pohled, že lidé cítí empatii s přírodním 
světem a cítí úzkost, když myslí na „bolest“, kterou 
planeta snáší. Konečně, koncept inteligence 
přírody datující se až k raným řeckým filozofům 

vnímá přírodní prostředí jako ze své podstaty 
inteligentní. 

Přírodní inteligence se od těchto souvisejících 
konceptů odlišuje tím, že poskytuje širší, 
multidimenzionální perspektivu pokrývající 
kognitivní, emoční a spirituální aspekty propojení 
lidí s přírodou a schopnost převést své spojení s 
přírodou do akce k udržení vlastní pohody 
a rozvoji pro-environmentálního chování.

Tabulka 1 ukazuje přehled těchto čtyř 
souvisejících konceptů a jejich podobnosti 
a odlišnosti s přírodní inteligencí.

Podobnosti a odlišnosti těchto existujících 
konceptů s přírodní inteligencí jsou:

Tabulka č. 1. Podobnosti a odlišnosti těchto existujících konceptů s přírodní inteligencí 

Podobnosti Odlišnosti
Vzdělávací 
perspektiva

Naturalistická 
inteligence

Přírodní inteligence zahrnuje všechny 
prvky naturalistické inteligence

V přírodní inteligenci je kladen větší 
důraz na emoční/afektivní a spirituální 
vztah s přírodou.

Přírodní inteligence zahrnuje 
poznání vyššího řádu (např. učení, 
seberegulace), zatímco naturalistická 
inteligence se zaměřuje pouze na 
poznání nižšího řádu (např. pozorování).

Přírodní inteligence zahrnuje akční 
rozměr související s využitím přínosů 
kontaktu s přírodou pro zdraví a 
pohodu, které Naturalistická inteligence 
postrádá.

Existenciální 
inteligence

Obojí souvisí se spiritualitou Existenciální inteligence je širší než 
přírodní inteligence a není specificky 
zaměřena na přírodu. 

Ekologická 
perspektiva

Ekologická 
inteligence

Přírodní inteligence sdílí emocionální 
spojení s přírodou s ekologickou 
inteligencí 

Přírodní inteligence také uznává význam 
spojení s přírodou pro činy související 
s chováním šetrným k životnímu 
prostředí.

Ekologická inteligence neuznává přínosy 
přírody pro zdraví a pohodu jednotlivce, 
což je součástí přírodní inteligence.

Přírodní 
perspektiva

Inteligence 
přírody

Obě uznávají, že příroda může být 
inteligentní

Inteligence přírody je vlastností přírody, 
zatímco přírodní inteligence je vlastností 
člověka.
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Klíčové faktory přírodní 
inteligence

Přírodní inteligence zahrnuje čtyři dimenze, které 
lze považovat za její klíčové faktory: poznání, 
emoce, spiritualita a jednání. 

Poznání odkazuje na „klasičtější“ kompetence 
přírodní výchovy (jako je učení jmen rostlin 
a zvířat), ale také na zážitkové prvky poznání. 
Jedná se o rozvoj zvědavosti na to, co se děje 
v přírodě a získávání praktických dovedností 
nezbytných pro prospívání a přežití v přírodním 
prostředí po delší dobu. 

Emoční dimenze se dotýká pocitů spojených 
s přírodou a zahrnuje pozitivní zážitky, stejně jako 
ty potenciálně méně pozitivní, jako je špatné 
počasí nebo otravný hmyz. Tento druhý aspekt 
vyžaduje otevřenost. Fyzická interakce 
s přírodou (zakotvená ve schopnosti ztělesňování) 
kromě zprostředkování přímějšího propojení 
s přírodou zároveň pomáhá budovat odolnost 
vůči potenciálním negativním aspektům přírody.

Spirituální dimenze přidává prožitek vzájemné 
propojenosti a transcendence, vyvolaný 
uvědoměním, že příroda je živá a inteligentní. 
Kompetence obsažené v této dimenzi jsou 
prožívání plynutí či magických momentů v přírodě 
(transcendence), všímavost a autenticita. 

Tabulka č. 2. Přehled čtyř dimenzí NQ a jejich kompetencí

Poznání Emoce Spiritualita Jednání

Gramotnost Propojení Transcendence Zdraví

Znalosti a intuitivní 
porozumění dimenzím, 
prvkům, vzorcům 
a procesům v přírodě

Schopnost propojit se s 
přírodou, pečovat o jiné 
živé bytosti, žít v harmonii 
a rovnováze s přírodou 
a vnímat se jako součást 
přírody

„Prožitek plynutí“ (z angl. 
flow experience), také 
známý jako „magické 
momenty“ nebo „vrcholné 
zážitky“, během nějž se 
člověk cítí povznesen a 
spojen s něčím větším.

Vnímání a využívání 
relaxačních a posilujících 
kapacit přírody pro 
seberegulaci a duševní zdraví

Zvídavost Ztělesnění Všímavost Angažovanost

Zájem o přírodu a povědomí 
o zásadní hodnotě přírody

Přímé spojení s přírodou 
prostřednictvím fyzického 
kontaktu, což také zahrnuje 
odolnost vůči nepříznivým 
podmínkám v přírodě, jako 
je špatné počasí nebo špína.

Mít vědomé smyslové 
zážitky z přírody

Motivace a schopnost 
angažovat se v aktivitách, 
které činí planetu zelenější 
a udržitelnější

Outdoorové 
dovednosti Otevřenost Autenticita Socializace

Praktické znalosti a základní 
dovednosti pro pobyt venku 
a v přírodě

Mít otevřenou mysl, užívat 
si všechny aspekty přírody 
včetně těch, které mohou 
být děsivé nebo nechutné

Schopnost být věrný sobě 
samému, být autentickou 
osobou vedenou vlastními 
vnitřními principy, jako 
předpoklad a výsledek 
spirituálních prožitků 
s přírodou

Volba přírody jako místa 
pro trávení času s přáteli 
a rodinou a využívání 
společného zájmu o přírodu 
k posílení vztahů s vrstevníky
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Nakonec začtvrté, schopnost využívat 
kompetence z ostatních tří dimenzí (poznání, 
emoce a spiritualita) je zachycena v dimenzi 
jednání. Tyto kompetence mohou být využity 
ke zlepšení duševního zdraví a seberegulace, 
k větší spolupráci s lidmi kolem nás a ke zvýšení 
ochoty k pro-environmentálnímu chování. 

Přírodní inteligence je vnímána jako 
„emergentní“, což znamená, že je více než souhrn 
jejích dimenzí a kompetencí. Jinými slovy, věříme, 
že člověk získává tuto synergickou vlastnost, když 
má dovednosti a kompetence ve všech čtyřech 
dimenzích přírodní inteligence (poznání, emoce, 

spiritualita, jednání). Poetičtěji, NQ lze přirovnat 
k duze, která se objeví za určitých podmínek, 
jsme-li ve správný čas na správném místě. 
V tabulce 2 je uveden popis čtyř dimenzí přírodní 
inteligence a u každé z nich tří   kompetencí, které 
zahrnuje.. Obrázek 1 znázorňuje model konceptu.

Obrázek 1. model NQ 
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Podpora přírodní 
inteligence mladých lidí: 
příroda jako učitelka
Přírodní inteligence může být rozvíjena 
prostřednictvím podpory aktivního kontaktu 
s přírodou. Jak již bylo zmíněno, lidé často 
vnímali přírodní svět jako inteligentní. Kromě 
toho lidé často používají přírodu jako zdroj 
reflexe a metafor pro životní situace. Příroda 
sama může být proto vnímána jako učitel, 
facilitátor a inspirátor. K podpoře přírodní 
inteligence v práci s mládeží lze využít širokou 
škálu přírodních principů, čtyři z nich zde 
představíme: celistvost, rozmanitost, cykly, a síly. 
Tyto aspekty přírody mohou být použity k učení, 
inspiraci a reflexi. 

Celistvost odkazuje k přírodě jako koherentnímu 
systému. Tento princip popisuje přírodu jako  
celek, jedinou entitu, která nemůže být rozbita 
či rozdělena na její části, přičemž každý 
jednotlivý prvek (velký i malý) přispívá 
k rovnováze. Celistvost je klíčovým principem 
holistického vzdělávání, filozofie vzdělávání 
založeného na předpokladu, že každý člověk 
nalézá identitu, smysl a záměr v životě 
prostřednictvím spojení s komunitou, 
s přírodním světem a s duchovními hodnotami 
jako je soucit a mír.

Příroda potřebuje svou rozmanitost, aby dobře 
fungovala, což ji také činí odolnou vůči měnícím 
se podmínkám. Jako lidé jsme často zvyklí 
přemýšlet v měřítku omezených zdrojů 
a konečných řešení a systémů, na druhé straně 
příroda je velmi bohatá. Rozmanitost přírody 
by mohla zažehnout kooperativnější životní styl 
v protikladu k životnímu stylu soutěživému. 
Součástí inteligence přírody je neustálý proud 
věcí, nic nezůstává stejné. 

Je zde kontinuální plynulý vývoj a všechny 
procesy procházejí jedním nebo více cykly; 

cyklus dne a noci, roční období, cykly růstu 
a rozpadu, života a smrti. Tyto cykly mohou být 
začleněny do programů pro mládež a využity 
k zamyšlení nad životním cyklem a důležitými 
životními situacemi. Pro dnešní mladé lidi 
může být také důležité znovu se na tyto cykly 
napojit, například prostřednictvím konzumování 
sezónních potravin či udržování zdravého cyklu 
spánku/bdění. 

A konečně, příroda disponuje mnoha různými 
životními silami. Ty mohou být prudké a život 
proměňující, jako například přírodní katastrofa, 
nebo jemné a často příjemnější, jako je chladný 
vánek v teplém letním dni. Programy pro mládež 
by mohly pracovat s přírodními sílami a všímat 
si, jak ovlivňují náladu, nastolují neustálý pohybj 
či zvyšují kreativitu.

Pro každý princip máme několik vodítek jak 
je uplatňovat v programech pro mládež. 
Ta jsou představena v tabulce 3. Například cykly 
v přírodě mohou ilustrovat životní cykly, kterými 
prochází člověk. To může mladé lidi učit, že cítit 
se špatně (mít „krizi“) je součástí cyklu, která 
je někdy nevyhnutelná na cestě růstu 
a vede k pozitivním výsledkům. Další vodítko 
„být koherentní a autentický“ vztahující 
se k celistvosti přírody se týká úlohy pracovníka 
s mládeží a důležitosti toho být pro mladé lidi 
důvěryhodný a inspirativní, vždy konat tak, 
jak kážu, například tím, že během programu 
jíme zdravé jídlo a minimalizujeme odpad. 
Podrobnější popis všech principů a vodítek a 
práce s přírodou jako učitelkou lze nalézt 
v Příručce pro pracovníky s mládeží . 

3 Příručka pro pracovníky s mládeží je k dispozici zdarma 
na www.natureintelligenc.eu/publications/
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Při navrhování nebo zlepšování programů 
pro mládež zaměřených na rozvoj přírodní 
inteligence lze tyto principy a vodítka brát 
v úvahu. Zároveň je třeba poznamenat, že jsou 
to pouze možnosti/návrhy, jak lze přírodní 
inteligenci využívat při práci s mládeží, nejsou 
v žádném případě jediné a vyčerpávající. Mohou 

být přizpůsobeny, obohaceny a používány 
v souladu s cíli a kontextem programů a aktivit.  
Vzhledem k tomu, že přírodní inteligence 
je vnímána jako emergentní, je minimálním 
požadavkem pro programy přírodní inteligence 
zahrnout všechny čtyři dimenze - poznání, 
emoce, spirituality a jednání.

Tabulka 3. Přehled čtyř přírodních principů, které mohou podporovat NQ, včetně příkladů a vodítek

Celistvost Rozmanitost Cykly Síly

Popis

Příroda je celek, 
jediná entita, která 
nemůže být rozbita 
či rozdělena 
na části. 

Příroda je založena 
na hojnosti 
a štědrosti (oproti 
tomu, co často 
uplatňují lidé: 
nedostatek)

Přírodní cykly jsou 
soběstačné 
a samoregulující. 

Příroda disponuje 
životními silami, 
které mohou být 
existenciální 
(a život měnící), 
ale také jemné 
(a často říjemnější)

Příklad

Příroda jako 
vzájemně 
propojený 
organismus, 
v němž má každá 
část včetně lidí 
specifickou roli, 
např. potravinové 
řetězce

Diverzifikace 
ekosystémů, kde 
(např.) různé druhy 
rostlin vytvářejí 
bohaté zdroje ke 
sdílení

Koloběh ročních 
období, cyklus dne 
a noci

Silný: erupce sopky, 
bouřlivý vítr.

Subtilní: východ 
slunce, vlahý vítr

Vodítka

Napoj se Buď si vědom 
různých vstupních 
míst

Respektuj různé 
fáze cyklů

Spoj se s přírodními 
silami

Zapoj všechny 
elementy

Naslouchej 
moudrosti celého 
kruhu

Vnímej krizi jako 
přirozenou fázi

Buď kreativní

Buď koherentní 
a autentický

Zapoj všechny 
smysly

Umožni regeneraci Podporuj 
transformaci

Měj na zřeteli 
základní vývojové 
potřeby

Oslavuj 
komplementaritu

Používej vzorce Ponechej prostor 
pro zázraky
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Měření přírodní inteligence

Jako praktický nástroj pro práci s mládeží byl 
vyvinut dotazník pro měření úrovně přírodní 
inteligence, NQ-364. Dotazník obsahuje 
celkem 36 výroků, tři pro každou z dvanácti 
kompetencí. Dotazník lze použít k vytvoření 
individuálního profilu přírodní inteligence, 
který může mladým lidem a pracovníkům 
s mládeží pomoci určit, které oblasti 
a kompetence jsou nejvíce rozvinuty 
a kde stále existuje prostor pro růst. Může být 
také použit ke stanovení osobních učících cílů 
anebo pro analýzu potřeb. Výroky jsou určeny 
zejména mladým lidem ve věku od 16 
do 30 let a mohou být rovněž použity k měření 
dopadu programu, použijeme-li dotazníky 
před a po ukončení programu. Příklad výroku 
je: „Jen tak snadno se v přírodě neztratím“, 
pro kompetencí „outdoorových dovedností“ 
v rámci dimenze poznání. V Příručce 
pro pracovníky s mládeží jsou uvedeny další 
návrhy na hodnocení a reflexi programů 
a individuálních učících procesů. Pro rozvoj 
kompetencí přírodní inteligence samostudiem 
je k dispozici také bezplatný on-line kurz5. 

Mládežnické organizace 
jako prostor pro rozvoj 
přírodní inteligence

Využívání přírody jako učitelky dobře zapadá 
do programů neformálního vzdělávání6. Tento 
přístup lze začlenit do programů v oblasti 
outdoorových aktivit a environmentálního 
vzdělávání, ale i do práce s mládeží celkově, 
včetně aktivit v městském a indoorovém 
prostředí. Mnoho vynikajících programů již 
v prostředí práce s mládeží existuje 
a náměty představené v rámci tohoto projektu 
mohou být začleněny do jakéhokoli nového 
či stávajícího programu na podporu přírodní 
inteligence, jehož cílem je zlepšit mentální 
zdraví a pohodu mladých lidí a udržitelnost 
a regeneraci ekosystémů planety. Dotazník 
přírodní inteligence lze použít k posouzení 
účinnosti programu jeho vyplněním před 
a po a vypočítáním rozdílu.

4 Celý dotazník včetně pokynů k vyhodnocení naleznete na 
www.natureintelligence.eu

5 Pro vstup prosím navštivte www.natureintelligence.eu/
online-training-course/

6 Neformální vzdělávání je zážitkový přístup k práci s 
mládeží, který probíhá mimo formální vzdělávací systém. 

Implementace přírodní 
inteligence v práci s 
mládeží: Poučení z 
environmentálního 
vzdělávání

Koncept přírodní inteligence je nový, ale mnohé 
o tom, co může učinit programy úspěšnými, 
se můžeme dozvědět z evaluací programů 
environmentální výchovy. Environmentální 
výchova je zastřešující pojem, který zahrnuje 
dvě široké perspektivy, jednu se zaměřením 
na vzdělávání o přírodě (tj. získávání lepšího 
porozumění přírodě) a druhou na udržitelný 
rozvoj (tj. podpora pro-environmentálního 
chování). Poznatky o dopadu programů v akční 
oblasti (přínos z kontaktu s přírodou na duševní 
a fyzické úrovni) lze kromě toho nalézt v literatuře 
o restorativních účincích přírody (tj. schopnost 
přírody obnovovat zdraví a pozornost [23, 24]) 
a výzkumu terapie divočinou v péči o děti 
a mládež [25, 26]. Tabulka 4 poskytuje přehled 
některých poznatků získaných 
z environmentálních programů, které se zabývají 
jednou nebo několika ze čtyř dimenzí přírodní 
inteligence.
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Tabulka 4. Přehled poznatků získaných z environmentální výchovy pro každou ze čtyř dimenzí NQ

Poznatky z environmentálního vzdělávání

Poznání 

• Existují rozdíly v preferovaném stylu učení, někteří jsou rádi vedeni, 
zatímco jiní rádi prozkoumávají věci sami [27].

• Programy by neměly být příliš strukturovány (např. pracovní listy atd. 
často nejsou oceňovány) [28].

Emoce

• Během dospívání často dochází k poklesu propojení s přírodou (kvůli 
hormonálním změnám, které vedou k většímu zájmu o sociální 
interakce) [29]. Ale propojení s přírodou může být v této věkové skupině 
zvýšeno prostřednictvím environmentální výchovy [30].

• Typ prostředí má vliv na zvýšení propojení s přírodou. Například 
venkovské prostředí, pobřežní oblasti a přirozenější přírodní rezervace 
mohou zvyšovat účinek pobytu v přírodě [31].

• Pravidelný přímý kontakt s přírodou je důležitý, zejména pro městskou 
mládež [32].

Spiritualita

• „Vrcholné zážitky“ jsou důležité pro spiritualitu a mohou být vytvořeny 
prostřednictvím zkušeností s plynutím, významných životních zkušeností, 
povznášejících zážitků a magických momentů [33-37].

Jednání

• Přírodní prostředí může snižovat stres a úzkost, zlepšovat náladu, 
vitalitu, seberegulační kapacitu a schopnost pozornosti. 

• Zdravotní přínosy kontaktu s přírodou jsou posíleny vystavením              
se dennímu světlu (a snížením pobytu v umělém světle/u obrazovky) 
[38, 39]. Navíc mladí lidé, kteří obvykle tráví hodně času za obrazovkou, 
mohou z přírodních programů těžit o to více [40].

• Ne všechna přírodní prostředí ovlivňují zdraví a pohodu stejně. Specifické 
vlastnosti a elementy prostředí mohou činit rozdíl [41]. Například oblasti 
s velkým množstvím husté vegetace mohou mít negativní účinky [42], 
anebo pobřežní oblasti vykazují výraznější přínosy než vnitrozemské 
vodní oblasti [43]. Kromě toho jsou účinky silnější v příjemném                 
a neohrožujícím prostředí. 

• Pozorně bychom měli volit kombinování pobytu v přírodě                         
se cvičeními všímavost, která mohou učinit zážitek méně spontánní           
a kognitivně náročnější. To může učinit zážitek v přírodě méně ozdravný                        
a regenerativní [44].

• Otevřené skupiny (s trvalým přísunem nových členů) často dosahují 
lepších výsledků (např. pozorování chování, osobní efektivita, místo 
kontroly, klinická měření ) než uzavřené skupiny. Uzavřené skupiny         
jsou však lepší pro rozvoj sebevědomí.
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Obecnými faktory úspěchu environmentální 
výchovy jsou:
• Delší programy mají dlouhodobější účinky 

[45].
• Dobrá příprava a návazné aktivity zlepšují 

kvalitu [46].
• Důležité jsou sdílené zkušenosti a modelové 

chování učitelů [47].
• Dívky reagují jinak než chlapci. Dívky často 

potřebují cítit sociální přijetí, než jsou 
otevřeny programu [27].

• Přímý fyzický a smyslový kontakt s přírodou 
posiluje účinky [32, 48].

• Pro všechny kompetence je důležité, aby 
mladí lidé zažívali v přírodě nestrukturovaný 
čas. Příliš mnoho organizovaných aktivit 
může bránit příležitostem k rozvoji 
dovedností pro zvládání potíží a zažívání 
magických okamžiků. Kromě toho může také  
na účastníky klást příliš mnoho kognitivních 
požadavků [48].

Tento přehled stručně představuje koncept 
přírodní inteligence, proč je důležitý a jak jej 
aplikovat v oblasti práce s mládeží. Představuje 
vodítka pro vnímání a využívání inteligence 
přírody jako učitele a rámec pro práci s mládeží 
s cílem obnovit a podpořit propojení moderních 
mladých lidí s přírodou a zvýšit jejich přírodní 
inteligenci. Toto zvyšování přírodní inteligence 
je vnímáno jako zásadní pro rozvoj (duševního) 
zdraví dospívajících, zapojení do společnosti 
a podporu udržitelnější společnosti.

• Je třeba vytvořit správnou rovnováhu mezi 
společnými a individuálními činnostmi.   
Pro dospívající jsou důležité sociální interakce 
v přírodě. A také musí existovat příležitosti 
pro samotu, která umožňuje reflexi   
a introspekci [48, 49].

• Nadměrné obavy z přírody mohou bránit 
efektivitě programu [50, 51]. Proto je třeba 
potenciální obavy vidět, přijímat a řešit jako 
součást programu. Například prací s řízeným 
vystavování prvkům a situacím vyvolávajícím 
strach.

• Je také nutné pečlivě zvážit prostředí 
programu, ideální je rozmanitost. Programy 
pro mládež jsou často organizovány  
v divočině, což je velmi vhodné pro některé 
kompetence (např. rozvoj praktických 
dovedností pro pobyt v přírodě), ale pro jiné 
(např. relaxace a socializace) může být lepší 
pobyt ve známém přírodním prostředí.
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