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Vítejte čtenářky 
a čtenáři!  
V současném světě nikdy nekončícího stresu z 
technologií a závislostí na obrazovkách mladí lidé 
stále více ztrácejí spojení s přírodou. Tato příručka 
představuje koncept přírodní inteligence, z angl. 
Nature Intelligence (NQ), jako zdroj inspirace 
pro pracovníky s mládeží, aby znovu propojovali 
mladé lidi (15-25 let) s přírodou.

Pro koho je tato příručka? 

Oslovujeme všechny pracovníky s mládeží, 
pedagogy, animátory, dobrovolníky nebo tvůrce 
programů, kteří chtějí využít „přírodu jako 
učitelku“ k obohacení kvality a dopadu programů 
neformálního vzdělávání. Tyto programy zahrnují 
environmentální výchovu a další outdoorové 
přístupy, jako např. skauty, ale mohou se vztahovat 
i obecněji na práci s mládeží v městských a 
indoorových prostředích, včetně komunitních 
center, klubů pro mládež, uměleckých a 
řemeslných aktivit a dalších iniciativ. Podobně lze 
obsah použít i na programy zaměřené na zlepšení 
duševního zdraví a pohody mladých lidí, za využití 
přírody jako hlavní ingredience.

Záměr příručky

V této příručce vám nabízíme obsah a inspiraci 
pro tvorbu programů a aktivit neformálního 
vzdělávání, které se zaměřují na podporu 
propojování s přírodou v práci s mládeží, a také 
na rozvoj přírodní inteligence mladých lidí, tak 
aby byli v kontaktu s přírodou a motivováni toto 
propojení využívat pro své zdraví i pro péči o 
planetu. Nápady z této příručky můžete využít 
jako základ pro nové programy a aktivity nebo k 
obohacení těch stávajících. Obsah této příručky 
můžete používat bez ohledu na své zkušenosti s 
přírodními vzdělávacími programy. Je navržen tak, 
aby byl univerzálně použitelný a umožnil vám začít 
od nuly nebo rozšířit stávající programy.

Neformální vzdělávání

Jako čtenáři této příručky pravděpodobně znáte 
pojem neformální vzdělávání. Přesto, jako rychlé 
připomenutí, mějme na paměti, že „neformální 
vzdělávání“ představuje zážitkový přístup k práci 
s mládeží, který se odehrává mimo formální 
vzdělávací systém v různých prostředích a 
situacích. Vyžaduje záměrnou, dobrovolnou 
a aktivní účast a jako takové je úzce spojeno s 
potřebami, přáními a zájmy účastníků. Jedná se 
o celostní přístup, a proto se nabízené zkušenosti 
zaměřují na zapojení účastníků na kognitivní, 
fyzické, emocionální i smyslové úrovni. Programy 
mohou být malé nebo velké, od krátkodobých, 
jednorázových akcí nebo aktivit až po dlouhodobé 
programy rozvíjející kapacity mladých lidí. Příroda 
nám ukazuje, že učení je niternou zkušeností, a 
že i my jsme příroda. Jsme tedy stvořeni k tomu, 
abychom se učili skrze zážitky s prostředím a 
prostředí samotné. Mozek je v těle a tělo je na 
světě, takže když vytváříte své programy a aktivity 
na rozvoj přírodní inteligence, berte mladé lidi co 
nejvíce do přírody.

Jak byla příručka vyvinuta?

Tato příručka je součástí projektu zaměřeného 
na rozvoj přírodní inteligence mladých lidí, 
financovaného z programu EU Erasmus+. Projekt 
zapadá do mládežnické strategie Evropské unie 
(2019-2027), která se zaměřuje na propojení, 
angažovanost a povzbuzení mladých lidí. Projekt 
obsahuje tři výstupy: konceptuální rámec  01 , 
příručku (kterou právě čtete) a online vzdělávací 
kurz. Všechny tyto tři výstupy jsou zdarma ke 
stažení na stránkách www.natureintelligence.eu. 
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Přehled obsahu

Tato příručka je rozdělena do tří částí. První část 
vám poskytuje obsah pro práci s přírodní inteligencí 
ve vaší organizaci. Po krátkém úvodu do konceptu 
NQ popisujeme čtyři principy pro  facilitaci NQ v 
práci s mládeží: celistvost, rozmanitost, cykly a síly.

Druhá část vám pomůže porozumět teorii v praxi. 
Sdílíme zde několik osobních příběhů, které 
ilustrují, jak tyto principy používáme při rozvoji 
přírodní inteligence v práci s mládeží. 

Ve třetí části představujeme krok za krokem možný 
postup integrace konceptu NQ do stávajících 
programů neformálního vzdělávání. Pro každý 
krok jsou uvedeny konkrétní akce spolu s popisem 
výstupů. Tyto výstupy vám pomohou vyhodnotit, 
zda byly kroky a akce úspěšně naplněny. 

Ze zákulisí: Příběh vosy

V létě 2021 všichni partneři tohoto evropského 
projektu odcestovali do malé vesnice v severní 
části Itálie jménem Sale San Giovanni, která je 
známá svými levandulovými poli. Bydleli jsme 
v rustikálních domech v krásném prostředí s 
dechberoucími výhledy do přírody. Každý den jsme 
se setkávali v místním arboretu, které dokonale 
odpovídalo účelu našeho projektu.

Jednoho večera jsme se sešli v místním hostelu, 
který sloužil také jako restaurace, dát si skvělé 
italské jídlo. V teplém letním večeru jsme si u 
dlouhých stolů společně vychutnávali jídlo a víno, 
když se najednou jednomu z nás začalo dělat 
špatně. Zřejmě ho bodla vosa a měl na to silnou 
alergickou reakci. Poté se všechno začalo odvíjet 
neskutečně. Zavolali jsme na linku 112, po zdánlivě 
nekonečné době přijela sanitka a našeho přítele 
odvezli do nedaleké nemocnice, kde strávil většinu 
noci. Nakonec vše dobře dopadlo a druhý den ráno 
náš přítel dokonce stihl přednést svou prezentaci.

Tento „vosí příběh“ s vámi sdílíme z několika 
důvodů. Jednak jsme již několik dní pracovali v 
přírodě a s přírodou v pozitivním slova smyslu. 
Příhoda s vosou nám připomněla také negativnější 
a náročnější stránku přírody. Uvědomili jsme si, že 

tato negativní stránka přírody hraje v dnešní době 
velkou roli v představách přírody u mladých lidí, 
kteří často vyrůstají s málem pozitivních zkušeností 
s přírodou. Mnoho z nich považuje přírodu za 
„děsivou a nechutnou“ a spojuje si přírodu se 
strašidelným hmyzem, nepohodlím a zmoknutím 
či ušpiněním. Příběh o vose tuto náročnou stránku 
přírody potvrzuje. Zároveň také ukazuje, že 
patřičné dovednosti a znalosti mohou pomoci tuto 
stránku překonat. Když jeden člen naší skupiny 
rozpoznal alergickou reakci, okamžitě podal lék 
v podobě antihistaminika, které nosil pro případ 
nouze s sebou. Bez tohoto léku by se situace mohla 
vyvinout mnohem hůř. Tato společná zkušenost 
nás zocelila jako skupinu a posílila naše propojení. 
Navíc tato zkušenost posílila náš respekt k přírodě 
jako k mocné síle, která je větší než my sami.

Jako připomínku našeho společného působivého 
setkání s přírodou prostřednictvím vosy jsme tuto 
příručku ilustrovali malými vosami.
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Část 1: 
Úvod do NQ
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Obrázek 1.1. Model NQ

Spojení člověka a přírody

Přírodní inteligence neboli NQ je 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.

Zjednodušeně lze NQ chápat jako rozpracování 
lidského vztahu k přírodě, zachycující bohaté a 
rozmanité aspekty tohoto vztahu. Úzce souvisí 
s konceptem naturalistické inteligence, jak jej 

popsal Gardner ve své teorii vícenásobných 
inteligencí  02 . Ve srovnání s naturalistickou 
inteligencí je však NQ méně zaměřena na 
kognitivní dovednosti a schopnosti a více na 
emoční a spirituální kompetence pro spojení s 
přírodou prožitkovým způsobem.

NQ lze graficky znázornit jako květinu se čtyřmi 
listy, z nichž každý představuje jednu ze čtyř 
klíčových dimenzí (viz. obrázek 1.1): poznání, 
emoce, spiritualita a jednání. Tyto čtyři rozměry 
lze popsat následovně:
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Poznání

Kognitivní rozměr NQ zasahuje do „klasických“ 
kompetencí, které jsou středem zájmu 
environmentální výchovy: environmentální 
znalosti, přístupy a chování. NQ zdůrazňuje 
intuitivní a zkušenostní stránku těchto 
kompetencí, které zahrnují:
• Gramotnost: znalost a intuitivní chápání 

dimenzí, prvků, vzorců a procesů přírody
• Zvídavost: zájem o přírodu a povědomí o 

vnitřní hodnotě přírody
• Outdoorové dovednosti: praktické znalosti a 

základní dovednosti pro pobyt venku a život 
v přírodě

Emoce

Emoční rozměr NQ se rozvíjí kolem vnímání 
propojení s přírodou. Odráží pocit příbuzenství 
a individuální citový prožitek spojení s přírodou, 
jak psychologicky, tak fyzicky, prostřednictvím 
přímé ztělesněné zkušenosti a otevřeného 
přístupu k pozitivním i negativním stránkám 
přírody. Kompetence v rámci této dimenze 
jsou:
• Propojení: schopnost napojit se na přírodu, 

pečovat o ostatní živé bytosti, žít v harmonii 
a rovnováze s přírodou a identifikovat se jako 
součást přírody

• Ztělesnění: přímé spojení s přírodou 
prostřednictvím fyzického kontaktu, což 
také znamená odolnost vůči nepříznivým 
podmínkám v přírodě, jako je špatné počasí 
nebo špína

• Otevřenost: mít otevřenou mysl, užívat si 
všech aspektů přírody, dokonce i věcí, které 
mohou být děsivé nebo nechutné

Spiritualita

Spirituální dimenze odkazuje na pocit 
transcendence a propojenosti, založený na 
uvědomění si, že přírodní svět, který nás 
obklopuje, je živý a inteligentní, stejně jako lidé. 
Kompetence v rámci této dimenze jsou:
• Transcendence: „prožitek plynutí“ (z angl. 

flow experience), také známý jako „magické 
momenty“ nebo „vrcholné zážitky“, během 

nějž se člověk cítí povznesen nad každodenní 
shon a spojen s něčím větším

• Všímavost: mít vědomé smyslové zážitky z 
přírody

• Autenticita: schopnost být věrný sobě 
samému, být autentickou osobou vedenou 
vlastními vnitřními principy, jako předpoklad 
a výsledek spirituálních prožitků s přírodou

Jednání

Akční dimenze se týká schopnosti využívat 
emocionální, kognitivní a spirituální kompetence 
pro regulaci vlastního zdraví a zdraví planety a 
také pro socializaci s vrstevníky. Tato dimenze 
je v podstatě „automatickým“ výsledkem, když 
jsou realizovány poznávací, emoční a spirituální 
dimenze NQ. Kompetence v rámci této dimenze 
jsou:
• Zdraví: vnímání a využívání relaxačních a 

posilujících kapacit přírody pro seberegulaci 
a duševní zdraví

• Angažovanost: motivace a schopnost 
angažovat se v aktivitách, které činí planetu 
zelenější a udržitelnější

• Socializace: volba přírody jako místa pro 
trávení času s přáteli a rodinou a využívání 
společného zájmu o přírodu k posílení vztahů 
s vrstevníky

NQ jako emergentní 
vlastnost

Myšlenka NQ spočívá v tom, že když člověk získal 
dovednosti nebo kompetence ve všech čtyřech 
dimenzích, NQ se objeví automaticky jako 
„emergentní vlastnost“. Emergentní vlastnost 
lze definovat jako „vlastnost systému, kterou 
nevlastní žádná z jednotlivých částí systému, a 
která vzniká interakcí mezi částmi“  03 . Například 
voda má vlastnosti, které jsou dost odlišné od 
jejích složek, kyslíku a vodíku. Poetičtěji lze NQ 
přirovnat k duze, která začne zářit za specifických 
podmínek, pokud je člověk ve správný čas na 
správném místě.

Jelikož jsme sami součástí přírody, všichni máme 
základní vlastnosti pro přírodní inteligenci. To 
znamená, že každý je přírodně inteligentní a že 
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není možné nebýt přírodně inteligentní. Existují 
různé úrovně a profily přírodní inteligence a 
naším projektem se snažíme rozvíjet NQ na vyšší 
úrovně.

Otestujte si svou přírodní 
inteligenci

Tabulka 1.1 představuje škálu 36 položek pro získání 
vašeho osobního profilu NQ ve čtyřech dimenzích. 
Škála je k dispozici jako online test prostřednictvím 
webové stránky www.natureintelligence.eu. 
Škálu lze použít na začátku programu k získání 
vhledu do kompetencí účastníků a stanovení cílů 
pro programy, které naplňují potřeby a aspirace 
účastníků. U dlouhodobých programů lze test 
absolvovat také znovu po dokončení programu, 
abyste získali přehled o dopadech nebo úspěších 
programu.

Test si samozřejmě můžete udělat i sami, abyste 
jako pracovník s mládeží získali větší náhled na svůj 
vztah k přírodě. 

Test NQ-36

Test můžete vyplnit s možnostmi odpovědí 1 = 
zcela nesouhlasím až 5 = zcela souhlasím. Svůj 
„profil NQ“ můžete získat sečtením skóre tří 
položek za kompetenci a poté sečtením skóre za 
kompetence, abyste získali skóre za dimenzi (s 
minimálním skóre 9 a maximálním 45 za dimenzi). 
Doporučujeme nedělat konečné skóre NQ, ale 
pouze za dimenzi, abyste získali dojem o svém 
profilu NQ. Doporučujeme také neporovnávat své 
skóre s ostatními účastníky, ale používat jej pouze 
k získání dojmu o svém vlastním profilu přírodní 
inteligence.
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Dimenze poznání

Gramotnost

1 Dokážu v přírodě identifikovat mnoho věcí, jako jsou zvířata, rostliny a 
kameny / druhy dřeva atd.

2 Dokážu rozpoznat a pochopit procesy, vzorce a cykly v přírodě.

3 Mám odborné znalosti o specifickém aspektu přírody, jako jsou ptáci, 
jedlé rostliny či fosilie.

Zvídavost

4 Zajímají mě informace o přírodě, např. sledování přírodních filmů/
dokumentů, čtení knih nebo článků.

5 Jsem zaujatý tím, jak se vše v přírodě zdá být propojené.

6 Fascinuje mě krása přírody a zážitky, které poskytuje.

Outdoorové 
dovednosti

7 Umím své znalosti o přírodě uplatnit v každodenním životě, například při 
pěstování potravy nebo hledání potravy ve volné přírodě.

8 V přírodě se snadno neztratím.

9 Mám dovednosti pro přežití v přírodě, jako je rozdělávání ohně, hledání 
jídla, stavba přístřešku na spaní atd.

Emoční dimenze

Propojení

10 O přírodním světě přemýšlím jako o společenství, ke kterému patřím.

11 Hluboce mi záleží na živých bytostech: zvířatech, rostlinách nebo 
houbách.

12 Myslím si, že zvířata, rostliny a lidé spolu vzájemně souvisí.

Ztělesnění

13 Nevadí mi, když se v přírodě namočím nebo umažu.

14 Rád chodím venku naboso.

15 Baví mě hrabat se v zemi holýma rukama.

Otevřenost

16 Snesu pohled na mrtvé ptáky nebo jiná malá zvířata v přírodě, aniž 
bych se cítil nepříjemně.

17 Je pro mne v pohodě strávit den v přírodě bez toalet a jiného zázemí.

18 Mouchy ani jiný hmyz bych raději nezabíjel.
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Spirituální dimenze

Transcendence

19 I všední přírodní prostředí je plné komplexity a krásy.

20 Jsem otevřený spirituálnímu významu věcí v přírodě.

21 Cítím, že všichni obyvatelé Země, lidé a další organismy, sdílejí 
společnou „životní sílu“, „energii “ nebo „duši“.

Všímavost

22 Když jsem v přírodě, cítím se v kontaktu s tady a teď.

23 Příroda mi pomáhá sledovat mé myšlenky a pocity.

24 Příroda mi pomáhá vnímat počitky jako jsou vůně, zvuky či vítr na mé 
tváři.

Autenticita

25 Příroda mě inspiruje, abych zůstal věrný sám sobě a žil podle svých hodnot 
a přesvědčení.

26 Když jsem v přírodě, cítím svobodu vyjádřit svůj osobní názor .

27  Příroda mě inspiruje k zamýšlení se nad smyslem života.

Dimenze jednání

Zdraví

28 Když se chci cítit svěží a nabitý energií, udělám si výlet do přírody.

29 Když jsem ve stresu nebo na dně, cítím se lépe, když dělám něco v 
přírodě.

30 Přírodní prostředí mi pomáhá utřídit si pocity více než městské 
prostředí.

Angažovanost

31 Mám obavy o klima a životní prostředí.

32 Dbám na své spotřebitelské návyky z respektu k přírodě a životnímu 
prostředí.

33 Ochrana přírody a životního prostředí je důležitou zásadou v mém 
životě.

Socializace

34 Být obklopen přírodou usnadňuje komunikaci s ostatními lidmi.

35 Rád se účastním aktivit v přírodě s ostatními.

36 Vyhledávám parky nebo jiná přírodní prostředí jako místo k odpočinku s 
přáteli.
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NQ v práci s mládeží: 
principy a vodítka   

NQNQ

STOVTSILEC MZ ANO IR TOSTYLKYC
SÍLY

POZN
Á
N
Í

ECOME

Obrázek 1.2. Principy pro tvorbu NQ programů pro mládež

Inteligence přírody

Již od dob nejstarších řeckých filozofů lidé 
považovali svět přírody za inteligentní – živý 
a oduševnělý. V přírodě sledujeme známky 
komplexního fungování, které se zdá být úzce 
spjato s fungováním lidským.

Z předpokladu, že příroda má nějaký druh 
inteligence vyplývá, že příroda může sloužit 
jako učitelka. Nebo chcete-li, facilitátorka či 
inspirátorka. Příroda tuto roli skutečně dlouho 

plnila. V průběhu historie se lidé obraceli k 
přírodě pro inspiraci a moudrost. Díky pozornému 
sledování mraků a větru se naši předkové plavili 
po světě a objevovali nová území. Tím, že přijali 
proměnlivost ročních období, poznali i důležitost 
trpělivosti a pomalého postupu. Ještě nedávno 
žili lidé s velkými rodinami v malých domech a 
děti trávily většinu času venku, touly se po polích 
a lesích, zažívaly magické momenty a učily se, jak 
se vypořádat s výzvami a hrozbami, jako je lezení 
na stromy nebo setkání s hejnem hus s housaty.
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Vlastní inteligence přírody se mimo jiné projevuje 
v regeneračních schopnostech živých organismů. 
Pokud se říznete do ruky, zahojí se sama. Když 
odříznete hlavu ploštěnce, vyroste na jejím 
místě nová. Inteligence přírody je také viditelná 
v proporcionálních formách – podobnostech a 
fraktálech – které nacházíme všude v přírodě. Tyto 
formy umožňují integraci částí do celku, což dává 
vzniknout kráse a fascinaci. Tato přírodní krása se 
odráží v geometrické a harmonické formě květin, 
spirálních galaxií, lastur nautilů - téměř všech 
organických forem, které se v přírodě vyskytují.

Tato příručka používá „inteligenci přírody“ (jako 
vlastnost přírody) jako výchozí bod pro propagaci 
„přírodní inteligence“ (jako vlastnosti lidí). 
Propojením těchto dvou vlastností se snažíme 
poskytnout pevný a jedinečný základ pro práci s 
mládeží.

Pro účely této příručky rozlišujeme čtyři rozsáhlé 
a stejně důležité kategorie inteligence přírody 
jako vlastnosti, které mohou sloužit jako principy 
pro podporu NQ v práci s mládeží: celistvost, 
rozmanitost, cykly a síly (viz obrázek 1.2). Popisy 
těchto kategorií jsou obecné a ani zdaleka 
vyčerpávající a charakterizují podstatu učení od/z 
přírody.

Zejména u mladších generací vyrůstajících v 
městských oblastech přestala v dnešní době 
příroda plnit svou roli učitelky. Existují iniciativy, 
jako jsou lesní školky a školy, které slouží části 
privilegovanějších mladých lidí, aby se spojili s 
přírodou a učili se od ní. Použití jednoho nebo 
všech čtyř níže popsaných principů vám může 
umožnit znovu představit přírodu jako učitelku, 
abyste podpořili přírodní inteligenci u mladých 
lidí ze všech prostředí.

Celistvost

Princip celistvosti odkazuje na kvalitu přírody být 
celistvou, jedinou entitou, kterou nelze rozbít 
nebo rozdělit na části. Před 200 lety rozpoznal 
německý básník a vědec Goethe důležitost 
„autentické celistvosti“ v přírodě a použil ji jako 
základ a inspiraci pro svůj přístup k vědě  04 . 
Princip celistvosti je dnes klíčovým principem 

holistického vzdělávání, filozofie výchovy založené 
na předpokladu, že každý člověk nachází svou 
identitu a smysl života prostřednictvím spojení s 
komunitou, s přírodním světem a s duchovními 
hodnotami, jako jsou např. soucit a mír  05 . 
Princip celistvosti se prosadil i v moderních 
postupech ochrany přírody, které pohlížejí na 
přírodu jako na propojený organismus, v němž 
každý prvek a část má specifickou roli a funkci, 
která podporuje systém jako celek. Samozřejmě 
jsme také součástí tohoto celku a tento princip 
je také o uznání, že lidé jsou příroda a patří do 
širšího Celku.

Vodítka pro použití principu 
celistvosti

• Napoj se: Zkoumejte a nabízejte pro sebe i 
mladé lidi momenty a aktivity k podpoře 
propojení se sebou (tělesná cvičení, 
meditace, pití čaje, ponor do studené 
vody,...), s ostatními (oční kontakt, dotek, 
sdílení, moment pozornosti,...) a s přírodou/
vesmírem (sólo čas v přírodě, rituál, 
zahradničení, pozorování hvězd,...).

• Zapoj všechny elementy: Podporujte 
celistvost, rovnováhu a harmonii aktivací 
všech komplementárních prvků v jednotlivci, 
skupině i v přírodě. Zaměřte se (alespoň z 
dlouhodobého hlediska) na všechny čtyři 
dimenze NQ (poznání, emoce, spiritualita, 
jednání). Dotkněte se čtyř základních živlů 
(země, voda, oheň, vzduch); rozvíjejte 
holistický přístup (integrací těla, mysli, duše 
a ducha), vydejte se všemi směry (na východ, 
jih, západ, sever).

• Buď koherentní a autentický: Abychom byli 
důvěryhodnými a inspirativními průvodci 
pro mladé lidi, musí existovat koherence 
mezi tím, co si myslíme/v co věříme, co 
říkáme a co děláme. Věnujte pozornost všem 
aspektům programu včetně praktických věcí: 
např. udržujte čisté prostředí, poskytujte 
zdravé jídlo, myslete na minimalizaci odpadu, 
používejte při aktivitách přírodní materiály, 
projevujte úctu k místu, kde se nacházíte a k 
ostatním přítomným bytostem.
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• Měj na zřeteli základní vývojové potřeby: 
Existuje 5 základních vývojových potřeb, 
které musí být naplněny na fyzické a na 
symbolické úrovni, aby z mladého člověka 
vyrostl „celý“ dospělý – a také aby skupina 
společně vyrostla ve fungující komunitu. 
Jedná se o: místo (pracujte na vytvoření 
fyzického prostoru, který je vhodný pro 
učení a podporuje inkluzivní atmosféru, 
kde si každého váží takového, jaký je, kde 
má každý své místo/hlas ve skupině), péče 
(poskytujte vhodné množství a kvalitu jídla a 
také „chutné“ a výživné impulsy, informace, 
aktivity), podpora (buďte oporou psychicky, 
emocionálně, spirituálně, fyzicky), bezpečí 
(mějte připravena bezpečná pravidla a 
pomůcky pro outdoorové aktivity a tvoření, 
stejně jako sdílené a přijímané zásady, jak 
být spolu ve skupině s respektem) a limity 
(stanovte jasné limity a dodržujte je – co 
je přijatelné, časové rozvrhy, právo říct 
stop,...).

Rozmanitost

Příroda nás učí, že namísto vyčerpávání 
limitovaného zdroje existuje jiný způsob fungování 
systému, který není založen na nedostatku, ale 
na hojnosti a štědrosti. Jak se ekosystémy v 
přírodě vyvíjejí, stávají se rozmanitějšími. Tato 
rozmanitost vytváří více (namísto méně) zdrojů 
v systému. Je to proto, že různé rostliny a druhy 
potřebují různé živiny, aby prosperovaly, a každý z 
nich vytváří bohaté zdroje, o které se může dělit. 
Brzy si uvědomí, že vytvořením kooperativních 
vztahů mohou získat to, co potřebují. Místo toho, 
aby čerpali všechny své zdroje z půdy, začnou si 
vyměňovat zdroje s jinými druhy nebo rostlinami. 
Podle tohoto principu „od kolébky ke kolébce“ 
v přírodě neexistuje žádný „odpad“: vše má svůj 
účel a je součástí propojeného cyklického systému. 
Tento posun od konkurenčních ke kooperativním 
vztahům vytváří podmínky pro systém založený 
na rozmanitosti, komplementaritě, odolnosti a 
hojnosti.

Vodítka pro používání principu 
diverzity

• Buď si vědom různých vstupních míst: 
Uvědomte si, že účastníci mají nejen různé 
inteligenční profily, které charakterizují 
způsob, jakým se učí a zapojují do akce, ale 
mají také různé profily NQ, a proto přistupují, 
oceňují a cítí se být spojeni s přírodou různými 
způsoby. Účastníci vstupují do činnosti 
nebo cvičení s různými zájmy, zkušenostmi, 
sociálním a kulturním zázemím. Uvědomte si 
tuto rozmanitost a poskytujte výzvy patřičné 
náročnosti a možnosti zapojení, které rezonují 
se vstupními místy účastníků.

• Naslouchej moudrosti celého kruhu: 
Používejte během svých kurzů kruhovou 
komunikaci a postupy budování komunity. 
Domorodé kmeny po celém světě používaly 
kruhy, protože každý hlas nese dar a společně 
vytvářejí kolektivní moudrost, která přesahuje 
jakékoli individuální možnosti. Kruhy jsou 
inkluzivní nehierarchické formy, v nichž se 
účastníci mohou cítit ceněni, neposuzováni 
a přirozeně motivováni sdílet své nápady 
autentickým způsobem.

• Zapoj všechny smysly: Do cvičení a aktivit 
zapojte zrak, hmat, čich, chuť, sluch, intuici. To 
bude odpovídat na různé učící styly účastníků 
a podpoří ukotvení zkušeností v těle. abyste 
posílili napojení, přizvěte na vědomé chvíle v 
přírodě všechny smysly.

• Oslavuj komplementaritu: Použijte čínský 
princip „Jin a Jang“, který popisuje, jak 
zdánlivě opačné nebo protichůdné síly 
(např. muži a ženy, mladí a staří) mohou být 
ve skutečnosti komplementární, propojené 
a vzájemně závislé. Oceňujte lidi pro jejich 
jedinečný talent a vytvářejte prostředí, kde má 
každý možnost přispět. Aplikujte tento princip 
tím, že budete pracovat jak individuálně, tak 
ve skupinách, nabízet dynamické i pomalé 
aktivity, introspektivní a expresivní úkoly, 
fyzické a duševní výzvy, emocionální a 
pragmatické momenty.
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Cykly

Přírodní cykly se samy udržují a regulují. Cyklické 
systémy jako je lunární, uhlíkový a vodní cyklus 
nebo plynutí ročních období a sezónnost potravin, 
jsou nezbytné pro to, aby planeta zůstala zdravá. 
Přírodní systémy procházejí obdobími úpadku a 
zániku, stejně jako obnovou a regenerací. Lidé 
mají také cirkadiánní rytmy a jsou poháněni 
vnitřními „hodinami“, které řídí náš spánek a 
stravovací návyky – chemické reakce, které udržují 
život v každé buňce a jsou souhrnně známé jako 
metabolismus těla. Mimo naše těla jsme také přímo 
ovlivněni většími přírodními cykly, které spouští 
denní světlo a noc. Uvědomění si přírodních cyklů 
nás hlouběji spojuje s naším místem ve světě a se 
sebou samými. Zima je například v přírodě obvykle 
časem pro obnovu, reflexi a přípravu na další cyklus 
růstu. Mladí lidé vyrůstající v dnešní společnosti 
se mohou odpojovat od přírodních cyklů, když 
nejedí sezónní potraviny ani nepracují v prostředí 
vystaveném sezónním změnám.

Vodítka pro použití principu 
cyklů

• Respektuj různé fáze cyklů: Mějte na paměti, 
že každá skupina prochází různými fázemi, 
které jsou velmi podobné způsobu, jakým 
jednotlivci procházejí životem: narození, 
dětství (formování), dospívání (normování), 
dospělost (výkon), stáří a odcházení (reflexe, 
předávání). Přiměřeně reagujte na různé výzvy 
související s každou z těchto fází. Například 
na začátku tolerujte nejednoznačnost, buďte 
otevření různým pocitům a snažte se během 
normování nespěchat, abyste se toho hodně 
naučili. Během fáze výkonu tvrdě pracujte a 
jděte po tom důležitém, abyste pak v pozdější 
fázi znovu zpomalili pro reflexi. I když je 
dobré začít se strukturovaným plánem, je 
velmi důležité dbát na plynulost a přizpůsobit 
program učícím potřebám skupiny. Nabízejte 
program, který není časově napjatý a 
respektuje přirozené rytmy – těla (dostatek 
času na odpočinek a neformální chvíle), 
různých ročních období, počasí apod..

• Vnímej krizi jako přirozenou fázi: Mějte 
otevřenou mysl vůči krizi jako součásti života, 

která může být transformativní, podporovat 
naději a vytvářet příležitost pro novou životní 
vizi. Přijměte individuální nebo skupinové 
krizové momenty s empatií, protože slouží 
k nalezení emocionální, fyzické a vztahové 
rovnováhy. Možná jste slyšeli o Cestě hrdiny, 
cyklu nebo vzorci, který lze nalézt v mnoha 
příbězích, pohádkách a mýtech po celém 
světě. V těchto vyprávěních o transformaci 
a osobním růstu Hrdina či Hrdinka vkročí do 
neznámého světa, setká se s drakem, prožije 
krizové okamžiky, projde symbolickou smrtí, 
a když ji překoná, vrátí 
se znovuzrozený s 
novými poklady. 
  

Nejen     
vnějšími, ale  
hlavně vnitřními –  
moudrostí, dovednostmi,  
vizí. Moderní verze tohoto příběhu se vyprávějí 
ve filmech jako The Hunger Games. Sdílejte 
toto porozumění a podporujte jednotlivce i 
skupiny, aby zvládli krizi a využili její učební 
potenciál.

• Umožni regeneraci: Podporujte rovnováhu 
mezi bytím a konáním. Zajistěte během 
programu a mezi aktivitami dostatek volného 
času. Stejně jako rostliny potřebují dostatečný 
prostor k dýchání a přijímání světla, podobně 
mladí lidé potřebují chvíle, kdy jste méně 



Příroda jako učitelka v práci s mládeží16

budují odolnost a mění pohled na život. Životní 
síly v přírodě lze také pozorovat, když se rostlina 
prodírá vzhůru za světlem půdou nebo si razí 
cestu ven přes kameny či asfalt, když se kukla 
proměnila v motýla nebo když si had vyměnil kůži. 
Být svědkem těchto událostí v přírodě je skutečně 
zdrojem inspirace pro budování odolnosti, 
vnitřní síly a ochoty ke změnám. Hodnocení 
dobrodružných outdoorových programů pro 
ohroženou mládež, které využívají síly přírody, 
odhalilo mnoho pozitivních výsledků, včetně 
zvýšení psychické energie, větší sebedůvěry a 
sebehodnoty a pocitu nadšení a úžasu  07 .

Vodítka pro použití principu sil

• Spoj se s přírodními silami: Buďte otevření 
a zvědaví, pozorujte a naslouchejte silám 
v přírodě, ve skupině, ve vás a využijte je k 
podpoře vašich aktivit. Když se zaseknete, 
jděte k řece a napojte se na proud. 
Vyšplhejte na kopec, abyste měli přehled o 
krajině a situaci. Zaveďte malé rituály pro 
synchronizaci s přírodními a kosmickými 
událostmi, jako je letní a zimní slunovrat a 
jarní a podzimní rovnodennost. Všimněte si 
vlivu počasí, fáze měsíce nebo tvaru krajiny 
na náladu ve skupině. Všimněte si napětí ve 
skupině nebo svého vlastního strachu – co 
je za tím? Jak se to dá uklidnit? Co si říká o 
pozornost a jak na to odpovědět?

• Buď kreativní: Příroda sama o sobě je doslova 
tvůrčí proces, v neustálém pohybu, neustále 
se opakující a odvíjející se způsoby, které 
řeší složité problémy a podporují život. To 
je důvod, proč vás příroda může inspirovat, 
pokud jde o kreativitu. Při navrhování svých 
programů se snažte co nejvíce využívat 
materiály a zázemí, které jsou k dispozici v 
prostředí, ve kterém se nacházíte. Dovolte 
sobě i účastníkům prozkoumávat spojení se 
sebou samými, se skupinou a prostředím. 
Otevřenost k prožívání nových věcí je 
přímo spojena s úrovní kreativního myšlení 
a tvoření. V přírodě je vše v rovnováze a 
plynutí. Můžete účastníkům poskytnout 
také takový prožitek tím, že je zapojíte do 
výzev, které jsou zvládnutelné a vhodné pro 
jejich úroveň dovedností. Když se účastníci 

direktivní, jen laskavě přítomní. Vytvořte 
prostor pro regeneraci tím, že poskytnete 
čas na trávení, reflexi a integraci. Tak jako 
s ohledem na životní prostředí nechceme 
vyčerpávat přírodní zdroje, stejně se chceme 
chovat udržitelně k účastníkům i k sobě.

• Používej vzorce: Opakující se neboli „fraktální“ 
vzory v přírodě v nás probouzejí smysl pro 
krásu, harmonii a řád. Náš mozek je nastaven 
tak, aby na fraktální vzory v přírodě – jako 
jsou sněhové vločky, květiny, mušle, listy a 
vlny oceánu - reagoval zklidněním. Vneste 
tento prvek do svých aktivit pomocí symbolů 
a metafor. Používejte opakování a zoom ven 
a dovnitř (od větve stromu po celý strom). 
Udělejte si malý rituál na začátek dne. Použijte 
stejné prvky k otevření a uzavření kurzu. 
Nechte lidi projít po spirále do jejího středu 
a zpět a během toho krystalizovat svůj záměr 
pro kurz. Přepínejte mezi detaily – co vidíte 
v trávě? – a větším obrazem – co byste viděli 
při pohledu na naši Zemi z hvězd? Přinášejte 
menší cykly v rámci větších – například trochu 
času na reflexi po každé aktivitě a více času 
jednou za den nebo po týdnu kurzu. Stejně 
jako odpočíváme každý den v noci, každý 
měsíc během novoluní, každý rok v zimě a když 
zestárneme. V každé doméně NQ je kousek – 
neboli fraktál – celého NQ, všech jeho čtyř 
dimenzí. Takže nikdy nemůžete dělat aktivitu, 
která vyživuje pouze jednu z dimenzí. Jedna 
ze čtyř dimenzí může dominovat, ale aktivita 
vždy ovlivňuje celek.

Síly

Velkolepost přírody je vyjádřena v její kráse 
a vznešenosti a také v jejích vitálních silách, 
protože ovlivňují lidskou zkušenost hlubokým 
a existenciálním způsobem. Tyto síly mohou 
být dynamické a mocné (např. erupce sopky 
nebo bouřlivý vítr), ale také jemnější (např. 
vidět východ slunce nebo cítit chladný vánek na 
tvářích). Zatímco zkušenosti s jemnými přírodními 
silami jsou obecně příjemné, setkání s mocnými 
přírodními silami může aktivovat náš sympatický 
nervový systém a vyvolat strach a další náročné 
emoce  06 . Na druhou stranu to mohou být i 
životní zkušenosti, které posílí spojení s přírodou, 
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dostanou do proudu tvorby/činnosti, zažívají 
hluboký pocit radosti, který je závislý na 
jejich vnitřním systému a vede ke zvýšené 
komplexnosti a úrovní uvědomění. Stavte na 
této radosti a ponechte prostor pro hravost, 
stejně jako v přírodě si vítr hraje s listím. 
Hravost je o vytváření nových pohledů, 
nápadů a cílů a zkoumání nových řešení. 
Být hravý je důležitou součástí prožívání 
kreativity.

• Podporuj transformaci: Proces změny a 
transformace je něco, čeho jsme v přírodě 
svědky neustále. Jde o opuštění něčeho, co 
nám již neslouží, abychom vytvořili prostor 
pro to, co přichází (chování, pocit, zvyk, 
myšlenka, znalosti atd.). Každá transformace 
vyžaduje úsilí a může zahrnovat protichůdné 
pocity, jako je naděje na změnu nechtěných 
vzorců nebo strach z vlastních limitů a z 
neznáma. Tyto okamžiky přechodu můžete 
podpořit vybudováním fyzicky a emočně 
bezpečného učícího prostředí, které je 
založeno na důvěře, autenticitě a soucitu. 
Prostřednictvím reflexe a reflektivních postupů 
můžete účastníkům vytvořit příležitosti k 
prozkoumávání a experimentování s novými 
rozšířenými referenčními rámci a chováním. 
Prostřednictvím svých otázek souvisejících 
s tím, co se právě děje, poskytujete 
jednotlivcům prostor, aby propojili své tělo 
a mysl a uvědomili si, kdo jsou, co cítí, co si 
myslí a jaký mají vztah k ostatním a kontextu, 
ve kterém se nacházejí. Nechte své otázky 
řídit skutečným zájmem o to, co kdo říká, 
s postojem neodsuzující zvídavosti. Buďte 
přítomní a reflektujte sami sebe, podporujte 
dialog a zpětnou vazbu. Nezapomeňte 
zpomalit a neočekávat „správnou odpověď“, 
ale jednoduše odpověď, která se v tu chvíli 
objeví. Buďte trpěliví a dopřejte si chvíle 
ticha a „nevědění“, protože vhledy se objevují 
náhle v asociativních řetězcích myšlenek.

• Ponechej prostor pro zázraky: Příroda je plná 
překvapení a věcí, které jsme si „nedokázali 
představit“. Poté, co vše naplánujete a 
připravíte, vezmete v úvahu všechny aspekty, 
integrujete a využijete všechny principy, 
napojíte se... nechte všechno tak trochu být 
a udělejte prostor pro zázraky. Je tu tento 

drobný aspekt, zázrak přírody, synchronicita, 
na kterou se nemůžeme připravit, která se 
objevuje ve správné konstelaci a pozvedá 
okamžik/kurz na vyšší, „nebeskou“ úroveň. 
Dovolte si nekontrolovat vše a nechat se 
překvapit a dojmout tím, co bylo vytvořeno 
mimo vaši facilitaci.

Použití principů a vodítek

Principy a vodítka v této kapitole poskytují směr 
a inspiraci pro navrhování programů pro mládež 
a zároveň umožňují flexibilitu při formování 
obsahu, technik a dalších aspektů programu. 
Obsah vám pomůže ve vašem procesu navrhování 
a lze jej použít na nové intervence stejně jako jej 
začlenit do stávajících programů. Než použijete 
tyto principy a vodítka, věnujte chvíli tomu, 
abyste našli svůj vlastní autentický způsob 
facilitace skupinových procesů, a zamyslete se 
nad následujícími otázkami:

• Co vás může příroda naučit o 
facilitaci?

• Jak můžete obohatit svůj facilitační 
styl, po přečtení principů a vodítek?

• Jaké další principy/vodítka vidíte v 
přírodě a jsou pro vás inspirativní?
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Jak byly principy vyvinuty?

Čtyři principy a vodítka k jejich využití byly vyvinuty během pracovního týdne v Itálii, kde každá z 
partnerských organizací sdílela některé z aktivit pro mládež, které považovala za relevantní a účinné 
pro rozvoj NQ.

Příklady aktivit:

• Chůze kamennou spirálou, během které jsme si vybavili a sdíleli klíčovou životní zkušenost 
kontaktu s přírodou. Aktivita byla použita jako způsob, jak se vzájemně hlouběji poznat a sdílet 
naše očekávání a záměry pro projekt.

• Spolupráce na stažení lana z vysokého stromu byla použita jako aktivita na podporu soudržnosti 
ve skupině a lepšího uvědomění si své role ve skupině.

• Chůze (a nehybné stání) v tichosti jako skupina byla provedena za účelem prozkoumání prostředí 
a skupinových sil a zájmů.

• Nalezení místa k sezení v přírodě, kontemplace nad tím, co je před námi, vnímání, co se 
vynoří z hlubokého kontaktu s přírodou. Ve druhé fázi tvorba něčeho (báseň, kresba, landart), 
co představuje to, co s námi rezonovalo během kontemplace. Ve třetí fázi kontakt s dalším 
účastníkem, vzájemné ukázání si a výměna míst k sezení. Ve čtvrtém kroku sdílení ve dvojicích 
o pocitech, které se objevily v místě sezení, které si vybrala druhá osoba, a jaké byly rozdíly 
od toho prvního - vlastního. Cílem aktivity bylo spojení s přírodou a uvědomění si vlastních 
pohledů na přírodu.

• Individuální výběr nejnovější fotky ve svém mobilním telefonu, kde jsme v přírodě, a pak 
rozhovory o fotkách v malých skupinkách. Tato aktivita nám dala příležitost více si uvědomit, 
jak přírodě rozumíme, jak často se do ní noříme a co v nás v tu chvíli stále ještě rezonovalo z 
momentu pořízení fotografie. 

• V kruhu jsme se každý za sebe rozhodovali, zda souhlasíme nebo ne s výroky týkajícími se 
přírody a našeho chování vůči ní. Střídali jsme se ve vysvětlování našeho rozhodnutí ostatním a 
byli jsme vyzváni k diskusi a úvahám o prohlášeních. Tato aktivita byla určena k tomu, abychom 
si více uvědomili naše odlišné pohledy na přírodu a naši vlastní stopu v přírodě.

• Prozkoumávání prostředí a focení zvířete, které upoutalo naši pozornost. Pak jsme si udělali 
malý průzkum, co je jeho superschopností, a podělili se o to se zbytkem skupiny. Záměrem 
aktivity bylo volně prozkoumávat a vzbudit v nás zvědavost na zvířata v okolí. Zažili jsme také, 
jak nás technologie mohou podpořit při získávání nových informací o přírodě.
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• V menších skupinách hádání zvuků zvířat reprodukovaných členem týmu nebo hádání, zda jsou 
některá tvrzení o přírodě pravdivá nebo nepravdivá (např. „Hmyz má vždy šest nohou!“ ). Tato 
aktivita měla hravou formou rozšířit naše znalosti o přírodě a podpořit týmovou spolupráci.

• Cesta do lesa a spočinutí tam, kde nás to tak či onak zaujalo. Poté jsme mohli ochutnat přírodní 
prvek, který byl na místě (kousek kůry, list nebo tráva), abychom se dostali do hlubšího kontaktu 
s prostředím. Cílem bylo naslouchat s otevřenou myslí, srdcem a vůlí tomu, co příroda v tu chvíli 
potřebuje, a udělat malou akci či rituál odpovídající na tuto potřebu.

• V tichosti jsme seděli v kruhu a posílali si dokola kámen. Každý měl příležitost se jej dotknout, 
spojit se s ním, prozkoumat jeho konzistenci. Když kámen prošel rukama všech, byli jsme 
požádáni, abychom si připomněli magický moment z našeho života. V tichosti si každý vzpomněl 
na svůj okamžik a pak jsme se v menších skupinkách o tento zážitek podělili. Aktivita měla za cíl 
pomoci nám se vnitřně propojit s přírodou a jejím prostřednictvím i se sebou samými.

• Rozdělání (a uhašení) ohně se všemi čtyřmi živly (země, voda, vítr, oheň) bylo představeno jako 
závěrečný rituál skupinového procesu po týdenní společné zkušenosti. Nejprve jsme šli každý 
nasbírat přírodniny, které představovaly naši vlastní zkušenost s učením, a nabídli jsme je ohni, 
abychom přiživily plameny. Pak jsme každý do ohně přilil, abychom uzemnili naše vzpomínky. 
Následovala chvilka pro sebe  a setkání na spoelčném místě, kde jsme stáli v kruhu a drželi se za 
ruce. Po chvíli ticha, které nám umožnilo ponořit se do skupiny a do přírody, mohl každý z nás, 
jakmile byl připraven, skupinu opustit a jít zpět domů.

Po každém cvičení jsme se sami sebe ptali, „které principy skryté v těchto cvičeních v nás vyvolaly 
pocit spojení s přírodou?“. Náš seznam principů a vodítek je samozřejmě propojen jak s vlastními 
znalostmi a zkušenostmi partnerů, tak s konkrétními aktivitami, které jsme dělali. Existuje mnoho 
dalších principů a vodítek pro používání přírody jako učitelky k rozvoji NQ a tento seznam není 
vyčerpávající, je spíše výchozím bodem pro pracovníky s mládeží, aby si vytvořili své vlastní principy 
a vodítka, na základě vlastních zkušeností a postřehů.

Kromě toho byl návrh této příručky rozeslán odborníkům z praxe a vědcům v této oblasti (např. 
pracovníkům s mládeží, ekologickým vědcům, pedagogům v komunitách a zoologických zahradách) 
a jejich připomínky byly zapracovány do postupných revizí dokumentu.  
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Část 2: 
Inspirativní příběhy 
z oblasti práce s 
mládeží
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Čtyři příběhy
Pochopení principů a vodítek z předchozí kapitoly 
je jedna věc, jejich uplatňování je úplně jiný příběh. 
Chápeme, že možná máte zkušenosti s rozvojem 
přírodních programů pro mládež, a možná také ne, 
a z vlastní zkušenosti víme, jak užitečné může být 
přečíst si, jak byly tyto zásady uvedeny do praxe. 
To přesně je cílem téhle kapitoly: zkušení partneři 
projektu nabízejí pracovníkům s mládeží inspiraci, 
jak zahrnout NQ do svých programů.

Ve vyprávěních jsme se podívali na naše stávající 
praktiky a aktivity optikou konceptu NQ, jak sytí 
různé dimenze NQ a rozvíjejí kompetence, které 
s nimi souvisejí. Příběhy přinášejí inspiraci tím, že 
uvádí konkrétní příklady použití principů a vodítek 
popsaných v předchozí kapitole k podpoře vaší 
práce s mladými lidmi.

Uspořádali jsme příběhy dobré praxe podle 
čtyř dimenzí NQ (poznání, emoce, spiritualita 
a jednání). Některé příběhy se zaměří na více 
než jednu z dimenzí a odpovídající kompetence. 
Každý příběh zdůrazňuje, jak byly principy a 
vodítka implementovány a pro lepší porozumění 
jsou na každé stránce zvýrazněny. Každý ze čtyř 
následujících příběhů je strukturován stejným 
způsobem:

1. Název aktivity

2. Hlavní dimenze NQ a principy, na 
které je aktivita zaměřena

3. Kontext a cílová skupina

4. Popis aktivity ilustrující, co lze udělat 
pro rozvíjení dimenzí NQ a jak lze 
principy a vodítka použít k facilitaci 
procesu.

5. Cíl aktivity

Uvádíme zde čtyři příběhy z mnoha. Na webových 
stránkách projektu www.natureintelligence.
eu můžete najít další inspirativní příběhy od 
pracovníků s mládeží, kteří aplikovali principy a 
vodítka NQ ve svém programech pro mládež.
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PŘÍBĚH 1: 
Transformativní 
síla ohně 
Hlavní dimenze NQ: Emoční a spirituální

Kontext a cílová skupina: Následující aktivita byla realizována během 
dvoutýdenního vzdělávacího letního tábora určeného mladým lidem ve věku 
od 16 do 18 let. Účastníci byli ubytováni v chatě ponořené v lese Mount Amiata 
v Toskánsku, jednom z nejrozsáhlejších bukových lesů v Itálii.

Popis aktivity: Aktivita trvala přibližně hodinu a půl a spočívala ve společném 
ohni, při kterém byli účastníci vyzváni, aby se ponořili do okolního prostředí a 
přenesli svou silnou emoci na nalezený kus dřeva. Touto emocí pak nakrmili 
oheň a rozfoukali jej svým temperamentem.

Cíl aktivity: Cílem popsané aktivity je umožnit účastníkům emocionálně se 
propojit s přírodou prostřednictvím elementu ohně a využít toto emocionální 
spojení k prožití okamžiku transcendence, sdílení a otevřenosti vůči ostatním.

Narativ aktivity

Aktivita začíná na mýtině v lese; účastníci jsou v kruhu a uprostřed hoří malý 
oheň. Vyzývám je, aby se posadili a vysvětluji, že tyto malé plamínky představují 
životní energii lesa kolem nich, jehož jsou nyní součástí. Žádám účastníky, 
aby zůstali v tichu a několik minut pozorovali oheň. Oheň představuje motor 
cyklické regenerace přírody, symbol životní energie. 

Žádám účastníky, aby nechali své myšlenky toulat se a napojili se na rytmus 
ohně a přírodní zvuky, které je obklopují. A aby se prostřednictvím tohoto 
rytmu znovu spojili se svými emocemi a zaměřili se na jednu významnou: silnou 
emoci, která charakterizuje tuto fázi jejich života. Jakmile emoci identifikují, 
požádám je, aby ji přenesli na kus dřeva, který hodí do ohně. Uvědomují si 
přitom, že jsou jednou z částí přírody a že prostřednictvím svých vlastních 
emocí pomáhají vitální přírodní energii růst. akmile účastníci přikrmí oheň 
svým dřevem, foukají do něj a dodávají mu kyslík. Toto gesto vede účastníky 
k opětovnému spojení s přírodou prostřednictvím daru: poskytují část sebe 
sama, svůj vitální dech, k posílení celku. Emoce již nejsou pevné, ale stávají se 
ohněm, jiskrami a vzduchem a pomáhají tak účastníkům tyto emoce strávit a 
přijmout. Účastníci ctí ostatní a oheň; zůstávají klidní, uchváceni atmosférou. 
Když stojí u ohně, mohou se rozhodnout sdílet své emoce nahlas, což ve skupině 
vyvolává empatii a silné emocionální reakce. Jakmile se všichni zúčastnění 
podělí, pouhým vhozením dřeva emocí do ohně nebo vyslovením svých emocí 
nahlas, rituál končí pozorováním transformace ohně.

Síly

Spoj se s přírodními 
silami

Celistvost

Napoj se
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Jiskry rozptýlené směrem k nebi se stávají symbolem energie, která se 
proměňuje v něco nového. Během této poslední fáze si účastníci dopřejí chvilku 
na strávení a uvolnění svých emocí a uvědomí si svůj přínos celku. Síly

Podporuj 
transformaci
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PŘÍBĚH 2: 
Psí boudy
Hlavní dimenze NQ: Jednání

Kontext a cílová skupina: Tato aktivita vznikla na základě vyjádřené potřeby 
místních mladých lidí ve věku 16 až 18 let. Aktivita se uskutečnila v malém 
městě a probíhala po dobu šesti měsíců.

Popis aktivity: Aktivita realizovaná v rámci iniciativy mládeže programu 
Erasmus+ spočívala ve vybudování 5 psích bud, které byly upraveny tak, aby do 
nich lidé mohli darovat konzervy pro zvířata a peníze. Tyto psí boudy pak byly 
umístěny ve velkých obchodních centrech.

Cíl aktivity: Cílem aktivity bylo řešit místní potřebu zvýšit osvětu a občanskou 
odpovědnost ohledně toulavých koček a psů, což je situace, na kterou v té době 
neexistovala legislativa. Místní centrum mládeže, skupina mladých lidí a místní 
charitativní sdružení se sešli, aby problém řešili, a dospěli k závěru, že  v místní 
komunitě nikdo nepřebírá odpovědnost za toulavé psy a kočky a že stávající 
útulky již mají vážné potíže pomoci kočkám a psům.

Narativ aktivity 

Krok 1 Akce
Jeden z účastníků se učil tesařem a objednal a nařezal dřevěné materiály na 
výrobu psích bud, které skupina následně sestavila. Psí boudy byly navrženy tak, 
aby lidem umožnily vhodit konzervy, a zabránily kolemjdoucím, aby je ukradli. 
Vytvořili jsme také malé okénko pro peněžní dary. Když byly domky sestaveny, 
natřeli jsme je, aby byly lákavější, a nainstalovali jsme malá kolečka, abychom je 
mohli přemisťovat. Nakonec, když byly psí boudy připraveny k distribuci a byla 
učiněna všechna opatření s nákupními centry, účastníci vypracovali strategii, 
jak zvýšit viditelnost těchto psích boud. Rozhodli jsme se udělat propagační 
infografiku s prosbou o dar pro místní toulavé kočky a rozdávali jsme ji 
zákazníkům u vchodu. Účastníci zaujali několik míst před a uvnitř nákupního 
centra, aby propagovali náš projekt a věc. Dva účastníci stáli u pokladny, kde 
byla umístěna psí bouda. Během prvního víkendu jsme v rámci zahájení naší 
kampaně také rozdávali propagační materiály lidem, kteří darovali jídlo nebo 
peníze. Uskutečnili jsme to v 5 různých nákupních centrech a reakce lidí byly 
úžasné. Za pouhé čtyři dny se nám podařilo nasbírat více než 1 500 kg krmiva 
pro zvířata, nějaké peníze a obrovskou hromadu starých dek. Síly

Buď kreativní
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Krok 2 Distribuce
Po skončení propagační činnosti jsme roztřídili všechny dary a sesbírali informace 
o útulcích pro zvířata v zemi. Jídlo a přikrývky jsme rozdělili mezi pět útulků. 
Odvezli jsme do útulků jídlo a při té příležitosti jim jako dobrovolníci pomohli. 
Vzali jsme pár psů na procházku a hladili jsme kočky, které byly osamělé v 
klecích. Udělali jsme pár fotek a vyzpovídali lidi pracující v útulcích. Později jsme 
připravili článek, který vyšel v regionálních novinách, abychom zvýšili povědomí 
o těžkostech útulků. Náš článek vyzýval lidi, aby si zvířata adoptovali, místo 
aby je kupovali, a aby majitelé svá zvířata kastrovali. Napsali jsme také dopis 
národním a místním politikům, aby řešili některé změny v zákoně. O rok později 
vláda změnila zákon a nařídila místním komunitám, aby spolufinancovaly útulky 
pro zvířata a systematicky pomáhaly předcházet toulavým psům a kočkám. 
Peníze, které byly darovány, byly použity na kastrační kampaň pro místní 
kočky. Některé z nich později našli své dlouhodobé domovy a některé byly 
propuštěny zpět do svého přirozeného prostředí a byli krmeny místními lidmi. 
Nakonec byly naše psí boudy darovány místním charitativním sdružením pro 
zvířata a útulkům, aby pokračovaly ve sběru krmiva. Nedávno jeden z našich 
spolupracovníků viděl jeden z domků před velkým supermarketem. Lidé stále 
využívají naše psí boudy k darování jídla. Všem těmto lidem VELKÉ díky.
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PŘÍBĚH 3: 
Slunovratový 
labyrint
Hlavní dimenze NQ: Spirituální a poznání

Kontext a cílová skupina: Tuto aktivitu/rituál jsme nabídli ve dvou různých 
kontextech:
• Večerní aktivita během týdenního zimního pobytu v přírodě se skupinou 

čtrnácti lidí ve věku 20 až 35 let.
• Čtyřhodinová veřejná akce v zahradách secesní vily v centru Prahy - české 

metropole, které se zúčastnilo kolem 100 lidí různých věkových kategorií 
včetně dětí.

Popis aktivity: Po seznámení s aktivitou a přípravnou fází se každý vydal na 
individuální cestu do středu labyrintu a symbolicky do svého středu, aby 
zapálil svíčku, která představuje jeho vnitřní světlo a oheň. Poté se vrátili zpět k 
výchozímu bodu a zůstali na integrační a konsolidační část zkušenosti.

Cíl aktivity: Cílem bylo synchronizovat naši vnitřní přirozenost s tou vnější, 
označit a oslavit okamžik zimního slunovratu, spojit se s tajemstvím znovuzrození 
slunce a osvěžit světlo v nás samých.

Narativ aktivity

Sedíme společně a ptáme se účastníků jaké kvality mají spojené se zimním 
slunovratem a s přítomným okamžikem. Z různých koutů můžeme slyšet: klid, 
tma, ticho, vánoční světýlka, dlouhé noci, introspekce, chlad, deprese, sdílení 
s přáteli a rodinou, sladkosti, spící příroda. Sbíráme odpovědi a představujeme 
význam zimního slunovratu v cyklu roku, přičemž zdůrazňujeme význam a 
důležitost rituálů jako úkonů, které označují změny v přírodě. Mluvíme o tom, 
jak důležité je tyto změny uznat a tělesně prožít - jako způsob, jak přijmout 
i změny v nás samých. Bereme tento okamžik jako příležitost zpomalit s 
přírodou, zamyslet se nad uplynulým rokem a nabrat síly pro nový cyklus. 
Slavíme začátek solárního roku, znovuzrození Slunce a uctíváme i temnotu. Po 
tomto úvodu vyzveme účastníky k individuální přípravě. Vyzýváme je, aby chvíli 
zůstali ve tmě a pak se očistili způsobem, který jim vyhovuje – lze použít několik 
věcí: voda, oheň, buben, zvonek, sušené bylinky na vykuřování, éterické oleje, 
pírko. Dále je vyzveme, aby vědomě dýchali a až budou připraveni, vstoupili 
do labyrintu a šli s důvěrou ke světlu. Před nimi je světelný labyrint krétského 
stylu s velkou svíčkou uprostřed. Nabádáme účastníky, aby si navzájem nechali 
dostatek prostoru a respektovali různá tempa. Někteří lidé jsou ve vstupu do 
bludiště rychlí, jiní spočívají ve tmě déle a připravují se na cestu. 

Rozmanitost

Naslouchej 
moudrosti celého 

kruhu

Cykly

Respektuj různé 
fáze cyklu
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Tento typ labyrintu má jednu cestu do středu, kde je bod obratu, ven se 
dostanete stejnou cestou zpět. Cesta neustále mění směr. Občas máte pocit, 
že jste téměř tam, a pak jste najednou dál a téměř jdete opačným směrem . 
Přesto, pokud to nevzdáte, dorazíte do centra.

Nabízíme konkrétní témata pro tři různé fáze:
• Cestou do centra si s vděčností vzpomeňte, co bylo uplynulou sezóny vaší 

navigací, vaším průvodcem, vaším světlem. Pusťte to, co vám již neslouží. 
• Když se dostanete do středu, dosáhli jste také svého vlastního vnitřního 

středu a bodu obratu. Zapalte svou svíčku novým světlem a vpusťte toto 
světlo do svého srdce jako symbolické gesto umožnění toho, co je ve vašem 
životě třeba.

• Na cestě ven se zamyslete nad otázkou „Co chcete vyzařovat do světa?“. 

Po opuštění labyrintu je ještě k dispozici několik drobných pozvánek - vyslat 
do světa své přání prostřednictvím hrsti bylin vhozených do ohně nebo si 
dát kus slunovratového koláče. Všichni si přejeme krásný rok zdraví, štěstí a 
hojnosti. kdo chce, může si vytáhnout kartu a s pomocí ostatních si věštit svou 
budoucnost. Obvykle je tato činnost/rituál osobní, takže před vstupem do 
labyrintu a po jeho opuštění chtějí lidé někdy zůstat u svých vlastních myšlenek 
a pocitů. Jindy mají lidé po vykročení z labyrintu chuť se setkat, sedí kolem 
ohně a společně zpívají nebo sdílejí své příběhy z labyrintu.

Rozmanitost

Zapoj všechny 
smysly

Síly

Spoj se s přírodními 
silami

Cykly

Umožni regeneraci

Celistvost

Napoj se

Síly

Podporuj 
transformaci
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PŘÍBĚH 4: 
Obrazy přírody
Hlavní dimenze NQ: Poznání, spirituální a jednání

Kontext a cílová skupina: Tato aktivita byla vytvořena pro skupinu mladých lidí, 
kteří pracovali na navrhování přírodních aktivit a jejich propagaci. Jednalo se 
o skupinu +- 10 lidí ve věku 20 až 28 let. Aktivita probíhala na chatě v přírodě.

Popis aktivity: Účastníci jsou třikrát vysláni do přírody, pokaždé mají jiný úkol. 
Poslední kolo probíhá ve dvojicích a je čas na sdílení. Nakonec facilitátor vede 
skupinovou diskusi a v případě potřeby přidává teoretické informace.

Cíl aktivity: Cílem aktivity je propojit se s přírodou, umožnit nám uvědomit si 
vlastní pohledy na přírodu a ukázat různé perspektivy. Uvědomění si rozdílů 
ve způsobu, jakým popisujeme a vidíme přírodu, může pomoci pracovníkům s 
mládeží při činnostech s různými cílovými skupinami.

Narativ aktivity 

Tuto aktivitu začínáme tím, že umožníme účastníkům volně zkoumat a zažívat 
přírodní prostředí, aniž bychom zmiňovali, co se bude dít poté. Jediné, co 
oznamujeme je, že budeme mluvit o přírodě v obrazech.

Skupinu posíláme do přírody s úkolem individuálně najít místo, které se jim 
líbí, a tam sedět patnáct minut a nedělat nic jiného, než rozjímat. Vyzýváme 
je, aby se vyvarovali používání svých telefonů a drželi se v určité vzdálenosti od 
ostatních účastníků, aby nebyli rozptylováni.

Když se účastníci vrátí tam, kde začali, najdou různé druhy potřeb ke tvoření, 
jako jsou tužky a papíry, které mohou použít. Poté jsou požádáni, aby se vrátili 
na “své” místo a zachytili, čeho si na tomto místě všimli a považují za krásné. 
Mají úplnou svobodu dělat to, jak chtějí: nakreslit obrázek, napsat báseň, 
vyprávět příběh nebo něco vytvořit z dostupných materiálů. Mají 10 minut na 
to, aby něco vytvořili a vrátili se.

Jakmile jsou zpět, jsou požádáni, aby si vybrali partnera a vyměnili si místa, 
aby vytvořili něco o místě svého kamaráda. Poté je požádáme, aby si navzájem 
ukázali, co vytvořili, a podělili se o to, co pro ně na každém z míst bylo výjimečné. 
Poté vyzveme k zamyšlení a sdílení nad následujícími otázkami: Které místo se 
vám líbilo nejvíce? Prožívali jste jej jinak, když jste tam měli úkol? Myslíte si, že 
by se vám druhé místo líbilo více, kdyby tam nebyl tlak něco vytvořit?

Celistvost

Napoj se

Síly

Buď kreativní
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Obecně platí, že účastníci dávají přednost místu, které si vybrali, ale často říkají, 
že jim jejich partner svým kreativním výtvorem pomohl vidět obě místa odlišně.
Nakonec poskytneme krátký úvod do dějin umění a ukážeme různé způsoby, 
jak byla příroda v průběhu času malována a viděna lidmi. A jak nám může 
způsob, jakým lidé malují přírodu, hodně prozradit o jejich vztahu k přírodě (a 
jak to může ilustrovat obecný vztah lidí k přírodě v té konkrétní době). Zveme 
účastníky, aby se znovu podívali na svou komunikaci o aktivitách v přírodě. 
Co říkáte lidem obrázky a slovy, která volíte? Co můžete změnit, aby to bylo 
atraktivnější pro někoho jiného?

Síly

Podporuj 
transformaci
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Část 3: 
Proces vytváření 
NQ programu 
pro mládež
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Přístup krok za krokem  
Doufáme, že se nám podařilo přesvědčit vás 
o potenciální hodnotě NQ pro vaši práci a 
organizaci, a že jste se pro tento přístup nadchli 
stejně jako my. Věříme, že schopnost opravdového 
a srdečného propojení s přírodou je základem 
zdravého a smysluplného života, ohleduplného k 
ostatním lidem a životnímu prostředí.

Možná se po přečtení tohoto všeho ptáte, jaké 
konkrétní kroky můžete podniknout, abyste s 
konceptem NQ začali pracovat.

Obecný přístup

Pokud chcete začlenit NQ do svých aktivit s 
mládeží, na obecné úrovni doporučujeme, 
abyste se snažili sytit všechny čtyři dimenze 
NQ (poznání, emoce, spiritualita a jednání), a 
abyste při navrhování a realizaci vašich programů 
zapojovali minimálně čtyři výše popsané principy. 
Podle našich zkušeností je práce s mládeží (stejně 
jako všechno ostatní v životě) neustále probíhající 
a s trochou trpělivosti a zvídavosti můžete mít 
obrovský vliv na životy mladých lidí i na ten váš. 
A co je nejdůležitější, myslíme si, že nejlepší 
programy jsou ty, které aktivně zapojují mladé lidi 
do všech fází tvorby programu.

Průvodce krok za krokem

Abychom vás dále podpořili při uvádění NQ do 
praxe, představujeme vám průvodce implementací 
NQ v práci s mládeží (viz tabulka 3.1). U každého 
kroku jsou uvedeny návrhy konkrétních akcí 
spolu s popisem možných výsledků. Tyto výsledky 
vám pomohou vyhodnotit, zda byly kroky a akce 
úspěšně dokončeny.

Práce v procesu

Doufáme, že při používání této příručky a průvodce 
implementací bude zřejmé, že tento projekt 
NQ je „práce v procesu“, a že si velmi vážíme 
velkého kusu práce, který jste již vykonali, a který 
se dotýká jádra přírodní inteligence. Neváhejte 
použít naše doporučení způsobem, který dobře 
zapadá do vaší organizace, a použijte svou vlastní 
představivost a zkušenosti k navržení nových NQ 
programů pro mladé lidi i k „aktualizaci“ nebo 
dalšímu vylepšení vašeho stávajícího programu 
na „NQ ověřený program“ . 
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Tabulka 3.1

Podrobný průvodce implementace NQ do vašeho 
procesu tvorby.

Kroky Akce Výsledky

1. 

Zhodnoťte 
potřeby a 
zmapujte své 
zdroje

Přečtěte si základní informace o 
NQ a rozšiřte je mezi zaměstnance.

Diskutujte a zhodnoťte, jaké 
potřeby mají mladí lidé, pokud 
jde o programy NQ. Které NQ 
kompetence by chtěli dále rozvíjet?

Diskutujte o přidané hodnotě 
NQ pro aktivity a poslání vaší 
organizace.

Identifikujte zdroje, překážky a 
příležitosti pro implementaci NQ

Zaměstnanci vědí o konceptu NQ a 
odpovídajících kompetencích a principech.

Pracovníci s mládeží mají dobrý přehled 
o tom, co mladé lidi zajímá, pokud jde 
o rozvoj jejich NQ. Vědí, jak přizpůsobit 
program NQ skutečným potřebám 
mladých lidí.

Hodnota přijetí NQ ve vaší organizaci byla 
identifikována a potvrzena.

Byla stanovena proveditelnost 
implementace NQ.

2. 

Implementujte 
principy pro 
práci s NQ

Uspořádejte inspirační setkání se 
zaměstnanci, kde prodiskutujete 
principy práce s NQ.

Vyhodnoťte současné programy 
a aktivity, abyste identifikovali 
mezery a příležitosti pro to, aby byl 
program více NQ. Doporučujeme 
do této fáze aktivně zapojit mladé 
lidi.

Zaměstnanci jsou obeznámeni s principy 
pro navrhování aktivit, které rozvíjejí NQ, 
a jsou inspirováni k tomu, aby je začali 
používat.

Byla vytvořena sdílená vize, jak 
implementovat NQ ve vaší organizaci a 
praxi práce s mladými lidmi (např. které z 
kompetencí/principů jsou již adresovány a 
kterým je třeba věnovat více pozornosti). 
Očekávání mladých lidí jsou vám dobře 
známa.
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3. 

Vytvořte rámec 
a strukturu 
programu

Stimulujte zaměstnance, aby 
absolvovali (online) školení o 
NQ nebo jiných vzdělávacích 
přístupech založených na 
přírodě a přicházeli s nápady na 
implementaci NQ do svých aktivit.

Prozkoumejte potřebu a potenciál 
partnerství s někým, kdo má 
doplńkovou expertizu k té vaší.

Vytvořte formát pro program a 
aktivity založené na NQ.

Zaměstnanci „ztělesňují“ přístup NQ 
a cítí se pohodlně a sebejistě, aby jej 
přizpůsobovali dle svých vlastních 
osvědčených postupům. Mají také 
sebedůvěru prozkoumávat nové způsoby 
poskytování programů NQ.

Byla navázána partnerství s jinými 
organizacemi, která vytvářejí synergii nebo 
se vzájemně doplňují.

K dispozici je manuál pro poskytování 
programu založeného na NQ s podrobným 
popisem činností (např. cíl, trvání, počet 
účastníků, materiály, otázky pro facilitaci/
debriefing).

4. 

Vyberte 
prostředí a 
jděte do toho!

Najděte vhodná přírodní prostředí 
v blízkosti místa, kde se nacházíte, 
nebo hledejte způsoby, jak 
obohatit vnitřní prostředí přírodou. 
(Tip: NQ lze rozvíjet v každém 
prostředí: zeleném – modrém – 
šedém)

Otestujte pilotně váš NQ program.

Byla nalezena nebo vytvořena podpůrná 
prostředí, která umožňují přírodě jako 
učitelce podporovat a rozvíjet NQ.

Program byl realizován.

5. 

Vyhodnoťte

Využijte NQ škálu před a po 
programu, abyste mohli sledovat 
změny v NQ.

Využijte zkušenosti a výsledky ke 
zlepšení svého programu NQ.

Během aktivity a po ní s účastníky 
realizujte kvalitativní hodnocení 
nebo reflexi.

Byl ověřen přínos programu pro podporu 
NQ ve vztahu k potřebám a ambicím 
účastníků.

Byly prodiskutovány a realizovány návrhy 
na zlepšení programu.

Máte přehled o tom, jak mladí lidé 
program prožívali, a máte konkrétní 
představy o tom, jak program vylepšit pro 
pozdější realizaci.
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Vyhodnocení vašeho NQ programu pro mládež  

Hodnocení je důležitým prvkem v oblasti neformálního vzdělávání. U mladých lidí je dopad vzdělávací 
zkušenosti založen především na kvalitě procesu hodnocení. Správná facilitace s dobrými otázkami 
pomůže zkušenost vykrystalizovat a integrovat poznatky do každodenního života. Podobně jako vám 
vyhodnocení kvality vašeho NQ programu pro mládež pomůže pochopit, jaký byl dopad a jak jej pro 
příště zlepšit. Vzhledem k tomu, že hodnocení je tak důležitý a náročný proces, rádi bychom se s 
vámi podělili o některé myšlenky na toto téma.

Proč je hodnocení tak důležité

Po realizaci programu můžete přemýšlet, jak efektivní byl a do jaké míry a zda to můžete měřit. 
Individuální a skupinové reflektivní praxe prováděné během a na konci programu mohou jistě být 
způsobem, jak zjistit, do jaké míry program naplnil svůj cíl a reagoval na učící a osobní potřeby mladých 
lidí v oblasti NQ.

Domníváme se, že k vhledům a učení často dochází až po skončení programu, a to kvůli specifikům 
procesově orientovaného a na účastníky zaměřeného přístupu, který je typický pro zážitkové 
vzdělávání. To znamená, že hodnocení by mělo proběhnout několikrát během procesu a znovu po 
skončení programu. Můžete to udělat například jeden, tři nebo dokonce šest měsíců po skončení 
programu, ale pokud je to příliš mnoho, doporučujeme provést alespoň jedno dodatečné hodnocení 
mezi jedním až třemi měsíci po skončení programu.

Hodnocení na několika úrovních

Měření dopadu nebo efektivity může probíhat na několika úrovních - individuálních i programových. 
Pro měření dopadu na úrovni účastníků můžeme doporučit použití NQ-36 škály týden před 
zahájením programu a znovu po skončení programu (například o 1 měsíc později). Mladí lidé se pak 
budou moci sami přesvědčit, zda rozvinuli své NQ kompetence a které domény. Vy, jako pracovník s 
mládeží, můžete data použít k tomu, abyste zjistili, zda byl váš program celkově efektivní pro všechny 
účastníky. Budete však potřebovat určité statistické dovednosti, abyste to mohli udělat na úrovni 
skupiny. Doplňkové hodnocení procesu učení na kvalitativní úrovni prostřednictvím jakéhokoli 
druhu osobní nebo skupinové reflexe je samozřejmě důležitým aspektem neformálního učení, a 
umožní vám pochopit, jak se proces růstu rozvinul.

Doporučujeme vám posoudit efektivitu vašeho programu pomocí měření, která jsou založena spíše 
na kvalitativních než kvantitativních datech. Na základě našich praktických zkušeností bychom se 
rádi podělili o příklad, jak by mohla vypadat šablona dlouhodobého sebehodnocení. S použitím 
položek škály NQ-36 jako sady indikátorů jsme navrhli několik otázek, které můžete použít při 
facilitaci procesů reflexe (viz Příloha A). Pokud se vám otázky zdají příliš podrobné, můžete se také 
rozhodnout pro otevřenější formát, ve kterém požádáte účastníky, aby se zamysleli nad svými 
zkušenostmi v každé doméně (namísto všech kompetencí samostatně), nebo vybrat a použít ty 
otázky, které vám připadají nejvhodnější pro vámi navržený program. Samozřejmě můžete přidat 
jakékoli další otázky, které vám přijdou relevantní.
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Propojení NQ domén 

Pravděpodobně zjistíte, že většina zkušeností mladých lidí s NQ programy přispívá současně k rozvoji 
více než jedné domény nebo kompetence NQ. Například práce na kultivaci městské zahrady může 
být indikátorem jak rozvoje emoční oblasti (např. kompetence propojení s přírodou), tak rozvoje 
oblasti poznání (např. gramotnost). Pěstovat rostlinu ve skutečnosti znamená nejen ji milovat. 
Znamená to také chtít porozumět jejím vlastnostem a procesům. V jakém ročním období by se mělo 
vysít semeno? V jaké půdě se mu nejlépe daří? Kolik vody potřebuje? Jak dlouho trvá růst a kdy se 
dá sklízet? Jaké živiny potřebuje? Jaký hmyz může uškodit?

To ukazuje, že domény NQ a jejich kompetence jsou vzájemně propojeny. Oddělení domén a jejich 
kompetencí a vytvoření šablony s indikátory proto může být jen poměrně hrubým způsobem sběru 
dat pro vyhodnocení, do jaké míry byl program efektivní z hlediska vytváření nových zdravých návyků 
pro sebe i pro okolí. Vyzýváme vás, abyste navrhované indikátory používali pouze jako způsob, jak 
podnítit proces sebezkoumání a sebeuvědomění, a nikoli jako „nutnosti“, které pokud nebudou 
dosaženy, ukazují, že program není efektivní.

Chcete-li pochopit, do jaké míry byl váš NQ program účinný, možná budete chtít být ve svých 
otázkách trochu otevřenější a vzít různé kompetence jako příklady čtyř širších domén NQ. Ve svém 
otevřeném průzkumu můžete použít obecnější reflexní otázky, jako například:

• Co jste v poslední době dělal, co spadá do této oblasti a kompetence?
• Jak ses u toho cítil?
• Existují další kroky/činnosti, které bys v této oblasti chtěl podniknout? Pokud ano, které a koho 

si představujete, že u toho bude s tebou?

Hodnocení na úrovni programu

Podobně navrhujeme také posoudit kvalitu a efektivitu vašeho programu pro mládež obecně. Stejně 
jako se  rozvíjejí mladí lidé, i organizace mládeže a programy pro mládež jsou neustálém vývoji (nebo 
by to tak mělo být). Vyhodnocení a reflexe vašeho NQ programu je zásadní, abyste pochopili, co 
fungovalo dobře a co by se příště dalo udělat jinak. K naplánování a vyhodnocení svého programu 
můžete použít přístup krok za krokem z tabulky 3.1, doplněný o kvalitativní hodnocení prováděná 
s účastníky a dalšími zapojenými lidmi (např. facilitátory, pracovníky s mládeží). Můžete se ptát 
například na otázky jako:

• Jak jste vnímali průběh workshopu?
• Odpovídal obsah workshopu cílům programu?
• Pomáhali vám facilitátoři během programu rozvíjet vaše NQ kompetence?
• Bylo uspořádání vhodné pro účel programu?
• Přispěla skupinová dynamika k vaší zkušenosti s NQ?
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PŘÍLOHA A: 
Šablona s příklady reflexních otázek pro 
individuální hodnocení NQ programu 
POZNÁNÍ
REFLEXNÍ OTÁZKY OTEVŘENÁ ODPOVĚĎ S POZOROVÁNÍM SVÝCH 

ZKUŠENOSTÍ A SPOJENÝCH EMOCÍ
GRAMOTNOST
Do jaké míry jste schopni se zaměřit na různé 
vlastnosti rostlin a zvířat? Dokážete rozpoznat 
jedlé rostliny?

 

Do jaké míry jste schopni vnímat změnu klimatu?
Do jaké míry se umíte orientovat v přírodním 
prostředí?
ZVÍDAVOST
Do jaké míry jste zvědaví prozkoumávat prostředí 
a jaké to ve vás vyvolává pocity?  

Do jaké míry jsou pro vás prvky v přírodě 
propojené? Uveďte několik příkladů, kterých jste 
si všimli ve své každodenní zkušenosti.
Jak moc se vám líbí ponořit se do 
neprozkoumaného přírodního prostředí?
OUTDOOROVÉ DOVEDNOSTI
Jak často trávíte noc v přírodě a využíváte 
přírodniny kolem sebe, abyste si postavili 
přístřešek nebo vyrobili nástroj, který 
potřebujete?

 

Do jaké míry jste schopni využívat k orientaci 
souhvězdí?
Jak se připravujete, když jdete do lesa? Berete si s 
sebou baterku, lano, nůž, atd.?

EMOCE  
REFLEXNÍ OTÁZKY OTEVŘENÁ ODPOVĚĎ S POZOROVÁNÍM SVÝCH 

ZKUŠENOSTÍ A SPOJENÝCH EMOCÍ
PROPOJENÍ
Jaké pocity ve vás vyvolává ponoření se do 
přírody?
Jak berete v úvahu a respektujete přírodní 
prostředí kolem vás?
Do jaké míry se staráte o přírodu stejně jako o 
vlastní tělo?
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ZTĚLESNĚNÍ
Do jaké míry rádi trávíte čas v přírodě i za 
nepříznivého počasí?
Do jaké míry se ponoříte do přírodního prostředí, 
aniž byste se báli ušpinění?
OTEVŘENOST
Do jaké míry vás přitahují některé aspekty 
přírody, včetně hmyzu, divokých zvířat nebo 
dokonce mrtvých zvířat atd.

 

Do jaké míry nacházíte krásu ve všech aspektech 
a přírodních projevech, i těch nejvelkolepějších a 
nejděsivějších, jako jsou bouře atd.?
Do jaké míry uznáváte a respektujete přirozený 
koloběh života? Přemýšlejte o příkladech.
Do jaké míry jste v pohodě, když trávíte čas venku 
bez toalet a dalšího zázemí?

SPIRITUALITA 
REFLEXNÍ OTÁZKY OTEVŘENÁ ODPOVĚĎ S POZOROVÁNÍM SVÝCH 

ZKUŠENOSTÍ A SPOJENÝCH EMOCÍ
TRANSCENDENCE
Do jaké míry se cítíte v souladu s celým 
ekosystémem?  

Do jaké míry máte pocit, že příroda je vyjádřením 
spirituality?
Když jste v přírodě, do jaké míry vnímáte 
duchovní spojení?
VŠÍMAVOST
Do jaké míry se v přírodě cítíte více přítomný?
Do jaké míry si uvědomujete své pocity, když jste 
v přítomnosti přírodních jevů?
Do jaké míry si uvědomujete mikropohyby 
přírodních elementů (slyšíte mravence, když 
chodí po listech, jak půda praská, když je suchá 
atd.)?
AUTENTICITA
Jak moc si myslíte, že můžete být v přírodě sami 
sebou?  

Do jaké míry vás příroda inspiruje k tomu, abyste 
usilovali o svůj nejvyšší potenciál?
Do jaké míry v přírodě jasněji vnímáte, jaké jsou 
vaše hodnoty a na čem vám hluboce záleží?
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JEDNÁNÍ
REFLEXNÍ OTÁZKY OTEVŘENÁ ODPOVĚĎ S POZOROVÁNÍM SVÝCH 

ZKUŠENOSTÍ A SPOJENÝCH EMOCÍ
ZDRAVÍ
Jak často používáte přírodní léky – homeopatii 
fytoterapii nebo esenciální oleje – když máte 
drobné zdravotní problémy (bolesti hlavy, břicha, 
svalů)?
Jak často si uvědomujete své tělesné potřeby a 
podnikáte kroky k jejich naplnění – odpočíváte, 
když jste unavení, jíte, když máte hlad nebo pijte, 
když máte žízeň atd.?
Když jste naštvaní nebo smutní nebo si 
potřebujete odpočinout od každodenního života, 
jdete na procházku do přírody?
Jak často chodíte do přírody meditovat nebo 
kontemplovat?
Do jaké míry si vytváříte obousměrný vztah se 
zvířaty jako způsob, jak regulovat své emoce a 
pěstovat svou intuitivní inteligenci?
ANGAŽOVANOST
Jak často recyklujete?  
Do jaké míry víte, kde a jak se vyrábí zboží, které 
používáte? Jak často se rozhodujete na základě 
ekosystémového a etického způsobu myšlení?
Jak často se věnujete péči o životní prostředí?
Jak často sbíráte odpadky, které najdete při 
procházkách přírodou?
Do jaké míry věnujete pozornost tomu, jak 
využíváte zdroje (voda, plyn, elektřina atd.)?
Jak často přemýšlíte o způsobech, jak můžete věci 
znovu použít a produkovat méně odpadu?
SOCIALIZACE
Jak často se rozhodnete vidět své přátele v 
přírodním prostředí (lesy, pláž, park atd.)?
Jak často se rozhodnete trávit prázdniny 
kempováním v přírodních podmínkách?
Chodíte s přáteli do kurzů věnujících se přírodě 
(pozorování ptáků, poznávání rostlin, přírodní 
léčiva atd.)?
Angažujete se s přáteli v ekologických 
záležitostech (Fridays for Future, útulek pro 
domácí mazlíčky, úklid pláže atd.)?
Jak často sportujete v přírodě (cyklistika, trekking, 
horolezectví, kajak atd.) s přáteli?
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