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Outward Bound Model (Walsh & Golins, 1976)



Výzkum a terapeutické komunity

• TK Advaita

• TK Fénix

• TK Fides

• TK Magdaléna

• TK Němčice, 

• TK White Light I  





Cíl výzkumu

Na základě výsledků a interpretací 

kvalitativní a kvantitativní analýzy dat a 

informací provést kritické zhodnocení 

definování, použití a účinku terapie 

dobrodružstvím v šesti terapeutických 

komunitách v České republice.



Kvantitativní část – metody 
• Výzkumný vzorek: 

cca 200 klientů ze 6 komunit, kteří se zúčastnili 1 nebo více TD

kontrolní skupina: cca 160 klientů ze 2 komunit bez TD

• Sběr dat: dotazníkové šetření (leden – září 2018) ve 3 etapách: 

– těsně před absolvováním TD,

– těsně po absolvování TD,

– 14 dní po absolvování TD.

• Nástroje: 

-- Dotazník obecné vlastní efektivity (DOVE), N = 183
(Křivohlavý, Schwarzer & Jeruzalem, 1993).

-- Rosenbergova škála sebehodnocení (RŠ), N = 138
(Rosenberg, 1989, Blatný  Osecká, 1994).

-- Test působení stresu (TPS), N = 129
(Stein A. in Kraska-Lüdecke, 2007).

• Analýza dat: 

Friedmanův neparametrický test, test ANOVA-2



Kvantitativní část – výsledky 

 vlastní efektivita (DOVE): statisticky významný rozdíl 

mezi časy před a po; před a 14 dní po (zvýšení)



Kvantitativní část – výsledky 

sebehodnocení (RŠ): statisticky významný rozdíl 

mezi časy před a po; před a 14 dní po (zvýšení)



Kvantitativní část – výsledky 

působení stresu (TPS): 

statisticky významný rozdíl (jen ANOVA-2, p = 0,017)

mezi časy před a 14 dní po (snížení)



Kvalitativní část

• Metody sběru dat: rozhovory s 32 

pracovníky ze 6 TK, nestrukturované 

pozorování, analýza písemných materiálů 

komunit

• Tři výzkumné otázky zaměřeny na:

vymezení pojmu, očekávání a zkušenosti

• Analýza MCA 





Diskuze - programy

- Intuice – na teoretických a výzkumných 

důkazech založené programy

- Míra a typy zátěží

Inspirace z literatury: 

- akreditace programů/financování programů

- zapojení rodiny

- terapeutické skupiny jako součást programu



DĚKUJEME ZA POZORNOST!
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