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Abstrakt 

Název:  Přínos adaptačních kurzů z pohledu absolventů gymnázia 

 

Cíle:  Cílem práce je zjistit přínos adaptačních kurzů a pohled jejich absolventů 

s odstupem devíti let. 

Metody:  Jedná se o případovou studii vybrané třídy pražského Gymnázia Jana Nerudy. 

Výzkumný soubor tvořilo dvanáct absolventů ve věku 20 - 21 let, kteří se 

zúčastnili adaptačního kurzu v Mozolově v říjnu 2010. Výzkum byl proveden 

formou polostrukturovaných rozhovorů, data byla vyhodnocena základními 

statistickými metodami a výsledky vyjádřeny v tabulkách pomocí četností 

odpovědí.   

Výsledky: Analýzou rozhovorů jsme zjistili, že adaptační kurz měl zásadní význam pro 

vytváření sociálních vazeb v třídním kolektivu. Nastavené vazby se dále 

prohlubovaly po celou dobu studia, jak uvedlo deset respondentů. Deset 

respondentů také uvedlo, že si na kurzu vyzkoušeli některé nové aktivity, 

nicméně po skončení kurzu se některým z nich nadále věnují pouze tři. Ústřední 

vzpomínkou na adaptační kurz byl pro oslovené první sociální moment. 

Závěr: Adaptační kurz má význam pro prohloubení přátelských vazeb a usnadnění 

prvního kontaktu se žáky a učitelským sborem. Adaptační kurz nepřispěl 

k probuzení zájmu o vykonávání vyzkoušených aktivit v přírodě po jeho 

skončení.  

 

Klíčová slova: seznamovací kurz, dramaturgie, Gymnázium Jana Nerudy, období 

adolescence, výchova v přírodě 

  



 

 

Abstract 

Goals:  The goal of the thesis is to find out the benefits of teambuilding courses and the 

opinion of their participants after nine years.  

Methods:  It is a case study of a chosen class from the Prague High School of Jan Neruda. 

The research sample consisted of 12 high school graduates at the age of 21 – 22 

years who participated on a teambuilding course in Mozolov in October 2010. 

The research was conducted in the form of semistructured interviews, the data 

were analysed by basic statistics and the results were interpreted in tables by the 

counts of answers.  

Results:  By analysing the interviews we found that the teambuilding course significantly 

affected the creation of social relationships within the class.  These relationships 

were further deepened throughout the high school studies, as mentioned ten 

respondents. Ten respondents also answered that they tried new activities during 

the course, however only three have been practicing some of them after the 

course. The main memory from the teambuilding course was the first social 

moment. 

Conclusion:  The teambuilding course effects the creating and deepening of social 

relationships and facilitates the first contact with classmates and teachers. It 

didn’t contribute to develop the interest in practicing outdoor activities after the 

course.  

Keywords:  teambuilding course, dramaturgy, High school of Jan Neruda, adolescence, 

outdoor education 

  



 

 

Obsah 

1 Úvod .....................................................................................................................8 

2 Teoretická část ......................................................................................................9 

2.1 Výchova v přírodě .........................................................................................9 

2.1.1 Definice ....................................................................................................9 

2.1.2 Principy .................................................................................................. 10 

2.1.3 Historie ................................................................................................... 11 

2.2 Adaptační kurz............................................................................................. 15 

2.2.1 Definice .................................................................................................. 15 

2.2.2 Obsah ..................................................................................................... 18 

2.3 Adolescence................................................................................................. 24 

2.3.1 Definice .................................................................................................. 24 

2.3.2 Charakteristika ........................................................................................ 25 

2.3.3 Socializace .............................................................................................. 26 

2.4 Gymnázium Jana Nerudy ............................................................................. 28 

2.4.1 Historie ................................................................................................... 28 

2.4.2 Tělesná výchova ..................................................................................... 29 

2.4.3 Sportovní kurzy ...................................................................................... 30 

2.4.4 Adaptační kurz GJN ................................................................................ 32 

3 Výzkumná část ................................................................................................... 34 

3.1 Cíl práce ...................................................................................................... 34 

3.2 Výzkumné otázky ........................................................................................ 34 

3.3 Úkoly práce ................................................................................................. 34 

4 Metodika ............................................................................................................ 35 

4.1 Výzkumný soubor ........................................................................................ 35 

4.2 Sběr dat ....................................................................................................... 35 

4.3 Metody ........................................................................................................ 35 

4.4 Analýza výsledků ........................................................................................ 36 

5 Výsledky ............................................................................................................ 37 

6 Diskuze ............................................................................................................... 43 

7 Závěr .................................................................................................................. 47 

8 Použitá literatura ................................................................................................. 48 

9 Přílohy .................................................................................................................. I 

Příloha 1: Polostrukturovaný rozhovor ..................................................................... I 

Příloha 2: Charakteristika respondentů .................................................................... II 

Příloha 3: Výsledkové tabulky rozhovorů .............................................................. III 

 



8 

 

1 Úvod 

 

Adaptační kurz je v dnešní době již známým pojmem. V podstatě každá škola, 

ať už základní, střední nebo vysoká, využívá právě adaptačního kurzu ke stmelení 

kolektivu. Mnohé studie ukazují, že adaptační kurz je nejlepší volbou pro seznámení 

studentů zábavnou formou. K tomu školy nejčastěji využívají přírodního prostředí, 

aktivit v přírodě a sportovních her. Spousta autorů věří, že díky těmto aktivitám se třídní 

kolektiv pozná lépe, vytvoří si společné zážitky a zlepší se týmová spolupráce. Při volbě 

tématu jsem vycházel ze vztahu ke své střední škole, Gymnáziu Jana Nerudy. Cílem mé 

bakalářské práce bylo zjistit, jaký má přínos adaptační kurz v prvním ročníku a co si 

z něj absolventi pamatují dodnes. K dosažení cíle jsme použili rozhovory s absolventy 

těchto kurzů. Jelikož jsem sám tímto kurzem prošel a zajímal mě názor a vzpomínky 

ostatních absolventů, rozhodl jsem se zjistit jeho přínos.   

V první části práce se věnujeme teoretickým faktům. Je zde vysvětlen pojem 

aktivity v přírodě, jeho principy a historie. Poté vymezujeme pojem adaptační kurz, jeho 

historii, přínosy a obecnou dramaturgii podle různých autorů. V další řadě uvádíme 

pojem a charakteristiky dospívání a co vše obnáší toto vývojové stádium. Teoretickou 

práci zakončujeme kapitolou o Gymnáziu Jana Nerudy. Ta obsahuje krátkou historii 

školy i tělesné výchovy, principy a v neposlední řadě strukturu kurzů.  

V praktické části zjišťujeme, co absolventům Gymnázia Jana Nerudy přinesl 

adaptační kurz a jaké měl dopady na jejich přátelské vazby. Popisujeme výzkumný 

soubor, způsob realizace měření a metody. V neposlední řadě vyhodnocujeme výsledky 

a následně je srovnáváme s literaturou, která byla použita v rešeršní části.  
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2 Teoretická část 

2.1 Výchova v přírodě  

2.1.1 Definice 

 

V dnešní době je výchova v přírodě poměrně složitým pojmem. V důsledku 

přejímaní anglických výrazů, které se vztahují k výchově a aktivitám v přírodě, vznikl 

terminologický zmatek. Do této oblasti patří široké spektrum koncepcí – výchova 

v přírodě (outdoor education), výchova prožitkem a zkušeností či zážitková pedagogika 

(experiential education), rekreace v přírodě (outdoor recreation), environmentální 

výchova (environmental education), výchova výzvou (challenge education), aktivity 

v přírodě (outdoor activities) apod. Neexistuje pojem, který by všechny tyto koncepce 

zahrnoval. Někdy je výchova v přírodě chápána jako zastřešující pojem pro všechny 

výše uvedené pojmy, zároveň je ale samostatně existující výchovnou koncepcí.  

Turčová, Neuman a Martin (2004) in Turčová (2004) naznačili, že existuje jen 

velmi málo studií zabývajících se problémem terminologie oblasti výchovy a aktivit v 

přírodě, přestože se v názvosloví vyskytuje mnoho rozdílů jak mezi různými státy, tak i 

v rámci jedné země. I odborníci se tedy shodují na tom, že se studiem pojmů vztahující 

se k tématu nikdo pořádně nezabýval. Turčová na základě svého výzkumu v disertační 

práci uvádí termín výchova v přírodě jako zastřešující (Turčová, 2004). 

Pro okruh činností, které v sobě zahrnují turistiku, sporty v přírodě, hry a různá 

cvičení, zvolil Neuman jako nejobecnější pojem výraz aktivity v přírodě (outdoor 

activities, outdoor pursuit). K nim řadíme především činnosti, které konáme vlastní 

silou (event. za pomoci speciálního vybavení) a které jsou spjaty se šetrným využíváním 

přírodního prostředí nebo s překonáváním přírodních překážek (Neuman, 2000).  

Všechny tyto činnosti by měly směřovat ke zvýšení fyzické zdatnosti a 

psychické odolnosti. Také by měly podporovat nevšední zážitky, motivovat, posilovat 

kooperaci s ostatními členy a porozumět sami sobě (Neuman, 2004). 
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Pro účely naší práce přijmeme následující definici výchovy v přírodě: 

Výchovu v přírodě charakterizujeme jako proces zkušenostního učení 

(prostřednictvím praktické činnosti), který se odehrává především v přírodním prostředí. 

Při tomto učení se klade hlavní důraz na vztahy týkající se lidí a přírodních zdrojů 

(Neuman, 2000, str. 33).  

Výchovu v přírodě lze brát i jako výchovnou metodu, při které je využito 

přírodního prostředí pro všechny oblasti vzdělání. Rozdíl od normálního vyučování je 

ten, že se se opírá o bezprostřední zkušenost žáka, čímž se zvyšuje efektivita působení 

(Neuman, 2000). 

 

2.1.2 Principy 

 

Výchova v přírodě se vyznačuje spoustou pozitivních účinků na lidský 

organismus. Dle Brejšky a kol. (1987) se tyto účinky dělí na tři skupiny - zdravotní, 

vzdělávací a výchovné. Zdravotní význam spočívá hlavně v tom, že cvičíme na zdravém 

vzduchu, v bezprašném prostředí, využíváme ozdravného působení přírody (slunce, 

voda, vzduch), otužujeme cvičence nejen proti chladu, ale i proti horku, nepřízni počasí, 

přemáháme únavu, bolest, strach apod. Cvičení a pobyt v přírodě jsou kontrastem 

s celotýdenním zaměstnáním, kdy jsme většinou odkázáni na pobyt v místnosti a často 

i na sedavý způsob práce a sezení ve škole. Z hlediska vzdělávacího významu se Brejška 

a kol. (1987) dívají na výchovu v přírodě jako na soubor aktivit, které vzdělávají člověka 

v pohybových dovednostech při cvičení a hrách, dále v rozšiřování vědomostí 

v odborně technických či tábornických dovednostech a v kulturně poznávací činnosti. 

Výchovná složka je podle Brejšky a kol. (1987) velmi výrazná. Lidé jsou v přírodě 

mnohem vnímavější po výchovné stránce než v uzavřených prostorách. Díky pobytu 

v přírodě je pěstována i etická a estetická stránka člověka a je podporován zdravý smysl 

pro romantiku.  
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2.1.3 Historie 

 
 

Podle Kirchnera (2007) je počátek výchovy v přírody ve slově ‚‚výzva‘‘. 

V přírodě jsme postaveni před nějakou překážku (výzvu), které musíme čelit. Právě tato 

výzva je klíčem k rozvoji osobnosti jedince. Od dávného věku byla výzvová cvičení 

součástí lidské kultury. Jako příklad poslouží ideál tzv. kalokagathie (rovnost a 

harmonie těla a ducha i v soužití s přírodou) nebo tělesná cvičení rytířů v přírodě 

v období středověku (Kirchner, 2007).  

 

Aktivity a výchova v přírodě zaznamenaly podobný vývoj ve světě a v českých 

zemích. Neuman (2000) tvrdí, že světové kořeny výchovy v přírodě sahají již do 14. 

století. Výchovu v přírodě ovlivnilo mnoho autorů svými díly či svými činy. V roce 

1366 vystoupil F. Petrarca na vrchol Mt. Venoux v Alpách. V 15. století byla snaha 

vytvořit tzv. ‚‚školu radosti‘‘ pod patronací učitele Vittorina da Feltre, která si dávala 

za cíl využívání aktivit v přírodě a her k výchově i vztahu k přírodě.  Jan Amos 

Komenský zformoval myšlenky pedagogického systému, zdůraznil důležitost cestování 

pro poznání světa, položil základy výchovy zkušeností a prožitkem. Svým dílem také 

ovlivnil řadu dalších autorů. Na učení J. A. Komenského navázal J. Locke. Jeho 

pedagogický systém si kladl za cíl, aby žáci pobývali na čerstvém vzduchu, otužovali 

se, navykli si na tělesné vypětí a odolnost. Na začátku 18. století se zvýšil zájem o cesty 

za poznáním přírody, památek či dobrodružných cest. Cestování se stalo součástí 

vzdělání šlechticů.  Dalším významným myslitelem byl J. J. Rousseau. Svou knihou o 

teorii přirozené výchovy (Emil čili o Výchově) popisuje výchovu v souladu s přírodou, 

překonávání přírodních překážek a cestování. Dalším významným milníkem byl výstup 

na Mont Blanc v roce 1786. Rokem 1788, výstupem na Wetterhorn a knihou Toulky po 

Alpách odstartoval Angličan A. Wills zlatý věk horolezectví. Jedním z dalších 

významných systémů, které ovlivnily výchovu v přírodě, byl německý filantropismus. 

K představitelům se řadí J. B. Basedow, Ch. G. Salzmann či J. Ch. F. Guts – Muths. 

Prosazovali vycházky do přírody, cestování, překonávání přírodních překážek a 

dlouhodobé táboření. Mezi 18. a 19. stoletím se rozvíjí romantismus, který podněcoval 

zájem o objevování krás přírody a poznávání památek. Začátkem 19. století vznikl volný 

systém sportů v Anglii, důraz byl kladen na pobyt v přírodě, turistiku. H. Spencer 

zdůrazňoval význam empirismu, zkušenosti dětí a pobytu na čerstvém vzduchu. 

V letech 1800 – 1950 se formuje ve Francii tzv. přirozená metoda. K představitelům 
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patřili např. F. Amoros, G. Démény či G. Hébert. Kladli důraz na přirozená cvičení, 

překonávání překážek, rozvoj základních pohybových dovedností u člověka. Brali si za 

vzor přírodní národy.  

V roce 1830 se formuje organizovaná turistika, cestovní ruch stoupá na 

významu, začíná se objevovat pojem turista. Objevuje se kniha Red Book (J. Murray), 

která popisuje památky a krásy vybraných území, systém hvězd. Vychází průvodce 

Porýním (K. Baedecker) a T. Cook organizuje cesty a zakládá cestovní kancelář.  

V Americe v letech 1836-1890 vzniká nový filozofický směr 

transcendentalismus, který zdůrazňuje vliv přírody ve výchově. Tento směr ovlivnil 

další filosofy.  

Jako další objevují význam přírody ruští revoluční demokraté (L. N. Tolstoj, K. 

D. Ušinskij), kteří zdůrazňují výchovné působení aktivit v přírodním prostředí. Dalším 

významným milníkem bylo založení prvního horolezeckého klubu na světě v roce 1857 

s názvem Alpin Club. Rokem 1861 položil W. Gunn v USA základy organizovanému 

táboření, aby uspokojil požadavky svých žáků na život v polních podmínkách jako 

vojáci. Tyto tábory se konaly opakovaně. E. Whymper v roce 1865 zdolává Matterhorn. 

1887 je prý údajně rok, kdy se Summer F. Dudley nechal zaměstnat na plný úvazek při 

vedení letních táborů YMCA. V závěru 19. století vzniká škola v Abbotsholme, která 

se opírá o zkušenosti získané v přírodě. Byla napodobována v celé Evropě. Pár let poté 

vzniká německá organizace mládeže Wandervogel. Součástí jsou školy v přírodě, 

výchovné domy na venkově a je opět zdůrazňován pobyt v přírodě. 1892 je založen 

Mezinárodní cyklistický svaz (ICA). John Dewey založil v Chicagu Laboratorní školu, 

testoval zde své výchovné hypotézy. Praktické zkušenosti se podle něho získávají 

zejména při řešení problémových situací v přírodě. Začátkem 20. století Hermann Lietz 

navrhl budování celodenních škol v přírodě, venkovské výchovné domy či lesní školy. 

Proslavil se výrokem – ‚‚Nesvolávejte k sobě žáky a žákyně pouze na 3-5 hodin denně, 

neshromažďujte je jen k vyučování. Semkněte je úžeji kolem sebe k výchově: pěstujte 

turistiku, provozujte hry, plavejte, veslujte, jezděte na kole, pracujte s nimi v dílně, na 

zahradě i v domácnosti.‘‘ (Lietz in Neuman, 2000, str. 20) Dalším velmi významnou 

událostí bylo založení organizace Woodcraft Indians – Lesní moudrost indiánů. Tu 

založil E. T. Seton. Program organizace vychází z ideálních představ o přírodě a 

společnosti, vědomě využívá pobytu v přírodě k rozvoji osobnosti. Mezi roky 1906-

1908 se formuje mládežnická organizace Scouting vedená generálem R. S. S. Baden-
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Powellem, která hojně využívala aktivity v přírodě. Měla ale militaristický podtext a 

sloužila hlavně k výchově chlapců pro domobranu (Kirchner, 2007). 

V roce 1920 vzniká výchovný ústav v Salemu, který vede Kurt Hahn a princ 

Max z Badenu. V letech 1920-1940 byly vytvářeny základy přirozeného tělocviku a 

cvičení v přírodě. V tomto období vzniká i první mezinárodní svaz horolezeckých 

asociací. V roce 1941 vzniklo hnutí Outward Bound založené Kurtem Hahnem a 

rejdařem Holtem. Původně měla škola připravovat britské vojáky na přežití.  

Významnou událostí bylo dobytí nejvyšší hory světa – Mt. Everest Edmundem 

Hillarym a Tenzingem Norgayem v roce 1953. Rok poté vzniká první škola Outward 

Bound v Coloradu. Project Adventure vzniká v USA v roce 1971, cílem bylo přenést 

dobrodružnou výchovu do škol (Neuman, 2000).  

 

V českých zemích byl vývoj podobný tomu světovému. V 15. století se začalo 

rozvíjet cestování za poznáním a dobrodružstvím. V letech 1492-1670 probíhala 

integrace cestování a pobytu v přírodě do výchovy mládeže a to hlavně za pomoci J. A. 

Komenského. V roce 1800 nastupuje romantismus a s ním opěvování krás přírody, 

cestování za poznáním přírody a historie. Půl století poté se uskutečnil první sokolský 

výlet na Říp. Tyto výlety byly zaměřeny na chůzi a překonávání přírodních překážek. 

Ve stejnou dobu je v Praze založen English rowing club anglickými obchodníky. V roce 

1869 se konaly první cyklistické závody v českých zemích. Vlivem založení Prager 

Sektion des Deutscher Alpin Vereins se rozvíjí alpinismus. 1873 byla vytvořena výletní 

komise Sokola Pražského. Na konci 19. století založen Český klub velocipedistů na 

Smíchově.  

První českou turistickou organizací byla Pohorská jednota Radhošť založena 

roku 1884. Hlavním milníkem bylo založení Klubu českých turistů (KČT) Vojtěchem 

Náprstkem v roce 1888. Začátkem 20. století se zakládají různé lezecké a skautské 

spolky. 1914 zakládá A. B. Svojsík organizaci Junák – český skaut, který byl 

přizpůsoben českým podmínkám. Pod vedením M. Seiferta se ve stejném roce vytváří 

skupina Lesní moudrosti. V roce 1917 vydává J. S. Guth-Jarkovský monografii 

Turistika – turistický katechismus.  

Po vzniku ČSR vzniká typicky české hnutí tramping jako protest proti 

městskému způsobu života. První osadou je Ztracená naděje. Ve stejném roce též vzniká 

Klub československých turistů.  
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O rok později je založen Svaz Junáků – skatů a skautek republiky 

československé. Stejně tak i ‚‚Volná socialistická škola práce‘‘. Součástí jejího 

vyučování byly vycházky, pobyt v přírodě a pracovní výchova. Rokem 1925 začíná J. 

Foglar svou éru táborů na Sázavě. Od roku 1930 se Sokol věnuje rozvoji pobytu 

v přírodě, vycházky, výlety a táboření. Vydáním knížky Hoši od Bobří řeky (1937) 

Foglar ovlivňuje spousty mladých lidí, kteří tíhnou k pobytu v přírodě. Během 

protektorátu je spousta organizací zakázána nebo sama přestala pracovat. Jako jediná 

masová organizace mohl fungovat KČT a KSTL (klub slovenských turistov a lyžiarov).  

Po druhé světové válce se obnovila činnost KČT a KSTL a dalších 

tělovýchovných organizací. V roce 1946 vzniká Československý tělovýchovný svaz, 

který zaštiťuje Sokol, DTJ, Orel a sportovní svazy. Od roku 1947 byl přijat pobyt 

v přírodě jako jeden ze základních pilířů Sokola. Vzhledem k režimu, který panoval 

v českých zemích, byl vyhlášen tvrdý boj skautu a dalším nesocialistickým organizacím. 

1948 byly všechny turistické organizace sloučeny do Turistického ústředí 

Československé obce sokolské. V roce 1953 vzniká katedra sportů v přírodě na první 

Tělovýchovné škole (ITVS). 1969 je založen Československý svaz turistiky a táboření. 

V roce 1971 se uskutečňuje první ze série Gymnasionů (experimentální akce spojena 

s pobytem v přírodě). O tři roky později vzniká hnutí Brontosaurus, které se zasloužilo 

o rozvoj ekologické výchovy u nás. 1978 je pořádána první akce od Prázdninové školy 

Lipnice (ještě pod zastřešením SSM). Po listopadových událostech 1989 se slavnostně 

obnovila činnost Českého Junáka – svazů skautů a skautek. Obnovily se všechny 

organizace, které přerušily činnost z politických důvodů. Rokem 1991 se ČR stává 

součástí Outward Bound díky Prázdninové škole Lipnice. Od roku 1991 se na vysokých 

školách v ČR vyučuje Outdoor Leadership či rekreologie (Hanuš, Jirásek 1996, Neuman 

2000, Kirchner 2007). 
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2.2 Adaptační kurz 

2.2.1 Definice 

 
 

Co je adaptace? V samém začátku si vymezíme základní pojem. Adaptací se 

rozumí přizpůsobit se. Psychologický slovník vymezuje adaptaci takto: ‚‚psychologicky 

zahrnuje přizpůsobení se chování, vnímání, myšlení, postojů či proces postupného 

přizpůsobování se člověka sociálním podmínkám.‘‘ (Hartl, 2010). 

Zbývá nám vymezit pojem kurz. Každý z organizátorů vnímá tento pojem jinak. 

Může se jednat o formu soustředění, příměstského tábora nebo o vícedenní pobyt mimo 

školu.  

Adaptační kurz je vhodná metoda pro seznámení kolektivů. Tuto možnost volí 

spoustu škol, jak základních, tak i středních či vysokých. Může se jednat o žáky, kteří 

přestupují na druhý stupeň, o studenty osmiletých, šestiletých nebo čtyřletých gymnázií 

či o studenty prvních ročníků vysokých škol. Jde tedy o kolektivy nově vzniklé.  

Tyto kurzy se ukázaly být nejlepší a nejefektivnější metodou pro stmelení 

kolektivu. Slouží nejen pro zlepšování mezilidských vztahů, navazování nových 

přátelství, ale i pro zlepšování komunikačních schopností. Kurzy také napomáhají 

účastníkům vytvořit si přehled o vlastnostech a dovednostech ostatních jedinců a celé 

skupiny. Pro dosažení cílů, které si kurz klade, se používají cílené aktivity k tomu 

určené. Při nich dochází ke zlepšování a prohlubování vztahů a komunikace ve skupině. 

Adaptační kurz by tedy měl vytvářet fungující skupinu a případně odstraňovat 

nežádoucí projevy chování (např. šikany). Cílovou skupinou pro adaptační kurz by měly 

být nově formované kolektivy.  

Adaptační kurzy se odehrávají mimo školní prostory. Mají většinou formu 

několikadenního pobytu v přírodě. Díky neutrálnímu prostředí, které je pro všechny 

nové, se jedinci mohou cítit lépe a lépe se vyhranit.  

Kurzy většinou probíhají nejenom za přítomnosti třídního učitele, ale také 

zkušeného školního psychologa nebo výchovného poradce. Třídní učitel má možnost 

poznat své žáky za jiných okolností než je školní výuka. Přítomnost školního 

psychologa je žádoucí, ten totiž dokáže různé situace vyhodnotit, rozebrat, či případně 

zamezit některým nežádoucím projevům chování.  
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Každá škola má jinou podobu či strukturu kurzu. Každý kurz může mít jiné 

zaměření, jiné pojetí. Některé jsou zaměřené na stmelení kolektivu, jiné kurzy slouží 

jako prevence nežádoucího chování. Ideálním příkladem je spojení více variant.  

Adaptační kurzy organizuje buď škola sama, nebo si zajistí agenturu, která kurz 

pro školu zajistí. V České republice se v dnešní době nachází velké množství organizací, 

které se přímo specializují na vytváření adaptačních kurzů (např. agentura Wenku, 

Prázdninová škola Lipnice, Jules a Jim a mnoho dalších) 

Úplně první adaptační soustředění se uskutečnilo pod vedením instruktorů a 

pedagogů z Prázdninové školy Lipnice v roce 1989. V roce 1991 se realizoval projekt 

GO!, jehož posláním bylo seznámit a sjednotit kolektivy prvních ročníků středních škol. 

Pilotní projekt s názvem Wake up and GO! byl uspořádán pro pražské Gymnázium Jana 

Keplera, kde se tradice udržela dodnes.  Od roku 1997 všechny tyto projekty zaštiťuje 

občanské sdružení Hnutí GO! (Másilka 2007, Kovaříková 2015, Charoustková a kol. 

2014). 

Ve světě podobný koncept kurzů zajišťuje například Project Adventure (PA). 

Jak již bylo zmíněno výše, byl založen roku 1971 a navázal na Outward Bound. Součástí 

jeho kurzů jsou nejrůznější hry na rozvoj spolupráce či lanové překážky. Přínos PA je 

nejen ve zlepšování osobností po psychické stránce, ale i po fyzické, akademické a 

sociální. PA funguje pro školy, firmy, komunitní organizace či sportovní týmy (About 

Project Adventure, Project Adventure [online]). 

 

Existuje řada odborných definic adaptačního kurzu, záleží na úhlu pohledu. 

Samotný pojem adaptační kurz vznikl v devadesátých letech 20. století. 

 

Vybrané definice od různých autorů: 

 

Adaptační kurzy slouží k tomu, aby studentům a třídnímu učiteli umožnily před 

nástupem do školy vzájemné poznání na fyzické a emocionální rovině, vytvořit sociální 

vazby a nalézt své místo ve skupině. Urychlují adaptaci studentů prvního ročníku 

středních škol na nové prostředí a podílí se na co nejrychlejším zapojení studentů do 

života školy, navození atmosféry radosti, tvůrčí spolupráce, tolerance a vzájemné úcty 

ve skupině. Pomáhají také vytvořit novou kvalitu vztahu mezi studentem, jeho rodiči a 

učitelem (Kudláček, Valentová, Magerová, 2004, str. 14). 
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Autoři se dále v tomto článku věnují problematice inkluze v zážitkové 

pedagogice. Z definice, která je vidět výše, není zřejmé, že by se jednalo o kurzy, které 

jsou určené přímo pro osoby se specifickými potřebami. Nicméně v poslední době se 

čím dál tím častěji setkáváme se žáky se specifickými potřebami ve standardních 

třídách, tím pádem jsou integrování do skupiny na kurzu. V takovém případě se žáci 

musí učit vzájemné komunikaci, spolupráci, poznat potřeby postiženého spolužáka.  

 

Adaptační soustředění poskytují jedinečnou možnost hlouběji se poznat a stmelit 

v rámci třídy. Procesy vzájemného poznávání a sbližování, které ve škole trvají většinou 

měsíce, je zde možné nastartovat a významně urychlit během několika dní (Dubec, 2007, 

str. 4). 

 

Adaptační kurzy jsou akce určené pro nové třídy, případně i pro třídy, které už 

se znají. Důraz je kladen na vytvoření kolektivu, dobré vztahy, rozvoj komunikace, 

poznání ostatních i sebe (Pelánek, 2008, str. 13). 

 

Jak již bylo zmíněno, každý kurz má jinou podobu, záleží to na agentuře nebo 

škole, která kurz pořádá. Podle Jules a Jim je kurz určen pro nově vzniklé třídní 

kolektivy, u kterých je žádoucí posílit soudržnost. Programy jsou proto určeny celému 

třídnímu kolektivu, a je vhodná účast třídního učitele. Kurzy mohou probíhat i 

v dobrodružnější formě ‚‚adventure‘‘. V této variantě jsou účastnící zapojeni do úklidu, 

vaření, pomocných prací atd. Touto činností se totiž zvyšuje efektivita dosahování cílů 

(Adaptační stmelovací kurz podle Jules a Jim [online]). 

 

Vzhledem k jejich popularitě je problematika adaptačních kurzů v dnešní době 

velmi sledovaná. Mnoho autorů se tomuto tématu věnuje ve svých závěrečných pracích, 

ať už se jedná o vytvoření programu adaptačního kurzu, jeho přínosu či zkvalitnění 

sociálních vazeb u absolventů. Horák (2010) se věnuje vlivu adaptačních kurzů na 

prevenci šikany na střední škole, stejně tak jako Smyčková (2017). Střípek (2017) ve 

své diplomové práci zkoumá adaptační kurzy z pohledu studentů středních škol podobně 

jako Zedníková (2006). V neposlední řadě se většina autorů zabývá regionálními 

problémy v oblasti adaptačních kurzů – např. Kovaříková (2010) a Barabáš (2015). Tyto 

a další práce vznikají na různých univerzitách po celé České republice. 
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2.2.2 Obsah 

 

První adaptační kurz na českém území vymysleli psycholožka Jana Matějková a 

pedagogové Radek Schindler a Vladimír Halada s původními cíli: Mezi obecné patří 

ovlivnit oblast sebepojetí, objevit význam skupiny, znovupoznat důležitost vztahů v 

rodině. Ke konkrétním se řadí zaměřit pozornost na proces činnosti, rozvinout fyzickou 

i psychickou práceschopnost a aktivitu, poznat vzájemnou závislost skupina-jedinec 

(role), rozvíjet tvořivou interakci ve skupině, prohlubovat sociální citlivost, pohlavně se 

identifikovat (přijmout) a ve skupině navázat přiměřené vztahy k oběma pohlavími, 

změnit vzájemné postoje, navodit korektivní zkušenost a postavit nové mosty.“ (Hanuš, 

2004, str. 56) 

 

Pro úspěšné zvládnutí kurzu a naplnění jeho cílů je vhodné zvolit správnou 

dramaturgii. Podle Prázdninové školy Lipnice (PŠL) je definice následující: V interním 

pojmosloví PŠL je dramaturgie chápána jako metoda jak vybírat jednotlivé programy a 

sestavovat je do vyšších tematických celků s cílem dosáhnout ve vymezeném čase kurzu 

co největšího účinku a efektu (Paulusová, 2004, str. 86). 

Podle Kirchnera (2009) je dramaturgie kombinací nejrůznějších postupů a 

pravidel (manažerských, pedagogických, psychologických). 

 

Podle Hanuše (2004) by kurz měl mít hrubou dramaturgii následující: 

1. Záměr 

Celkový rozvojový záměr kurzu, pedagogické východisko a směřování kurzu. 

2. Téma 

Zážitkové akce, hlavní myšlenka, pojmenování oblasti rozvoje, ohnisko 

pedagogické práce. 

3. Podtémata 

Pokud je téma příliš široké, využijeme rozpracování tématu do konkrétních a 

uchopitelnějších linek, které ukazují, čemu přesně z daného tématu se bude kurz 

věnovat. 

4. Cíle 

Plánovaná pozitivní změna, konkrétní místa a situace, kterými chceme naše 

účastníky provést. 
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Výsledným produktem dramaturgie by měl být tzv. scénář akce. Kirchner (2009) 

uvádí: 

1. Program by měl být namíchaný z různých zdrojů a prostředků, a měl by tvořit 

takový obsah, který vyhovuje nejenom stanoveným cílům, ale i mentalitě a zájmům 

účastníků. 

2. Z každého programového zdroje vybrat takové aktivity, které jsou nejvhodnější a 

nejúčinnější pro konkrétní činnost a zvolenou skupinu. 

3. Každý z těchto programů by měl být správně načasovaný tj. ve správný okamžik, 

ve správný den a ve správné souvislosti a návaznosti.  

 

Současná literatura nabízí stovky různých her, které jsou vhodné pro adaptační 

kurzy. (Dubec, 2006). Program by měl být přínosný a zajímavý pro účastníky. Hry by 

měly nejenom naplnit cíl, ale také vést k zamyšlení, účastníci by se měli pobavit a 

fyzicky i psychicky namáhat. „Musíme hry poskládat do správné posloupnosti, aby do 

sebe zapadaly, vhodně na sebe navazovaly a přitom se vzájemně doplňovaly. Akce má 

mít rytmus, spád a gradaci, má to být vyleštěný krystal, a ne slepenec.“ (Pelánek, 2008, 

str. 63). 

Sestavit program vyžaduje určitou kvalifikaci a schopnost organizátorů. Správná 

dramaturgie ovlivní přínos celého kurzu. Pokud není správně poskládána, může pokazit 

výsledný efekt. Proto je vhodný systém gradace. Ta ale není dlouhodobě udržitelná, a 

proto Pelánek (2008) doporučuje zařazení u delších aktivit vrchol zhruba v polovině 

akce, po kterém následně přichází zvolnění. Závěr celého soustředění by měl stoupat do 

dalšího vrcholu (Pelánek, 2008).  

Podle Andresové (2013) by dramaturgické principy kurzu měly vypadat 

následovně:  

1. Střídat dynamiku aktivit. Každý den by měla být zařazena aktivita na ‚‚uvolnění 

energie‘‘, aby se s účastníky lépe pracovalo.  

2. Program je vhodné sestavit tak, aby se účastníci neunavili jen psychicky nebo jen 

fyzicky. Proto zařazujeme do programu rychlé dynamické akce nebo aktivity, u 

kterých se účastníci zasmějí. 

3. Respektovat přirozený vývoj skupiny a podle toho zařazovat těžší skupinové úkoly.  

4. Dodržovat posloupnost úkolů od jednodušších po složité.  

5. Hry motivovat scénkou, uzavírat je reflexí.  

6. Vhodně připomínat hlavní téma kurzu během celé doby konání.  
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Podíváme-li se na dramaturgii PŠL, vypadá takto (Beneš, 2016): 

 

1. Dynamika kurzu 

Scénář kurzu se skládá v určitém sledu aktivit. Záleží, který program je zrovna 

žádoucí pro danou skupinu. Dynamiku můžeme rozdělit do dvou skupin. Vnější 

(střídání programů, fyzické hry, intenzivní programová náplň) a vnitřní (hloubka 

prožitku, četnost psychicky náročných programů, hloubka sebereflexních programů 

atd.) 

2. Gradace 

Princip postupného zvyšování intenzity zatížení, emocionálního prožitku, 

pronikání do tématu. Proces směřuje od jednoduššího k složitějšímu. 

3. Vrchol kurzu 

Velká hra, která má největší dopad na účastníky kurzu. Vychází z náročnosti hry, 

z délky jejího trvání, originality a přitažlivosti. Rozlišujeme několik základních 

vrcholů kurzu – fyzický, emoční a sociální. Vrchol kurzu musí navazovat na několik 

předchozích programů, aby byl dodržen princip gradace. 

4. Červené nitě 

Tzv. linky ve scénáři, které propojují programy směřující k cíli kurzu.  

5. Dramaturgické oblouky 

Spojky mezi programy, navlečené na stejnou ‚‚červenou nit‘‘. Tento oblouk nám 

ukazuje časový odstup mezi programy, které jsou propojené. Četnost oblouků 

vypovídá o plynulém propojení programů. 

6. Dramaturgický střih 

Jde o zastavení či prudké zrychlení programu. Náhlou změnu, která má opačný 

emoční náboj či typ zatížení než program předcházející.  

7. Zlatý řez 

Mluvíme zde o přelomu druhé a třetí třetiny kurzu jako o momentu, který má 

potenciál zasáhnout účastníka hlouběji. 

8. Přesah kurzu 

Záměrný výrazný dopad patrný v reálném životě i po skončení kurzu. Neprojevuje 

se jen v životě účastníků. Může být zrealizován například vytvořením sborníku 

příběhů. Tímto se zvyšuje dopad na účastníky, instruktory i veřejnost. 
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9. Přechod 

Začátek i konec kurzu významně ovlivňují časoprostor účastníků. Na začátku 

opouštějí každodenní realitu a vstupují do světa plného hlubokých prožitků, ve 

kterém fungují s lidmi, které zatím neznají. Na konci se zase naopak vrací do 

všedních dní. Tyto přechody je vhodné ohraničit silným rituálem.  

10. Bezpečná nejistota 

Pocit bezpečí umožňuje plně se odevzdat věcem příštím. Důvěra účastníků v tým 

instruktorů přináší důvěru bez očekávání detailního zkoumání následujícího 

programu.  

 

 

Podle původních kurzů projektu GO! Dubec (2007) pojmenoval pět základních 

pilířů stmelovacího soustředění: 

1. Pobyt mimo školu 

Základním prvkem adaptačních kurzů je změna prostředí. Změnou prostředí 

můžeme dosáhnout rozdílného chování a prožívání. 

2. Společné prožitky 

Metoda zážitkové pedagogiky je prostředek k dosažení cílů adaptačních 

soustředění. Žáci projdou řadou aktivit, kde sami dělají nějakou činnost. Tyto 

činnosti vyvolávají v účastnících řadu prožitků.  

3. Spolupráce 

Hlavním mottem stmelovacích soustředění by měla být spolupráce. Prostředkem 

pro dosažení jsou aktivity, které kladou důraz na spolupráci a řešení problémů.  

4. Čas pro sebe 

Pod tímto pojmem rozumíme čas, který žáci stráví ‚‚jak chtějí‘‘. Mají možnost 

popovídat si mezi sebou se spolužáky (případně si neřízeně zahrát fotbal apod.) To 

patří též mezi plnohodnotné cíle adaptačního kurzu. Kvůli tomu jsou mezi 

jednotlivými bloky programu delší časové prodlevy. Ty slouží k neorganizovanému 

využití času.  

5. Provázející přístup 

Jedná se o vztah učitelů (instruktorů) a třídy. Má vytvářet vzájemně respektující 

prostředí.  
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Každé adaptační soustředění by mělo mít vymezené základní cíle. K naplnění 

těchto cílů poté slouží jednotlivé programy. Některé aktivity mohou vést k naplnění 

několika cílů současně. Podle Dubce (2007) jsou cíle adaptačních soustředění 

následující: 

1. Zahájení 

Studenti se v počátku seznámí s jednotlivými instruktory kurzu. Účastníci také 

zformulují své představy a očekávání a také zhodnotí smysl kurzu. Hned na začátku 

jsou také seznámeni se základními pravidly, harmonogramem a strukturou celého 

soustředění.  

 

2. Rozehřívací aktivity 

Studenti prožijí hned několik aktivit, ve kterých si zábavnou formou vyzkouší 

lehkou spolupráci ve skupině.  

 

3. Aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného poznání a hlubší poznání učitele 

Tyto aktivity slouží k poznání ostatních a učitele ve světle, v jaké se neznají. Měli 

by se jeden o druhém dozvědět pomocí otevřené otázky zajímavé věci, měli by 

navzájem pohovořit o svých koníčcích a ve výsledku o tom všem podat ve zkratce 

informaci ostatním.  

 

4. Aktivity zaměřené na nastartování spolupráce mezi spolužáky a řešení konfliktu při 

skupinové práci 

Během těchto aktivit se studenti snaží vyřešit společnými silami náročnější situace 

s důrazem na spolupráci a komunikaci. Součástí by měl být i modelovaný konflikt, 

který řídí učitel nebo instruktor. Účastnící si vyzkouší řešení problémů i v praktické 

situaci a snaží se vytvořit efektivní řešení, které by se eventuálně dalo použít při 

jiných sporech. 

 

5. Aktivity zaměřené na společné zvládání náročných situací (dobrodružná cesta) 

Každý z účastníků zformuluje alespoň tři doporučení pro zvládnutí týmové 

spolupráce se spolužáky. Po prožitku náročných situací se snaží zhodnotit, jak se 

mu spolupracovalo a jestli použil některé ze zásad, které předtím vytvořil. 
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6. Aktivity zaměřené na rozvoj důvěry 

Studenti jsou vystaveni situacím, ve kterých by mělo dojít ke stimulaci vzájemné 

důvěry. Během těchto aktivit by si měli vyzkoušet svěření důvěry ostatním 

účastníkům. Poté prezentují své dojmy a pocity, a vyslechnou si názory ostatních.  

 

7. Aktivity zaměřené na zformulování základních pravidel třídy a na zhodnocení a 

uzavření celé akce 

Studenti by navzájem měli zformulovat pravidla pro třídu, a tato pravidla by měl 

každý podepsat. Poté následuje reflexe, jak každý student vnímal celý kurz, a jestli 

soustředění naplnilo jeho očekávání.  

 

Dubec (2006) vnímá adaptační soustředění jako směs her, které slouží pro 

stmelování kolektivu. To vše je podle jeho rámcového programu na úkor jednotlivých 

sportovních aktivit.  
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2.3 Adolescence 

2.3.1 Definice 

 

Jak již bylo zmíněno výše, na adaptační soustředění jezdí nově vzniklé kolektivy. 

Není to ale podmínkou. Stmelovací soustředění může být pořádáno i pro kolektivy, které 

již fungují po delší dobu spolu. V naší práci se budeme věnovat věkové skupině 13-14 

let, tedy studentům 1. ročníku šestiletého gymnázia.  

 

Na začátek upřesníme termín, který budeme pro toto vývojové období používat. 

Podle různých autorů se vymezení věku i termínu liší. Macek (1999) a Vágnerová 

(2012) používá pro období mezi dětstvím a dospělostí termín adolescence. Období 

adolescence je přechodnou dobou mezi dětstvím a dospělostí. Zahrnuje jednu dekádu 

života, od 10 do 20 let. V tomto období dochází ke komplexní proměně osobnosti ve 

všech oblastech: somatické, psychické a sociální (Vágnerová, 2012).  

Různí autoři vymezují a specifikují toto období jinak. V evropské psychologii se 

adolescence tradičně oddělovala od pubescence. Pubescence (v české terminologii 

dospívání) se pak obvykle ohraničuje časovým intervalem 11 – 15 let, přičemž někteří 

autoři ji vnitřně diferencují, nejčastěji na prepubertu a pubertu (Langmeier, 1983, 

Alsaker 1992) in (Macek, 1999).  

V naší práci budeme používat termín adolescence. Macek (1999) rozděluje toto 

období na tři fáze. Časnou adolescenci (10-13 let), střední adolescenci (14-16 let) a 

pozdní adolescenci (17-20 let). Každá z těchto etap má svoje typické charakteristiky. 

Vágnerová (2012) dělí toto období pouze na ranou adolescenci a pozdní adolescenci. 

My se budeme věnovat střední nebo rané adolescenci.  

  



25 

 

2.3.2 Charakteristika 

Různá řada autorů specifikovala vývojové úkoly adolescentů. Macek (1999) 

z nich udělal výčet:  

1. Přijetí vlastního těla, fyzických změn, včetně pohlavní zralosti. 

2. Poznávací komplexita, flexibilita a abstraktní myšlení – schopnost aplikovat 

intelektový potenciál v běžné každodenní zkušenosti. 

3. Uplatnění emocionálního a poznávací potenciálu ve vrstevnických vztazích, 

schopnost a dovednost vytvářet a udržovat vztahy s vrstevníky obojího pohlaví.  

4. Změna vztahů k dospělým (rodičům, dalším autoritám) – autonomie. Emociální 

závislost je nahrazena vzájemným respektem a kooperací. 

5. Získání představy o ekonomické nezávislosti a směřování k určitým jistotám, které 

s ní souvisejí – k volbě povolání, k získání základní profesní kvalifikace, k ujasnění 

představ o budoucí profesi.  

6. Získání zkušenosti v erotickém vztahu, příprava pro partnerský a rodinný život.  

7. Rozvoj intelektu, emocionality a interpersonálních dovedností zaměřených ke 

komunitě a společnosti – tj. získání kompetence pro sociálně zodpovědné chování. 

8. Představa o budoucích prioritách v dospělosti – důležitých osobních cílech a stylu 

života. 

9. Ujasnění hierarchie hodnot, reflexe a stabilizace vlastního vztahu ke světu a životu 

(světový názor). 

 

Období adolescence je typické změnami ve všech směrech a můžeme ho rozdělit 

na dvě fáze. Fáze, která nás zajímá, je fáze rané adolescence.  Ta začíná přibližně 11. 

rokem a končí 15., tato čísla jsou velmi variabilní. Vnější a nápadnou změnou je tělesné 

dospívání, kdy dochází k pohlavnímu dozrávání. Vágnerová (2012) uvádí: V souvislosti 

s tím se mění zevnějšek dospívajícího a stává se podnětem ke změně sebepojetí i chování 

k okolí. Tělo prochází změnami a s ním i psychologický vývoj. Tento vývoj je velice 

individuální, a pokud je na něj jedinec připraven, může úspěšně proběhnout. Jedním ze 

znaků dospívání je, že jedinec je schopen abstraktně myslet a přemýšlet o variantách, 

které neexistují. V důsledku hormonálních změn dochází k jiným emočním prožitkům. 

Macek (1999) rozděluje období adolescence na tři fáze (viz výše). V časné adolescenci 

je podle něj nastartováno pohlavní dozrávání, u některých jedinců je v tomto období i 

dokončeno, někteří plynule přejdou do období střední adolescence a jejich pohlavní 

dozrání proběhne později.  Typické je např. zvýšení zájmu o vrstevníky opačného 
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pohlaví, jež je posilován právě projeveným pohlavním pudem a výskytem sekundárních 

pohlavních znaků (Macek, 1999). Velký význam v tomto období mají vrstevníci, s těmi 

se ztotožňuje, menší roli začínají hrát rodiče. V rámci tohoto období jsou důležité první 

partnerské vztahy a přátelství. Aby se pubescenti odlišili od dětí i dospělých, dávají to 

najevo svým zevnějškem, určitým životním stylem, specifickými zájmy apod.  Tuto 

myšlenku zastává i Macek (1999), který dodává: Střední adolescence je období, kdy je 

vlastní dospívání nejčastěji objektem úvah a hodnocení. V mnoha společnostech je 

charakteristické, že v této době se adolescenti snaží výrazně odlišovat od svého okolí, 

jinak se oblékají, preferují specifickou hudbu, atd. Při rozvoji osobnosti potřebuje 

jedinec určité výzvy, které by měl splnit, aby jeho rozvoj osobnosti proběhl v pořádku. 

Dochází totiž ke ztrátě starých hodnot a jistot. V dospívání se mírně ztrácí vazba na 

rodiče, kteří již za adolescenta nerozhodují v plné míře. Tím se však snižuje pocit jistoty, 

který vyplýval ze závislosti na rodině. Proto je důležité, aby si jednotlivec potvrzoval 

svou kompetentnost, tím se může bránit proti nejistotě. Pro dospívající je také důležitá 

potřeba citové akceptace, má v době dospívání jiný charakter, než měla v prvních letech 

života (Vágnerová, 2012). 

Tuto pozici si jedinec musí v kolektivu zasloužit nebo si ji vydobýt. Jedním 

z hlavních úkolů pro toto období je dosažení nové přijatelné pozice v kolektivu (Macek 

1999, Vágnerová 2012). 

 

2.3.3 Socializace 

Podle Vágnerové (2012) je dospívání označováno jako druhé sociální narození, 

které je spojeno se samotným vstupem do společnosti. V období mladší adolescence se 

mění vztahy s lidmi, s dospělými i s vrstevníky. Období dospívání je fází experimentace 

s různými rolemi a vztahy. Pubescent odmítá podřízené postavení, resp. odmítá 

demonstrovanou formální nadřazenost autorit, jako jsou rodiče a učitelé. Je k nim 

kritický a je ochoten jim přiznat nadřazenou pozici jenom tehdy, když je přesvědčen, že 

si ji zaslouží (Vágnerová, 2012). Většina adolescentů si o učitelích vytváří ‚‚obrázek‘‘ 

na základě jejich chování, dovedností a vědomostí. V takovém případě by ze sebe měl 

učitel vydat ‚‚to nejlepší‘‘. Dospívající se vyznačují také tím, že přemýšlí nad jinými 

možnostmi, než které určila autorita. Uvažují nad nimi, a pokud možno se snaží najít 

jinou alternativu, než která jim byla nabídnuta. Dohadování s autoritou a demonstrace 

jejího odmítání je typickým znakem dospívání (Vágnerová, 2012). Na adaptačních 
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kurzech se učitelé dostávají do těžké role. Musí fungovat pořád jako učitelé, ale zároveň 

i jako instruktoři. Tato dvě slova nejsou synonyma a učitelé s tím musí správně naložit. 

Pubescenti bývají k dospělým kritičtí a netolerantní. Jejich lpění na absolutní 

spravedlnosti mívá kromě uspokojení potřeby jistoty ještě další smysl: dospívající 

vyžaduje rovnoprávnost (Vágnerová, 2012). 

Vztah učitelů a žáků není jen o přizpůsobení žáků podle představ učitelů. 

V mnoha případech se musí přizpůsobit i učitel žákům. Výzkumy ukazují jednoznačně 

především u emociálně nevyrovnaných učitelů, že jejich problém se do adaptačních dějů 

jejich žáků výrazně promítá (Řezáč, 1998). V tomto je důležitá přítomnost třídního 

učitele na adaptačních kurzech, aby viděl své studenty během aktivit, mohl na ně 

nahlížet ze zkušené pozice a udělat si o nich správný ‚‚obrázek‘‘. Školní třída 

představuje vedle rodiny nejvýznamnější část sociálního prostředí, protože rozšiřuje 

sociální život dítěte o společenskou dimenzi. Je prostředím, které zastupuje širší 

společnost. Výchovně vzdělávací interakce jsou ve srovnání s rodinou výrazněji a 

objektivněji zprostředkovávány kulturním obsahem společenského života. Školní třída 

rozšiřuje společenský život dítěte a umožňuje mu zaujmout postupně adekvátní 

postavení ve společnosti.(Řezáč, 1998, str. 208) 
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2.4 Gymnázium Jana Nerudy 

 

2.4.1 Historie 

 

Gymnázium Jana Nerudy (GJN) patří mezi nejstarší střední školy v České 

republice. Výuka na této škole byla zahájena již roku 1865. Gymnázium prošlo za dobu 

své existence velkými změnami. A to nejen co se týče struktury výuky, ale také podoby 

budovy. 1. května 1863 sepsali občané Malé Strany a Hradčan žádost o založení české 

střední školy na Malé Straně. Pražský purkmistr F. Pštross přislíbil pomoc při její 

realizaci.  V roce 1865 byla na Malé Straně otevřena 1. třída českého reálného 

gymnázia. Započala pravidelná výuka v přízemních prostorách Vratislavického paláce 

v ulici Na Tržišti. Od roku 1866 byla škola prohlášena za veřejnou. Kvůli prusko-

rakouské válce byl zkrácen školní rok. Již v minulosti se škola dělila na dvě větve, a to 

reálnou a gymnaziální. V roce 1872 se konaly první maturitní zkoušky reálné větve. 

V roce 1873 kvůli kapacitě škola změnila své působiště. Se souhlasem obce Pražské byl 

zakoupen Mirbachův dům v tehdejší Novohradské ulici (dnešní Hellichova) pro 

výstavbu školní budovy.  V květnu roku 1875 započalo bourání Mirbachova domu a 

byly položeny základy. Od té doby rostly počty studentů, škola se zestátnila (to vyvolalo 

odpor). Kubíková (2015) tvrdí, že v době první světové války každoročně studovalo na 

škole přes 400 žáků. Někteří studenti byli odvoláni na frontu. Studenti pak byli 

v průběhu války uvolňováni ke složení maturity. V roce 1918 byla škola poničena 

maďarskými vojáky, po jejich odchodu musela být škola deratizována. V roce 1923 byla 

zrušena gymnaziální větev, zůstala pouze reálka. Kubíková (2015) uvádí: Výnosem 

ministra školství nese škola ve svém názvu jméno básníka Jana Nerudy. Během válek 

zde byl zřízen lazaret a budova sloužila střídavě reálnému gymnáziu a gymnáziu z Dušní 

ulice. V roce 1949 vzniká pěvecký sbor a divadelní soubor. Kubíková (2015) dále uvádí: 

Byly zřízeny třídy s rozšířenou výukou jazyků francouzského a německého jazyka 

navazující na výuku vybraných základních škol stejného zaměření. Rokem 1970 se škola 

dostala na seznam památek UNESCO. Škola v této době navazuje styky se zahraničními 

školami v Německu, Švýcarsku a Belgii. Jako výsledek těchto družebních vztahů se 

konaly výměnné pobyty. Škola vzkvétala, do osnov byly zařazeny nové předměty 

(základy geologie, stavebnictví a ekonomie). V roce 2015 bylo oslaveno 150. výročí 

školy. Dle Kubíkové (2015) byla zahájena výuka ve třídách s dvojjazyčným studiem 
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(čeština – francouzština). Docházka byla změněna na šestiletou. Kvůli nedostatku 

kapacity byla část výuky přesunuta do Tyršova domu a byla zahájena výstavba nového 

poschodí.  

2.4.2 Tělesná výchova 

Co se týká tělesné výchovy, ta se na Gymnáziu Jana Nerudy prosadila až v 19. 

století. Tělesná výchova prodělala během svého vývoje značné změny. Nejdříve sloužila 

k utužování chování a k hlavní náplni patřila prostná a pořadová cvičení. Na konci 19. 

století se vůči tomuto způsobu zvedla vlna odporu, a rokem 1911 vznikly nové osnovy 

pro tělesnou výchovu. Ty kladly důraz na přirozenost a spontaneitu. Hlavním cílem 

tělesných cvičení na školách nebyla disciplína, ale přirozený rozvoj osobnosti a zdraví. 

Stěžejními části tehdejší tělesné výchovy se stává nejen cvičení na nářadí, ale též 

atletika, plavání a pobyt v přírodě (Kubíková in Tomeš, 2015). Podle kronik se TV stala 

povinným předmětem od roku 1870 (určeno podle dochovaného vysvědčení z roku 

1894). Upřednostňovanou aktivitou byl pobyt na čerstvém vzduchu, pokud to dovolilo 

počasí. Při výstavbě nové školní budovy (1875-1876) se na školní zahradě postavila i 

tělocvična. Ta ale kvůli nedostatku prostoru byla postavena naproti hlavní budově na 

školní zahradě. Jedinou nevýhodou byl přesun z jedné budovy do druhé při špatném 

počasí. Po 110 letech byl postaven podzemní koridor, který spojoval obě budovy. 

Tělocvična byla ovšem z důvodu dispozičních vybudována samostatně na zahradě, ale 

její účelnost se tím ještě zvýšila, až na to, že je třeba žákům přecházeti v době dešťů neb 

sněhů přes zahradu po nekrytém chodníku. Avšak ani to nebylo a není velkou závadou, 

ježto vím, že těch několik kroků proběhnutí lijákem jest bujné mládeži netoliko hračkou, 

nýbrž i milým obveselením (Kabát, 1876 in Tomeš, 2015). 

 

Prameny udávají, že koncem 19. století se začaly konat každoročně turistické 

výpravy. Jednalo se území středních Čech, po vzniku ČSR i dále na východ. Již v této 

době byla snaha o propojení předmětů tělocvik – zeměpis – dějepis. Z kronik a 

výročních zpráv GJN se dočteme, že od roku 1934 se ke každoroční výroční zprávě 

přidala kapitola ‚‚péče o tělesnou výchovu a zdraví žactva‘‘. V těchto zprávách 

nalezneme, že pokud to počasí aspoň trochu dovolilo, byl veškerý sport přesunut na 

venkovní hřiště Malostranského Sokola.  

Počátkem roku 1935 byla pro tělovýchovné účely pronajata chata v Krkonoších 

a rok poté se uskutečnil první lyžařský kurz pro začátečníky i pokročilé. Ve stejném 
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roce je poprvé zmíněno ‚‚táboření se stavěním stanů a nocováním, vařením a společným 

stravováním‘‘.  

 

Historicky první seznamovací kurz se uskutečnil v roce 1996 na Jihlavsku, kam 

se dříve jezdilo na branné kurzy (Tomeš, 2015). I tento kurz si prošel mnohými 

změnami, ať už se jednalo o místo či o skladbu programu. Již v začátcích byly zařazeny 

aktivity na spolupráci a příprava na tvrdou práci během studia. Tyto cíle jsme plnili 

prostřednictvím nejrůznějších činností. Zařadili jsme i zdravotnický výcvik, besedy na 

téma jak studovat, základy angličtiny a pro bilingvní třídy francouzštiny, nejrůznější 

poznávací hry a celou škálu sportovních aktivit (Kadlec in Tomeš, 2015). 

 
 
 
 

2.4.3 Sportovní kurzy 

 

Gymnázium Jana Nerudy nabízí spoustu mimoškolních aktivit a kurzů, ať už se 

jedná o kurzy povinné nebo volitelné. Povinné kurzy tvoří seznamovací soustředění, 

které se koná po jednom měsíci školní docházky v prvním ročníku. Dalším povinným 

kurzem je lyžařský výcvik, který se nejčastěji koná na Klínovci, v Peci pod Sněžkou, 

Rokytnici nad Jizerou a ve Strážném. Hlavní náplní těchto kurzů je výuka základů 

sjezdového i běžeckého lyžování. To je doplněno přednáškami o vybavení, technice, 

mazání lyží, pohybu v horách a první pomoci. Na těchto kurzech si studenti mohou 

vyzkoušet i celodenní vyjížďku na běžeckých lyžích, celodenní sjezd nebo večerní 

sjezdové lyžování. Samozřejmostí je i výuka na snowboardu.  

Ve třetím ročníku je pro studenty připraven lyžařský výcvik s výukou cizího 

jazyka. Na těchto kurzech je prioritní právě výuka cizího jazyka, lyžování ale není 

opomíjeno. Běžecké lyže již nejsou povinnou výbavou a studenti si mohou vybrat, zda 

kurz stráví na sjezdových lyžích nebo snowboardu. Místa konání jsou pro lyžařské kurzy 

a jazykové lyžařské kurzy stejná.  

V dalším ročníku mají studenti na výběr, zda absolvují vodácký kurz nebo 

cyklistický kurz, který je doprovázen horolezením. Oba tyto kurzy jsou šestidenní. 

Vodácký kurz se odehrává na Vltavě a začíná se ve Vyšším Brodě. Studenti se nejprve 

naučí ovládat loď na místě a další tři dny jsou věnovány vodácké turistice. Účastníci 
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táboří ve stanech a součástí programu je i společné vaření. Náplní druhého kurzu jsou 

cyklistické výlety, lezení na umělých či přírodních stěnách a skalách, pěší výlety a různé 

doplňkové aktivity. Studenti se učí základům jištění, práce s lanem a dalším lezeckým 

materiálem. Od roku 2013 je připraven pro čtvrté ročníky nový kurz, který se nese 

v duchu horské turistiky. Ten se koná v Peci pod Sněžkou, a hlavní náplní jsou výlety a 

zážitkové programy.  

Dále mají studenti pátého ročníku možnost vyzkoušet si kurz windsurfingu na 

vodní nádrži Nechranice.  

V posledním ročníku je pro čerstvé maturanty připraven víkendový pobyt 

v Mozolově, kde se konal i seznamovací kurz. Tento pobyt není povinný, nicméně na 

něj spousta absolventů ráda jezdí. Náplní tohoto pobytu je sportování a pobyt na 

čerstvém vzduchu.  

Mezi volitelné kurzy patří lyžařský zájezd na Mölltal, třídní výlety, výjezdy na 

horských kolech, koňské vyjížďky, vodácké putování, speleologické objevování, 

jednodenní výlety, akrobatické lyžování, rafting, skialpinismus (Tomeš, 2015).  

Všichni žáci si na povinných kurzech prohloubí dovednosti a znalosti, které 

získali na seznamovacím soustředění v Mozolově. Kurzy jsou vedeny školenými 

tělocvikáři. Každý má specifický harmonogram a studenti jsou na těchto kurzech silně 

vytíženi.  
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2.4.4 Adaptační kurz GJN 

 

Adaptační kurzy GJN pořádá tradičně již 20 let na Sedlčansku v Mozolově. 

Jedná se o kurzy šestidenní. Obvykle se jich účastní studenti tří až čtyř tříd prvních 

ročníků.  

Tabulka 1: Program adaptačního kurzu 

 

 

Cílem úvodního soustředění prvních ročníků je vzájemné seznámení studentů a 

poznání studentů s učiteli. Důležitá je i role školního psychologa, který vede jednu 

z činností. Další snahou kurzu je ukázat novým studentům možnosti, které škola nabízí 

v rámci programu mimoškolních aktivit. Náplní kurzu je cyklistika, kanoistika na klidné 

vodě, míčové a kooperativní hry, softbal, lanové překážky, turistika, drobné hry, 

koupání v bazénu, ping pong apod. Třídní profesoři zde mají velkou možnost poznat 

svou třídu při večerních programech. Na konci kurzu jsou zařazeny mezitřídní soutěže 

ve sportovních a uměleckých disciplínách. Soustředění se koná za každého počasí, 

program je vždy připraven i do vnitřních prostor.  

Den Třída Dopolední program Odpolední program

1A

1B

1C

1A Kola Voda-Soft

1B Kola Spolu

1C Spolu Kola

1A Kola Spolu

1B Spolu Voda-Soft

1C Soft Kola

1A Spolu Spolu

1B Kola Voda-Soft

1C Soft Kola

1A

1B

1C

1A

1B

1C

Příjezd Spolu

Celodenní program 

dle nabídky v 

zájmových 

Divadla

Odjezd

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Sobota
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Studenti si na kurzu vyzkouší široké spektrum různých činností. V úvodu 

prvního odpoledne se studenti věnují seznamovacím hrám v rámci celého kurzu. 

V rámci těchto hrátek jsou studenti rozděleni do skupin, ve kterých poté absolvují 

jednotlivé programy. Další den mají některé třídy první seznámení s kolem. V rámci 

tohoto programu se studenti dozvědí fakta o bezpečné jízdě na silnici, o dopravních 

předpisech, o servisu kola, uskladnění apod. Na konci tohoto programu je připravena 

jízda zručnosti. Třída, která v tento den absolvuje program SPOLU, si vyzkouší různé 

hry na důvěru nebo problémové hry. Odpoledne se nese v duchu kanoistiky a softbalu. 

Studenti si zde vyzkouší základní manipulaci s lodí, základní pohybové úkony s pádlem 

a jízdu na kánoích. V rámci softbalu se studenti dozvědí základní pravidla, vyzkouší si 

odpal a samotnou hru. Součástí každodenního večerního programu jsou různé minihry, 

při kterých jsou přítomni třídní učitelé. Třídy se protočí na všech aktivitách. Každý 

jedinec si také může vyzkoušet lanový park, který je součástí areálu. Čtvrteční 

odpoledne je věnováno mezitřídním soutěžím. Třídy se utkají v překážkovém běhu, 

závodech na kole a závodech na kánoích. V posledním celém dni si studenti mohou 

vybrat, jaká bude náplň jejich dne. Jsou vytvořeny skupiny pro celodenní výlet na kolech 

či pěšky. Každá skupina má jiný cíl, studenti se zde rozdělí podle výkonnosti. Adaptační 

kurz vrcholí divadlem, které si každá třída připraví podle zadaného tématu. Poté jsou 

vyhlášeny výsledky, zhodnotí se kurz a jednotlivé třídy mají čas pro sebe.  

 

Tabulka 2: Časový harmonogram adaptačního kurzu 

 

Budíček Snídaně
Dopolední 

program 
Oběd

Odpolední 

program
Večeře

Večerní 

program
Večerka

7:30 8:00-8:30 9:00-12:00 12:45-13:30 14:00-17:00 18:00-18:45 20:00 22:00

Časový harmonogram kurzu
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3 Výzkumná část 

3.1 Cíl práce 

Cílem práce je zjistit přínos adaptačních kurzů a pohled jejich absolventů s odstupem 

devíti let. 

 

3.2 Výzkumné otázky 

 Z výzkumného cíle jsme stanovili výzkumné otázky:  

1. ‚‚Co evokuje studentům pojem adaptační kurz?‘‘  

2. ‚‚Prohloubil adaptační kurz vztah studentů k některým aktivitám v přírodě?‘‘ 

3. ‚‚Jaký měl kurz dopad na přátelské vztahy ve třídě?‘‘  

 

3.3 Úkoly práce 

1. Výběr reprezentativního vzorku absolventů na základě připravených kritérií 

2. Příprava otázek k rozhovoru 

3. Kontaktování absolventů 

4. Realizace rozhovoru 

5. Analýza rozhovoru a vyhodnocení dat  
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4 Metodika 

 

4.1 Výzkumný soubor 

Jedná se o případovou studii, kdy výzkumný soubor tvořilo 12 absolventů 

Gymnázia Jana Nerudy ve věku 21-22 let. Respondenti byli vybráni podle následujících 

kritérií: 7 mužů a 5 žen, což odpovídá poměru, ve kterém třída byla, když maturovala 

(studentů maturovalo 24, z toho 13 mužů a 11 žen). Dále byli studenti rozděleni na 

sportující a nesportující. Toto kritérium hodnotíme na základě aktivního pohybu během 

týdne, a také zdali absolventi vyhledávají aktivní pohyb vícekrát do týdne. Bližší 

charakteristiky respondentů, včetně jejich studijního či pracovního zaměření obsahuje 

Příloha 2.  

 

4.2 Sběr dat 

Data byla získávána formou rozhovorů. Rozhovory probíhaly na neutrálním a 

klidném místě na jaře 2018, tedy 3 roky po maturitě absolventů a 9 let po uskutečnění 

sledovaného adaptačního kurzu. Respondenti odpovídali na předem připravené otázky 

polostrukturovaného rozhovoru, který trval průměrně 17 minut. Všechny rozhovory 

prováděl s respondenty stejný výzkumník, který sám byl absolventem adaptačního 

kurzu, byl tedy velmi dobře seznámen s konkrétní problematikou. Rozhovory byly 

nahrávány na diktafon a poté přepsány. 

 

4.3 Metody 

Data byla získávána kvalitativní metodou pomocí rozhovoru. Rozhovor se 

vyznačuje tím, že je prováděný na malé skupině respondentů a klade si za cíl zjistit 

příčiny a důvody chování. Jde o to nalézt pochopení zkoumaného jevu (Hendl, 2005). 

Forma rozhovoru byla polostrukturovaná. Podle Cohena (2006) se 

polostrukturovaný rozhovor vyznačuje tím, že výzkumník má připravenou strukturu 

otázek, které chce během rozhovoru probrat. Výzkumník se tedy během rozhovoru 

může odchýlit od připravených otázek a reagovat na odpověď respondenta. Byl tedy 

předem daný soubor otázek, ale pořadí, volba slov a formulace mohla být pozměněna, 

případně mohlo být něco dovysvětleno. Tento typ rozhovorů patří mezi flexibilnější. 
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Díky částečné strukturovanosti je systematičtější než nestrukturované rozhovory 

(Wildemuth, 2009). 

Výhody rozhovoru 

Výhodou pro výzkumníka je, že pracuje s menším počtem respondentů než u 

kvantitativních přístupů. Mezi další výhody patří právě flexibilita a možnost reakce na 

subjekt (Reichel, 2009). 

Nevýhody rozhovoru 

Velkou nevýhodou rozhovorů je, že analýza i sběr dat jsou časově náročné. 

Výsledky jsou lehko ovlivnitelné výzkumníkem a jeho osobními preferencemi. Další 

nevýhodu pak tvoří fakt, že se nedají přenést na větší populaci a není možná jejich 

generalizace. S tím souvisí i podrobná znalost tématu ze strany výzkumníka. Musí být 

schopen reagovat na subjekt a jeho specifika (Hendl, 2005). 

 

V rozhovoru jsme se zaměřili konkrétně na tyto oblasti:  

1. Otázky týkající se programu a aktivit 

2. Problematika týkající se vztahů mezi spolužáky a ve třídě 

3. Otázky směřující na ostatní kurzy a jejich náplň 

Otázky v rozhovoru byly rozděleny do tří skupin. První skupinou byly otázky 

týkající se programu kurzu. V další části byli respondenti dotázáni na vztahy ve třídě a 

na dopad kurzu na třídní kolektiv. Cílem posledních tří otázek bylo zjistit, jestli kurzy, 

které probíhají na Gymnáziu Jana Nerudy, mají smysl, a co si z nich studenti pamatují. 

Otázky byly voleny tak, aby si respondenti pokud možno vzpomněli na všechny důležité 

momenty kurzu. Znění celého rozhovoru obsahuje Příloha 1. 

 

4.4 Analýza výsledků 

Pro vyhodnocení dat byla použita základní statistika, četnosti, výsledky byly 

vyjádřeny pomocí tabulek.  V tabulkách jsme respondenty rozdělili dle pohlaví na muže 

a ženy (M x Ž), a dle aktivního přístupu ke sportu jako nesportovce a sportovce 

(znázorněno oranžovou a modrou barvou).  
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5 Výsledky 

Vyhodnocení rozhovoru jsme strukturovali podle stanovených výzkumných 

otázek. Pro zachování anonymity jsou respondenti označeni čísly a písmeny dle pohlaví. 

Modrá barva v tabulce znázorňuje sportovce, oranžová barva nesportovce.  

1. ‚‚Co evokuje studentům pojem adaptační kurz?‘‘  

První otázka položená respondentům zněla: ‚‚Co se ti vybaví, když se řekne 

seznamovací kurz v Mozolově?‘‘ Nejčastější myšlenky obsažené v odpovědích shrnuje 

tabulka č. 1.   

Tabulka 3: ''Co se ti vybaví, když se řekne seznamovací kurz v Mozolově?'' 

 

Při první otázce si pět absolventů vzpomnělo na prvotní seznámení. Byl to pro 

ně první sociální moment po nastoupení na gymnázium. Čtyři absolventi tvoří celek, 

který si nějakým způsobem jako první vzpomene na program nebo aktivity. Čtvrtině 

absolventů se jako první vybaví závěrečný závod. Ve stejném poměru poté jsou 

vzpomínky na první společný kurz, na nejistotu, se kterou studenti na tento kurz 

přijíždějí, a v poslední řadě je to utváření vztahů. Po jedné odpovědi mají kánoe, začátek 

studia a interakce mezi chlapci a dívkami.  

  

Prvotní seznámení 5 42 1 1 1 1 1

Program/Aktivity 4 33 1 1 1 1

Prostředí 3 25 1 1 1

Závěrečné závody 3 25 1 1 1

Nejistota 2 17 1 1

První společný kurz 2 17 1 1

Utváření vztahů 2 17 1 1

Interakce mezi chlapci a dívkami 1 8 1

Kanoe 1 8 1

Začátek studia 1 8 1

Č
e
tn

o
st

%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž
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Odpověď na první výzkumnou otázku dále rozvíjí otázka č. 2 rozhovoru. ‚‚Co si 

pamatuješ za aktivity?‘‘ 

Tabulka 4: ''Co si pamatuješ za aktivity?'' 

 

Jako první se absolventům vybaví závěrečný závod. To přisuzujeme charakteru 

kolektivu, možnosti se semknout a podpořit se navzájem, v neposlední řadě i celkovému 

vítězství. Lanové překážky udělaly druhý nejhlubší dojem na absolventy. Polovině 

respondentů se vybavily venkovní aktivity a hry obecně, dále pak cyklistika a divadlo. 

Součástí cyklistiky byly i vyjížďky a výlety, na které si vzpomnělo pět dotázaných.  

Dalšími otázkami rozvíjející první výzkumnou otázku byly otázky: ‚‚Co se ti 

líbilo a co se ti nelíbilo na aktivitách?‘‘ 

Tabulka 5: ''Co se ti líbilo a co se ti nelíbilo na aktivitách?'' 

 

Aktivita, která se absolventům líbila nejvíce, jsou kánoe. Stejný počet lidí udalo 

jako oblíbenou i cyklistiku. Naproti tomu se u některých respondentů nesetkalo 

s úspěchem divadlo a cyklistika. Cyklistika vyvolala pozitivní či negativní dojem u 11 

respondentů. Zelená barva v tabulce 5 znázorňuje aktivitu, která se líbila, červená barva 

aktivitu, která se absolventům nelíbila.  

Závěrečné závody 12 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lanové překážky 8 67 1 1 1 1 1 1 1 1

Venkovní hry a aktivity 6 50 1 1 1 1 1 1

Divadlo 6 50 1 1 1 1 1 1

Cyklistika 6 50 1 1 1 1 1 1

Výlety + vyjížďky 5 42 1 1 1 1 1

Bazén 5 42 1 1 1 1 1

Kanoe 5 42 1 1 1 1 1

Sportovní hry 4 33 1 1 1 1

Volný čas se spolužáky 1 8 1

Č
e
tn

o
st

%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž

Kanoe 9 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cyklistika 9 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lanové překážky 6 50 1 1 1 1 1 1

Divadlo 4 33 1 1 1 1

Cyklistika 2 17 1 1

Č
e
tn

o
st

%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž
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Jako výsledek předchozí analýzy můžeme říci, že studentům adaptační kurz 

evokuje především první sociální kontakt při nástupu na gymnázium, dále některé 

konkrétní sportovní aktivity jako kanoistiku a cyklistiku a konečně závěrečný závod. 

Ohlasy na aktivity byly celkově pozitivní, až na ojedinělé případy, které se týkaly 

cyklistiky a divadelního představení.  

2. ‚‚Prohloubil adaptační kurz vztah studentů k některým aktivitám v přírodě?‘‘ 

Touto otázkou jsme chtěli poukázat na dopad aktivit na účastníky kurzu. Otázka 

v rozhovoru zněla: ‚‚ Vyzkoušel sis něco, co jsi nikdy předtím nezažil nebo nedělal?‘‘ 

Tabulka 6: ''Vyzkoušel sis něco, co jsi nikdy předtím nezažil nebo nedělal?'' 

 

Ve většině případů odpovídali respondenti slovem kánoe. V druhém případě si 

poprvé na kurzu vyzkoušeli lanové překážky a tři jedinci si poprvé zkusili tvorbu 

divadelního představení. Pouze dva jedinci uvedli, že na kurzu se nic nového nenaučili.  

 

Další otázkou k zodpovězení druhé výzkumné otázky bylo: ‚‚Vyzkoušel sis něco 

nového, čemu se od té doby občas věnuješ?‘‘ 

Tabulka 7: ''Vyzkoušel sis něco nového, čemu se od té doby občas věnuješ?'' 

 

Zde jsme se setkali se zápornými odpověďmi. Pouze tři respondenti se po kurzu 

občas věnují následujícím aktivitám – lanové překážky, vodní turistika nebo celodenní 

výlety na kolech. 

Kanoe 7 58 1 1 1 1 1 1 1

Lanové překážky 4 33 1 1 1 1

Tvorba divadla 3 25 1 1 1

Nic z programu 2 17 1 1

Skupinové hry 2 17 1 1

Softball 2 17 1 1

Závěrečný závod 2 17 1 1

Výlety na kolech 1 8 1

Č
e
tn

o
st

%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž

Spíš ne 9 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lanové překážky 1 8 1

Kanoe (vodní turistika) 1 8 1

Cyklistika - krosy + výlety 1 8 1

Č
e
tn

o
st

%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž
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Celkově tuto výzkumnou otázku vyhodnocujeme záporně, adaptační kurz 

neprohloubil vztah studentů k aktivitám v přírodě. I přesto, že většinu aktivit si studenti 

vyzkoušeli poprvé, po skončení adaptačního kurzu se k aktivitám vraceli jen 

v ojedinělých případech. 

3. ‚‚Jaký měl kurz dopad na přátelské vztahy ve třídě?‘‘  

V této otázce nás zajímaly přátelské vazby, které vzniknou během doby konání 

adaptačního kurzu. K tomu jsme zvolili otázku: ‚‚S kým ses na kurzu hodně bavil? Byli 

to stejní lidé jako potom ve škole?‘‘ 

Tabulka 8: ''S kým ses na kurzu hodně bavil? Byli to stejní lidé jako potom ve škole?'' 

 

10 respondentů na tuto otázku odpovědělo kladně, s tím, že někteří během studia 

navázali nová přátelství v rámci třídy. Odpověď Ne udali dva odpovídající.  

 

Další otázkou k zodpovězení výzkumné otázky bylo: ‚‚Vzpomínáš si na něco, 

co Vám jako třídě šlo/nešlo? Něco u čeho jste se nasmáli nebo vznikl konflikt?‘‘ 

Tabulka 9: Vzpomínáš si na něco, co Vám jako třídě šlo/nešlo? Něco u čeho jste se nasmáli nebo vznikl 

konflikt?'' 

 

Polovina respondentů si nevzpomněla, že by na kurzu vznikl konflikt. Jako 

problematická se ukázala příprava divadla a jeho následná realizace. Celkem sedm 

respondentů udalo, že příprava byla nesnadná a dala vzniknout konfliktu, naproti tomu 

dva respondenti vzpomínají na přípravu divadelního představení kladně. Pět dotázaných 

Ano, ve velké míře 6 50 1 1 1 1 1 1

Ano 4 33 1 1 1 1

Jeden kamárad/parta po celé studium 3 25 1 1 1

Ne 2 17 1 1

Č
e
tn

o
st

%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž

Nic zásadního\nevznikl konflikt 6 50 1 1 1 1 1 1

Nešlo nám divadlo 5 42 1 1 1 1 1

Šel nám sport 5 42 1 1 1 1 1

Vzájemná podpora 2 17 1 1

Příprava divadla (pozitivní) 2 17 1 1

Vznikl konflikt při přípravě divadla 2 17 1 1

Č
e
tn

o
st

%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž
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si vzpomnělo na sportovní úspěchy v rámci kurzu a další dva ocenili vzájemnou 

podporu v třídním kolektivu. 

Předposlední otázkou k zodpovězení třetí výzkumné otázky byla otázka 

rozhovoru: ‚‚Měl kurz dopad na vztahy u vás ve třídě? Jaký?‘‘ 

Tabulka 10: ''Měl kurz dopad na vztahy u vás ve třídě? Jaký?'' 

 

Devět respondentů odpovědělo, že kurz na vztahy ve třídě vliv měl. Tedy jen tři 

si myslí, že kurz nastavené vztahy ve třídě nezměnil a pouze prohloubil dosavadní 

vztahy. Pět dotázaných zmínilo poznání sebe a kolektivu a tři poukazují na fakt, že to 

byl první společný zážitek.  

Tyto odpovědi potvrdily, že kurz měl velký dopad na rozvoj vztahů ve třídě. 

V další otázce se budeme zabývat tím, zda jsou tyto vztahy kvalitní. Otázka rozhovoru 

zněla: ‚‚Byli jste jako třída dobrý kolektiv?‘‘ 

Tabulka 11: ''Byli jste jako třída dobrý kolektiv?'' 

 

Devět dotázaných shledává třídní kolektiv jako dobrý. Polovina respondentů 

zdůrazňuje schopnost kolektivu se semknout v problémových situacích. Jedna třetina 

vyzdvihuje význam třídních skupin. V neposlední řadě tři oceňují pozitivní vliv třídního 

učitele. Pouze jeden respondent uvedl, že nepovažuje třídní kolektiv za dobrý.  

 

 

Ano 9 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ne 3 25 1 1 1

Poznání sebe a kolektivu 5 42 1 1 1 1 1

První společný zážitek 3 25 1 1 1

Pouze prohloubení vztahů 2 17 1 1
Č

e
tn

o
st

%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž

Ano 9 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schopnost se semknout 6 50 1 1 1 1 1 1

Význam skupinek 4 33 1 1 1 1

Pozitivní vliv třídního učitele 3 25 1 1 1

Ne 1 8 1

Č
e
tn

o
st

%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž
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Adaptační kurz měl na přátelské vztahy zásadní vliv. Během kurzu byly 

položeny základy přátelských vztahů mezi jednotlivci i skupinkami. Tyto vztahy byly 

dále v konfliktních situacích klíčové pro semknutí třídního kolektivu a úspěšné vyřešení 

problému. Drtivá většina považuje třídní kolektiv za velmi dobrý. 
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6 Diskuze 

Cílem práce bylo zjistit přínos adaptačního kurzu a pohled jeho absolventů 

s časovým odstupem devíti let.   

V první otázce: ‚‚Co se ti vybaví, když se řekne seznamovací kurz 

v Mozolově?‘‘ se dozvídáme, že pro 5 respondentů bylo nejdůležitější prvotní 

seznámení a první sociální moment. Dva respondenti pocítili nejistotu při příjezdu na 

kurz a jak tvrdí Vágnerová (2012), je období adolescence provázeno ztrátou starých 

jistot (v našem případě přátelství ze základní školy).  

Podle Neumana (2004) by měla výchova v přírodě podporovat nevšední zážitky. 

V tomto případě můžeme hovořit o lanových překážkách či výuce kanoistiky jako o 

nevšedním zážitku. Při překonávání lanových překážek jde o určitou dávku rizika, 

žádoucí je překonání strachu a projevení rozhodnosti. Tyto aktivity jsou vhodné pro 

stmelení kolektivu, rozvoj spolupráce a osobnosti (Neuman, 2000). Pokud jde o lanové 

překážky, zanechaly kladný dojem hlavně u sportovců. Jako silný zážitek je však 

zmínilo 8 dotázaných.  

Všichni z respondentů si při otázce: ‚‚Co se ti vybaví za aktivity?‘‘ jednotně 

vzpomněli na závěrečný závod. Důvod vidíme ve schopnosti kolektivu semknout se 

v případě výzvy nebo problému. Tuto schopnost ocenilo 6 dotázaných.  

Všichni respondenti se shodli na tom, že závěrečný závod byl příkladem velmi 

dobré týmové spolupráce. Ocenili vzájemnou podporu, a to i méně sportovně nadaným 

členům týmu. Při závěrečných závodech rozhodovaly nejenom fyzické schopnosti, ale 

také bojovnost a chuť se rvát pro tým.  

Podle výsledků u otázky ‚‚Jaké další kurzy jste jako třída absolvovali?‘‘ mají 

lyžařské kurzy největší odezvu. Jedenácti respondentům se jako první vybavil lyžařský 

kurz a jazykový lyžařský kurz. Jeden respondent, kterému se kurz nevybavil jako první, 

tento kurz se třídou neabsolvoval. 

Dubec (2007) udává jako jeden ze základních pilířů pro adaptační kurzy volný 

čas pro studenty. Při rozhovoru na otázku: ‚‚Co si pamatuješ za aktivity?‘‘ – si na volný 

čas se spolužáky vzpomněl pouze jeden respondent. Nicméně odpověď osmi 

respondentů na otázku: ‚‚Co tě na dalších kurzech bavilo?‘‘ – volný čas se spolužáky, 

považujeme za potvrzení Dubcova pozorování.  
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Na základě výzkumu se potvrdilo pozorování Vágnerové (2012) i Macka (1999), 

že během dospívání se člověk vymezuje vůči dětem i dospělým a snaží se jít ‚‚proti 

systému‘‘. To můžeme dokázat několika případy, kdy respondenti odpověděli na 

otázku: ‚‚Co tě bavilo na kurzech?‘‘ – nerespektování pravidel. Z našeho vzorku 

dvanácti respondentů tak odpověděli 3 dotázaní.  

Při porovnávání odpovědí nesportovců a sportovců je patrný mírně odlišný 

pohled jak v oblasti aktivit v přírodě, tak v oblasti sociální. V oblasti aktivit v přírodě se 

sportovně založení účastníci vyjadřují velmi konkrétně – pozitivně je oslovily 

především lanové překážky a cyklistika. Z pohledu nesportovců byly vzpomínky na 

oblasti aktivit v přírodě méně konkrétní, vzpomněli si na venkovní hry a aktivity. 

Nesportovci se tedy vyjadřují mnohem neurčitěji. To lze vidět i u vytváření sociálních 

vazeb. Sportovně založená část respondentů viděla přínos adaptačního kurzu v navázání 

nových přátelství, druhá část dotázaných si na kurzu vytvořila vazby na celé studium. 

Přínos pro sportovce je tedy v tom, že mohou navázat další z řady přátelských vztahů, 

zatímco formulace nesportovců spíše sděluje, že vytvářeli vztahy ojedinělé.  

Výrazný rozdíl v pohledu na spolupráci měly obě skupiny v případě divadelního 

představení. Zatímco nesportovní část dotázaných nevnímala přípravu jako konfliktní a 

celé divadelní představení přijala poměrně neutrálně, sportovci jasně formulovali vznik 

konfliktu, i když ocenili jeho finální vyřešení. Atraktivita vytváření divadelního 

představení byla na kurzu velmi malá. To mohlo být způsobeno tím, že kolektiv na 

divadle nechtěl pracovat a přípravu nechal na poslední chvíli. V neposlední řadě to 

mohlo být i tím, že si vylosovali téma balet, v období adolescence nepříliš populární. 

Nejjednoznačnější rozdíl odpovědí u sportovců a nesportovců bylo různým 

způsobem formulované nerespektování pravidel. Pouze u nesportovců se objevila 

pozitivní vzpomínka na nedodržování řádu, alkohol a sabotáž hlavního programu. 

Z konkrétních sportovních aktivit si respondenti vzpomněli hlavně na cyklistiku 

a kanoistiku. Co se týká cyklistiky, vzpomněli si dotázaní hlavně na malé hrátky na 

kolech, vyjížďky po okolí, celodenní výlety po skupinách s jednotlivými instruktory.  

Cyklistika byla všem známa a byla kladně hodnocena devíti hlasy. Ti, kteří si 

vzpomněli na kanoistiku, oceňovali výuku základních pohybových úkonů na přilehlém 

rybníce. I když byla pro sedm dotázaných kanoistika zcela novým sportem, nikdo na ni 



45 

 

nevzpomíná jako na aktivitu, která by se mu nelíbila. Pozitivně kanoistiku ohodnotilo 9 

dotázaných, což nepochybně souvisí s tím, že tréninky probíhaly na klidné vodě. 

Souhrnně u dvou otázek 6 respondentů vyhodnotilo kladně vliv třídního učitele 

na vztahy ve třídě, stejně tak i na jejich budování během adaptačního kurzu. 

Ztotožňujeme se tedy s Kudláčkem, Valentovou, Magerovou (2004) a Řezáčem (1998), 

že přítomnost třídního učitele na kurzech je více než žádoucí a jeho vliv na adaptační 

proces účastníků kurzu je velmi významný.  

Polovina dotázaných velmi pozitivně vnímá schopnost se semknout v kritických 

situacích. Ačkoliv byl třídní kolektiv rozdělen na malé skupiny, jejichž základy byly 

položeny právě na adaptačním kurzu, uměl zareagovat na problémové situace jako 

celek. Jako první příklad by mohl být uvedený závěrečný závod, dále uvedlo několik 

dotázaných závěrečné vystoupení na maturitním plese, kdy po šesti letech zafungoval 

stejný princip semknutí třídního kolektivu a vzniklo vysoce kvalitní společné dílo.  

Adaptační kurz rozhodně definoval skladbu sociálních vazeb ve třídě pro větší 

část studia. Změny a prohlubování těchto vztahů probíhaly většinou na dalších kurzech 

aktivit v přírodě, jednalo se především o kurzy lyžařské a kurz vodáckého putování. 

Osm respondentů si na kurzech nejvíce vážilo času stráveného mimo školu s třídním 

kolektivem.  

Smyčková (2017) ve svém výzkumu zjistila od absolventů pomocí dotazníku, 

že adaptační kurz má hlavní cíl seznámit navzájem účastníky (96 % z 87 dotázaných 

odpovědělo na otázku – ‚‚co je hlavním cílem kurzu?‘‘).  V našem výzkumu se 

setkáváme s podobnou myšlenkou, kdy si většina respondentů jako hlavní vzpomínku 

vybavila prvotní seznámení s kolektivem. 

Dle výzkumu Kovaříkové (2017) se ukazuje, že třídenní adaptační kurz neměl 

vliv na zlepšení kvality kolektivu. V našem případě, kdy se jedná o kurz šestidenní, 

můžeme konstatovat, že vliv kurzu na kvalitu kolektivu byl zásadní a trvalý. Jak 

v množství navázaných vztahů, tak v jejich hloubce. Také výzkum Žáka (2012) 

potvrzuje větší efekt delších adaptačních kurzů.  

Některé odpovědi v našem výzkumu se shodují s prací Kovaříkové (2010), kdy 

její respondenti viděli přínos kurzu v poznání se mezi sebou, v hlubším poznání 

charakteru při aktivitách či v možném sebepoznání.  
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Naše výsledky se shodují také se Střípkem (2017). Z jeho výzkumu je patrné, že 

studenti, kteří se účastnili adaptačního kurzu, mají pocit, že jsou součástí větší skupiny, 

kde umí efektivně komunikovat i spolupracovat, pokud jde o větší kolektivní zájem. To 

se potvrdilo i v našem výzkumu. Studenti kladně hodnotili situace, kdy bylo potřeba se 

semknout, vyřešit problémovou situaci, např. vymyslet závěrečné představení.  

Ve výzkumu Horáka (2010) všichni respondenti hodnotili kladně mimoškolní 

akce (akce pořádané školou mimo prostory školy). V našem výzkumu shledáváme 

shody. 67 % respondentů na kurzech vidělo jako nejlepší mimoškolní čas strávený se 

třídou. To přisuzujeme kvalitě kolektivu.  
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7 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit přínos adaptačního kurzu z pohledu 

absolventů gymnázia s odstupem devíti let. Pro zisk těchto dat byly zvoleny rozhovory, 

které jsme následně vyhodnotili pomocí četností jednotlivých odpovědí, které byly 

znázorněny v tabulkách. Výzkumný soubor tvořilo šest sportovců a šest nesportovců 

z jedné třídy pražského Gymnázia Jana Nerudy. Na základě vztahu ke sportu jsme 

vyhodnotili jednotlivé odpovědi. Jedním z cílů bylo poukázat na důležitost 

mimoškolních aktivit s třídním kolektivem.  

Na otázku, co se studentům vybaví při vyslovení pojmu adaptační kurz 

v Mozolově, jsme získali v mírně odlišných variantách odpovědi, že šlo o první sociální 

kontakt se spolužáky a učiteli.  

Při další otázce, zda kurz prohloubil vztah účastníků k některým aktivitám 

v přírodě, jsme získali zápornou odpověď. Můžeme ale potvrdit, že si absolventi na 

kurzu vyzkoušeli nové věci, nicméně nevěnují se jim nadále.  

Naopak odpověď na třetí výzkumnou otázku je výrazně kladná. Vztahy, jejichž 

základy byly položeny na adaptačním kurzu, velmi často vydržely po celou dobu studia 

a dál se prohlubovaly. 

Pro další výzkum by bylo vhodné rozšířit řady respondentů. Čím větší vzorek 

zvolíme, tím větší má vypovídající hodnotu. Také doporučujeme oslovit i absolventy 

z jiných tříd, abychom získali více odpovědí, a mohli vyhodnotit například mezitřídní 

aktivity, vztahy a jejich vnímání. Pro úplnost výzkumu bychom zvolili dvě období pro 

dotazování - bezprostředně po skončení kurzu a poté s odstupem času. 
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I 

 

9 Přílohy 

 

Příloha 1: Polostrukturovaný rozhovor 

 

AKTIVITY / PROGRAM 

1. ‚‚Co se ti vybaví, když se řekne seznamovací kurz v Mozolově?‘‘ 

2. ‚‚Co si pamatuješ za aktivity? ‘‘ 

3. ‚‚Co se ti na nich líbilo? ‘‘ 

4. ‚‚Co se ti na nich nelíbilo? ‘‘ 

5. ‚‚Vyzkoušel sis něco, co jsi nikdy předtím nezažil nebo nedělal? ‘‘ 

6. ‚‚Vyzkoušel sis něco nového, čemu se od té doby občas věnuješ? ‘‘ 

VZTAHY 

7. ‚‚S kým ses hodně bavil? ‘‘‚‚Byli to ti samí lidé, co potom dál ve škole? ‘‘ 

8. ‚‚Vzpomínáš si na něco, co Vám jako třídě šlo/nešlo? Něco, u čeho jste se 

zasmáli/vznikl konflikt? ‘‘ 

9. ‚‚Stalo se něco, co se s Vámi jako se třídou pak neslo dál? Něco zásadního mezi 

tebou a některým ze spolužáků? ‘‘ 

10. ‚‚Měl kurz nějaký dopad na vztahy u Vás ve třídě? ‘‘ 

11. ‚‚V čem spatřuješ přínos kurzu? ‘‘ 

12. ‚‚Jaké další kurzy jste jako třída absolvovali?  

13. ‚‚Co tě na nich bavilo? ‘‘ 

14. ‚‚Byli jste jako třída dobrý kolektiv?‘‘  

15. ‚‚Čím to bylo způsobené a co tomu pomohlo? ‘‘ 

16. ‚‚Ovlivnilo složení učitelů a instruktorů průběh kurzu?‘‘ 

 

  



II 

 

Příloha 2: Charakteristika respondentů 

Oranžová – nesportovci 

Modrá - sportovci 

 

  

Číslo Pohlaví Obor VŠ Práce/ brigáda Volný čas

Krajinářská architektura

Provozní PFS Café, 

Assistant of production 

office, živnostník, 

odborný konzultant ve 

studiu GL architekti 

Práce, architektůra, pivo, 

PC games, cvičení, 

basskytara, sbor, sauna

Psychologie Kavárna
Kavárny, hospody, 

výlety, prokrastinace

Právo, divadelní věda

Koordinátor rezervací 

Cafe Savoy, překlad pro 

Plechárna Design Factory 

Četba, kamarádi, sledování 

seriálů, kreslení, výlety do 

přírody 

Molekulární biologie Recepční, administrativa
Kamarádi, jóga, klavír, 

biologie

LF
Studentská práce na 

Klinikum Großhadern 

Učení, sbor, youtube, 

kavárny

Učitelství CH DDM, doučování Malování, flétna, kamarádi

Číslo Pohlaví Obor VŠ Práce/ brigáda Volný čas

X

AD, Editor, Kameraman, 

Freelancer/Mini Max 

Films s.r.o., Bike Custom 

shop, PFS Cafe provozní

Kytara, Streetracing

Ekonomika (Utrecht) Studentský spolek Basketball

Technologie paliv Innogy - HR sourcer
Kapela, studentská 

organizace, start-up

LF Praxe/stáže Fotbal, učení

Podniková ekonomika a 

marketing

Zprostředkování imigrační 

dokumentace (víza, 

pobyty apod.)

Internetový výzkum, 

cvičení, lelkování s 

kamarády & bez nich, 

cestování

Učitelství Tvs-Z

Čísník, prodejce 

sportovních potřeb, 

volnočasový instruktor

sport, učení, pobyt v 

přírodě

3M

5M

6M

7M

9M

11M

1M

2Ž

4Ž

8Ž

10Ž

12Ž
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Příloha 3: Výsledkové tabulky rozhovorů 

 

1 Prvotní seznámení 5 42 1 1 1 1 1

Program/Aktivity 4 33 1 1 1 1

Prostředí 3 25 1 1 1

Závěrečné závody 3 25 1 1 1

Nejistota 2 17 1 1

První společný kurz 2 17 1 1

Utváření vztahů 2 17 1 1

Interakce mezi chlapci a dívkami 1 8 1

Kanoe 1 8 1

Začátek studia 1 8 1

2 Závěrečné závody 12 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lanové překážky 8 67 1 1 1 1 1 1 1 1

Venkovní hry a aktivity 6 50 1 1 1 1 1 1

Divadlo 6 50 1 1 1 1 1 1

Cyklistika 6 50 1 1 1 1 1 1

Výlety + vyjížďky 5 42 1 1 1 1 1

Bazén 5 42 1 1 1 1 1

Kanoe 5 42 1 1 1 1 1

Sportovní hry 4 33 1 1 1 1

Volný čas se spolužáky 1 8 1

3 Kanoe 9 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cyklistika 9 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lanové překážky 6 50 1 1 1 1 1 1

Závěrečné závody 4 33 1 1 1 1

Všechny sportovní aktivity 3 25 1 1 1

Divadlo 2 17 1 1

Seznamování s ostatními 3 25 1 1 1

Každý mohl dělat, co chtěl 1 8 1

4 Nic výrazného 5 42 1 1 1 1 1

Divadlo 4 33 1 1 1 1

Cyklistika 2 17 1 1

Mezitřídní aktivity 1 8 1

Seznamovací hry 1 8 1

5 Kanoe 7 58 1 1 1 1 1 1 1

Lanové překážky 4 33 1 1 1 1

Tvorba divadla 3 25 1 1 1

Nic z programu 2 17 1 1

Skupinové hry 2 17 1 1

Softball 2 17 1 1

Závěrečný závod 2 17 1 1

Výlety na kolech 1 8 1

Spíš ne 9 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lanové překážky 1 8 1

Kanoe (vodní turistika) 1 8 1

Cyklistika - krosy + výlety 1 8 1

O
tá

z
k

a

Č
e
tn

o
st

%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž



IV 

 

  

7 Ano, ve velké míře 6 50 1 1 1 1 1 1

Ano 4 33 1 1 1 1

Jeden kamárad/parta po celé studium 3 25 1 1 1

Ne 2 17 1 1

8 Nic zásadního\nevznikl konflikt 6 50 1 1 1 1 1 1

Nešlo nám divadlo 5 42 1 1 1 1 1

Šel nám sport 5 42 1 1 1 1 1

Vzájemná podpora 2 17 1 1

Příprava divadla (pozitivní) 2 17 1 1

Vznikl konflikt při přípravě divadla 2 17 1 1

9 Nic zásadního 4 33 1 1 1 1

Nepamatuje se 3 25 1 1 1

Vytvoření silných vazeb na kamarády 3 25 1 1 1

První milostné vztahy 3 25 1 1 1

Vrytí se do paměti učitelů 1 8 1

10 Ano 9 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ne 3 25 1 1 1

Poznání sebe a kolektivu 5 42 1 1 1 1 1

První společný zážitek 3 25 1 1 1

Pouze prohloubení vztahů 2 17 1 1

11 Čas v přírodě 3 25 1 1 1

Učitelé jsou na stejné úrovni 1 8 1

Možné projevení kvalit charakteru 3 25 1 1 1

Poznání ostatních 7 58 1 1 1 1 1 1 1

Navázaní nových přátelství 5 42 1 1 1 1 1

Mezitřídní aktivity 3 25 1 1 1

12 Lyžařský 11 92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Jazykový lyžařský 11 92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vodácký 7 58 1 1 1 1 1 1 1

Řím 7 58 1 1 1 1 1 1 1

Paříž 6 50 1 1 1 1 1 1

Samopše 3 25 1 1 1

Závěrečný Mozolov 7 58 1 1 1 1 1 1 1

Alpy 4 33 1 1 1 1

Windsurfing 1 8 1

13 Mimoškolní čas s třídním kolektivem 8 67 1 1 1 1 1 1 1 1

Sportovní aktivity 6 50 1 1 1 1 1 1

Nerespektování pravidel 3 25 1 1 1

Posun vztahů s učiteli 1 8 1

14 Ano 9 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schopnost se semknout 6 50 1 1 1 1 1 1

Význam skupinek 4 33 1 1 1 1

Pozitivní vliv třídního učitele 3 25 1 1 1

Ne 1 8 1
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%Odpověď 6M 7M 9M 11M4Ž 8Ž 10Ž 12Ž 3M 5M1M 2Ž



V 

 

 

15 Sociální inteligence spolužáků 8 67 1 1 1 1 1 1 1 1

Pozitivní vliv třídního učitele 4 33 1 1 1 1

Mimoškolní aktivity 3 25 1 1 1

Škola 3 25 1 1 1

16 Ano 7 58 1 1 1 1 1 1 1

Ne 1 8 1

Osobní poznání učitelů 4 33 1 1 1 1

Nepamatuji si složení učitelů 5 42 1 1 1 1 1

Chybělo více mladých instruktorů 2 17 1 1
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