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

let. Předložená závěrečná práce je zpracována na 47 stran a obsahuje 11 tabulek. Téma práce 

je velmi zajímavé a aktuální. V současné době jsou adaptační kurzy a teambuidingové akce 

velmi populární. Teoretická část práce neobsahuje žádnou zbytečnou kapitolu. Zabývá se 

definicí, principy a historií výchovy v přírodě, definicí a obsahem adaptačních kurzů, 

problematikou adolescence a přináší informace o Gymnáziu Jana Nerudy, kterého se výzkum 

týkal. Výsledková část je přehledná a v diskuzi autor porovnává své výsledky s ostatními 

autory, kteří se zabývají podobnou tematikou. Ze závěrů práce vyplývá, že 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. Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na 

bakalářskou práci. 

 

Poznámky: 

Na str. 10 v druhém odstavci je drobný překlep: …Rozdíl od normálního vyučování je 

ten, že se se opírá… 

Ve výsledkové části u tabulky č. 5 bych nerozdělovala „pozitivní cyklistiku“ a „negativní 

cyklistiku“. 

V seznamu literatury jsou použity odlišné verze citační normy. Jendou je uvedeno a kol., po té 

a kolektiv, dále et a kol. (zajímavé spojení). U všech jmen není uvedeno příjmení – všechna 

velká písmena, např.: Zappe, jako 2. autor na str. 49. Neodlišovala bych zvlášť internetové 

zdroje a název by měl být též kurzivou, jako u ostatních publikací. 

 

Hodnocení: 

Práce vykazuje vysokou kvalitu studenta po všech stránkách. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku – výborně. 

 

Otázky: 

Budete v tématu pokračovat i v diplomové práci a jakým směrem? 

Které z her nebo z cvičení v přírodě (konkrétně) byste preferoval na úvod adaptačního kurzu a 

proč?? 
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