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Abstrakt 

Název:  Vliv absolvování adaptačního kurzu na studium studentů Fakulty tělesné 

výchovy a sportu Univerzity Karlovy 

Cíle: Vyhodnocení potencionální spojitosti mezi absolvováním nepovinného 

seznamovacího kurzu u Máchova jezera a úspěstností studia u studentů 

Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Deskritpíva dané 

akce a výběr respondentů. Definice spojení slov úspěch studia a                 

na základě těchto získaných informací poskytnutí doporučení pro vedení 

UK FTVS, zdali zde skutečně existuje souvislost, případně jak tento kurz 

upravit, aby byl efektivnější. 

Metody: V této práci jsou použity metody kvantitativního dotazovaní a hloubkové 

interview s hlavní organizátorkou akce. Výzkumný soubor je složen            

ze studentů, kteří byli přijati ke studiu na UK FTVS v letech 2014-2018, 

protože v těchto letech zkoumaný kurz probíhal na stejném místě a           

ve stejném režimu. Získaná data byla podrobena deskriptivní, faktorové 

a korelační analýze.  

Výsledky: Na základě deskripce akce byly určeny cíle zkoumaného kurzu, které 

podle deskriptivní analýzy byly splněny. Všechny cíle měly podle 

výzkumného souboru vliv na postup studentů do druhého ročníku. Model 

kurzu i po ověření faktorovu analýzou tak byl nastavený správně. 

Výsledky korelační analýzy naproti tomu ukázaly, že zkoumaná akce 

neměla prokazatelný vliv u výzkumného souboru na postup do druhého 

ročníku. Na základě dalších dat bylo navrženo, na jaké cíle by se měl 

současný kurz zaměřit, aby jeho dopad na studium studentů byl efektivní.  

Klíčová slova: Akce, kurz, faktory, sport, projekt, teambuilding,  

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Title: Influence of completion the introductory course in the study of Faculty 

of physical education and sport students  

Objectives: Evaluation  of potencional conection between completing  voluntary 

introductory course at Máchovo jezero and study succes of Faculty           

of physical education and sport of Charles University in Prague students. 

Description  of mentioned event and  selection of respondents. Definiton 

of connection words succes and studying, and provision of 

recommendation for  board of  faculty based on gained informations, if 

there is connection  between course and studying and how to edit course 

to be more effective.  

Methods: Main  research methods in this thesis are used quantify questionnaire and 

in-depth interview with main  organizer of event. Research file is made 

by students, who were hired for studying at faculty in years 2014-2018, 

beacuse   examined course  took same  place   and activites during these 

years. Gained informations were examined by descriptive,  factor and  

correlation analysis. 

Results: Based on  description  of event  were  determined goals of course, which 

were based on  descriptive analysis  achieved. All these goals had 

influence on individual research file and the student‘s advancement into 

second year of studying, so course structure even after verification by 

factor analysis was made correctly. Results of correlation analysis 

showed that examined event had no significant effect  on research file for 

advancing to second year of studying. Based on other gained information 

was made proposal, on which  goals  shall  current  course focus in order 

to get effective influence. 

Keywords: Event, course, factors, sport, project, teambuilding
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1 ÚVOD 

V současné době lze pozorovat enormně vysoký zájem z řad studentů středních škol o studium 

na vysoké škole. Vlivem vícero faktorů je tak na vysoké školy přijmáno čím dál více uchazečů, 

což se odehrává i na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (UK FTVS). 

Skok mezi studiem na střední a vysoké škole lze považovat za velmi velký. Studenti musí být 

připraveni na zcela odlišný průběh studia. Jako příklad lze uvést, že přednášky zpravidla již 

nejsou povinné a studium jako takové je mnohem flexibilnější, tedy že si studenti volí sami 

rozvrh. Dále pak lze uvést fakt, že si studenti často neuvědomují zvýšení jejich vlastní 

zodpovědnosti ke studiu. Oproti středním školám, kde je jasně stanovený rozvrh a absence         

na hodinách zpravidla musí být omlouvána, se toto na vysoké škole neděje. Pokud studenti 

překročí povolenou absenci, není jim předmět umožněno splnit. Jako další důležitý fakt lze 

uvést, že na vysokém počtu předmětů vyučovaných na vysoké škole, se nedělá průběžná 

klasifikace, jako tomu bylo na střední škole. Studenti pak zpravidla velmi zaostávají právě 

v prvním semestru studia, neboť je zde absence jejich soustavného připravování se                        

na zkouškové období. 

Součástí přijetí studentů na vysokou školu je tradičně i nabídka přihlášení se na seznamovací 

kurz, který by měl studenty připravit na rozdílné studium a nároky na studenty střední a vysoké 

školy. Zároveň by tento kurz měl začlenit nově příchozí do komunity dané univerzity, potažmo 

fakulty. Protože v současné době neexistuje oficiální univerzitní adaptační kurz, měli studenti 

UK FTVS možnost účasti pouze na neoficiálním seznamovacím kurzu, který se odehrával u 

Máchova jezea pod vedením Spolku Studentů VŠ.   

Vedení UK FTVS se domnívá, že v současné době se zvyšuje úbytek studentů mezi prvním a 

druhým ročníkem a lze předpokládat, že vliv na tuto skutkovou podstatu by mohla mít 

neefektivní adaptace studentů na seznamovacím kurzu. V rámci této hypotézy tak vedení 

pověřilo zástupce z řad studentské komory Akademického senátu UK FTVS o vytvoření 

oficiálního adaptačního kurzu pro nové studenty fakulty.  

V důsledku této teorie vznikla idea diplomové práce analyzovat možný vliv absolvování 

bývalého adaptačního kurzu na úspěch studia studentů. Aby byla zajištěna validita získaných 

informací, byla potřeba jasně vymezit cílovou skupinu respondentů, která se skládala 

ze studentů přijatých na fakultu v období 2014-2018, neboť právě v těchto letech se tento kurz 

odehrával ve stejné režii a na stejném místě.  
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Jestliže by se podařilo prokázat vliv absolvování tohoto adaptačního kurzu, je potřeba také 

zjistit, jak tento vliv použít k efektivnější adaptaci nových studentů pro studium vysoké školy, 

neboť lze uvést, že správná příprava studentů, kteří možnost zúčastnit se adaptačního kurzu 

využili, by měla vést k překonání skoku mezi střední a vysokou školou a jejich šance na úspěšné 

zakončení studia, by se měla zvýšit. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Každá závěrečná práce by měla obsahovat teoretická východiska, které lze vyvodit                       

po provedení rešerše literatury. Zmíněná východiska pak byly porovnané s výsledky výzkumu 

v kapitole Diskuze.  

2.1 Projektový management 

Seznamovací a adaptační kurzy byly vždy koncipované jako projekty. Někdy je exekuce tohoto 

projektu delegována na studenty, v jiných případech se zase vytvořením a vedením projektu 

zaobírá samotná instituce, kvůli které je tento projekt vytvořen. V případě UK FTVS byla 

v letech 2014-2018 pravomoc vykonat tento kurz vložena do rukou studentů (Štenclová, 2020).  

Doležal (2016) popisuje práci projektového manažera jako jakékoliv jiné řemeslo.                      

Pro maximalizaci úspěšnosti daného projektu, je potřeba projekt svěřit do rukou odborníků, 

kteří musí mít mimo jiné schopnost vytvořit dobrý a kvalifikovaný projektový tým. Samotný 

projektový management definují takto: „Projektovým řízením (project management) se rozumí 

soubor norem, doporučení a best of practices zkušeností, popisujících, jak řídit projekt“ 

(Doležal a kol., 2016, str. 16). Autoři kladou důraz na otázku „Co je to projekt?“ Na tuto otázku 

podle jejich názoru neexistuje jednoduchá odpověď. Ve své publikaci popisují, že slovo projekt 

v českém jazyce má více smyslů podle oboru ve kterém je využito. Veškerá využití však spojuje 

jedna zásadní věc a to, že slovo projekt je ekvivalent pro “návrh“.  

S tímto tvrzením do jisté míry souhlasí i Němec (2002), jenž definuje projekt jako: „cílevědomý 

návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení“ (Němec, 2002, 

str. 11). Projekt lze tedy popsat jako záměr, jenž obsahuje tyto charakteristické znaky:  

- sleduje konkrétní cíl 

- definuje strategii vedoucí k dosažení daného cíle 

- určuje nezbytně nutné zdroje a náklady včetně očekávaných přínosů z realizace záměru 

- vymezuje jeho začátek a konec  

Na podobnou problematiku naráží i Svozilová (2016), která klade důraz na oddělení 

projektového managementu od běžné formy operativního řízení. Autorka poukauje na dvě 

zásadní odlišnosti a to jsou: dočasnost a přidělení zdrojů pro realizaci. Pokud je dosaženo cílů 

u projektu, projekt končí, pokud je dosaženo cílů u operativního řízení, jsou nastaveny nové cíle 

a práce jednotky pokračuje. Pro projekt jsou plánovány a přideleny pracovní, finanční nebo 

technologické zdroje podle jeho plánovaných potřeb a po jeho skončení jsou tyto zdroje 

spotřebovány nebo převedeny do jiných projektů“ (Svozilová, 2016, str. 18).  
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Impozantní definici představila Bočková (2016), která uvádí: „Projektové řízení je ve své 

podstatě integrační úsilí, akce nebo selhání v jedné oblasti tedy obvykle ovlivňuje jiné oblasti“ 

(Bočková, 2016, str. 17).  

Lze tedy předpokládat, že selhání nebo naopak úspěch v exekuci adaptačního kurzu, pozitivně 

či negativně ovlivní studium nastupujících studentů, jenž kurz absolvovali. Po nastudování 

publikací zmíněných autorů lze ještě uvést, že všichni mimo jiné kladou důraz na správnou 

posloupnost procesů, vedoucích ke splnění cílů, jež byly na projekt kladeny. Každý autor má 

tyto aktivity jinak intepretované a uvádějí i jiné, ve kterých se neshodují. Všichni autoři se však 

shodli na těchto procesech, které by v cyklu projektu neměly chybět, pakliže má být úspěšný: 

- zahájení projektu 

- proces plánování 

- proces řízení 

- kontrola projektu 

- uzavření projektu 

2.1.1 Zahájení projektu 

Svozilová (2016)  definuje proces zahájení také jako iniciaci projektu, jenž popisuje soubory 

činností, které je potřeba se zaměřit na deskripci cílů projektu a vytvoření základních 

předpokladů pro jeho realizaci.  Za nejdůležitější považuje: delegace odpovědností, uzavření 

potřebných právních úkonů, formulaci podmínek a omezujících kritérií. V neposlední řadě pak 

uvádí, že v této fázi by se měly stanovit předpokládané náklady, podle kterých by se měly osoby 

odpovědné za projekt snažit řídit. V těchto nákladech by něměly být opomenuty tyto položky: 

- náklady na pořízení pracovní síly 

- nákup nebo pronájem technologií a vybavení 

- subdodávky 

- řežijní náklady 

- náklady na pokrytí rizik spojených s realizací projektu 

- ostatní nákladové položky 

Ve fázi zahájení můžeme narazit na jeden velký problém, který Opletal (2006) nazývá jako 

“antagonismus“, jenž nastává v momentě, kdy projekt má rozdílného zadavatele a realizátora, 

kteří mají rozdílné představy a zájmy. V praxi tuto skutečnost popisuje tak, že pochopitelný 

zájem zadavatele je ten, aby akce proběhla v co možná nejlepší kvalitě za co nejméně zdrojů. 

Zatímco zájem realizátora je, aby dostal co nejvíce peněz za co nejméně práce. Za nejschůdnější 

variantu pro překonání tohoto problému, považuje Opletal (2006) stanovení časové a 
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nepřekročitelné časové hranice. Pokud realizátor splní své povinnosti do časové hranice, 

dostane prémii. Pokud své úkoly však nesplní ani do nepřekročitelné časové hranice, bude 

přirozeně následovat předem stanovená sankce. V případě, že exekucí seznamovacího kurzu 

jsou pověření studenti, můžeme předpokládat, že oni budou plnit funkci realizátora a vedení 

fakulty pak přirozeně zastane pozici zadavatele. 

Samotné zahájení projektu zpravidla provází nejistota a neúplné, či nedostupné informace. 

Volba vhodných adeptů do týmu projektu a efektivně vedený zahajovací workshop mohou být 

základní klíče, které zvýší šanci na úspěch projektu. Zahajovací workshop by měl být zaměřen 

na přípravu plánu řízení, kritickou cestu projektu a vymezení týmových rolí. Tyto role musí 

taktéž obsahovat přesně stanovené kompetence a odpovědnost za úkony, jenž má člen týmu 

vykonávat (Doležal a kol., 2012). V případě adaptačního kurzu lze jasně vymezit zejména tyto 

role: hlavní organizátor, hlavní instruktor a instruktor. 

2.1.2 Proces plánování 

Zatímco Svozilová (2016) řadí stanovení nákladů už do části zahájení projektu, Doležal a 

Krátký (2017) tvrdí, že by sestavení rozpočtu (plán nákladů) mělo být součástí plánu řízení 

projektu. Kromě nákladů by v tomto plánu neměl chybět: 

• rozsah projektu – vyhodnotit věcný rozsah projektu 

• čas průběhu projektu – stanovit, jaký bude harmonogram projektu. Příklad podrobného 

harmonogramu lze vidět na obrázku 1. 

• lidské zdroje projektu – plán, jakým způsobem bude probíhat výběr, organizace a vedení 

projektového týmu 

• komunikace – nezbytnou součástí je i komunikační plán, který slouží k včasné 

informovanosti všech zúčastněných 

• projektová rizika – stanovit metodiku identifikace rizik a jejich sledování 
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Obrázek 1: Příklad podrobého časového harmonogramu  

 

Zdroj: Svozilová (2016) 

2.1.3 Proces řízení 

Překlenutí mezi plánováním a řízením projektu můžeme v rámci adaptačního kurzu definovat 

okamžikem, kdy se na místě objeví první student nastupující do prvního ročníku. V této chvíli 

již musí být vše perfektně naplánované a přechází se k procesu řízení, které se podle Svozilové 

(2016) obecně skládá z: 

• delegování – přídělení specifických úkolů, autorit a zodpovědností 
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• koordinace – zajištění plynulého pracovního procesu a dodržování časového 

harmonogramu úkolů 

• motivovace – vzbuzení a udržování zájmu splnit určitý úkol, například pochvalou nebo 

příslibem odměny 

• dohled – průběžná kontrola výkonu jedinců a průběhu plnení zadaných úkolů  

• poskytování rad – sdílení znalostí a zkušeností  

Řízení každého projektu není jednoduché a běžně se na cestě k cíli setkáme s množstvím 

překážek a chyb, které členové týmu udělají. Každá taková chyba vyžaduje řešení a čas. Proto 

je výhoda řídit projekt na základě zkušeností, které tento proces oprav urychlí (Bočková, 2016). 

2.1.4 Kontrola projektu 

Jurová a kol. (2016) upozorňuje, že k tomu, aby projekt splňoval, co je od něj očekáváno a 

postupně se přibližoval stanovenému cíli, je zapotřebí průběžná kontrola v podobě procesu. 

Manažer/organizátor by měl zvolit body, kterým bude věnována speciální pozornost. Tyto body 

by mu měly umožnit zjistit, zdali projekt probíhá podle plánu. Tento proces se dle autorky 

skládá ze tří kroků: 

1) stanovení standardů (metrů), kterými se měří skutečně odvedená práce  

2) měření vykonané práce vzhledem ke stanoveným standardům 

3) korekce odchylek od standardů a plánů 

Součástí procesu kontroly je podle Svozilové (2011) i monitorování, které se soustředí na sběr 

poznatků o současném stavu projektu, měření jeho postupů, vyhodnocení v porovnání 

s původními plány a následnou distribuci získaných informací pro všechny zainteresované 

skupiny. Pokud jsou při tomto měření zjištěny nějaké odchylky od původního plánovaní, dalším 

krokem pak je vvyhodnocení a doporučení nápravy.  

2.1.5 Uzavření projektu 

Uzavření projektu nazývá Šmejkal (2017) závěrečnou fází, která zahrnuje administrativní 

ukončení projektu, příjetí výstupů a zdokumentování získaných zkušeností.  

K těmto třem aktivitám ještě přidává Svozilová (2011) hodnocení individuálních výkonů členů 

projektového týmu. Autorka přikládá velkou váhu této fázi z důvodu, že získané know-how 

může mít spoustu benefitů. Lze je využít pro další obdobné projekty, případně další ročník 

téhož projektu.  
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2.2 Organizování  

Blažek (2014) tvrdí, že existuje několik konceptů řízení manažerských funkcí. Vychází z funkcí 

správy formulovaných již v roce 1916 H. Fayolem a jako nejdůležitější vymezuje následující 

manažerské funkce: plánování, organizování, personalistiku, vedení a kontrolu. Koontze a 

Weihrich (1993) popisují organizování jako „identifikaci a klasifikaci požadovaných činností, 

jejich seskupování podle cílů, přiřazení manažera ke skupině činností a zabezpečení 

horizontální a vertikální koordinace.“ Na obrázku 2 je znázorněn proces organizování podle 

těchto autorů.  

Obrázek 2: Proces organizování  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Koontz, Weihrich (1993), vlastní zpracování  

2.3. Networking 

Jeden ze základních principů studia na vysoké škole je vytváření takzvaného networkingu. 

Adaptační kurz by z jeho přístupu a obsahu měl zákonitě tento proces podpořit a ulehčit. 

Boeová (2000) charakterizuje networking jako označení pro vytváření vztahů mezi lidmi a 

jejich udržovaní, které vede k vytvoření síti konexí. Autorka zastává názoru, že by tyto vztahy 

měly dané osobě pomoci dosáhnout pět zisků: 

1) osobní doporučení 

2) rady  

3) informace 

4) podpora 

5) energie 
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U adaptačního kurzu můžeme předpokládat, že první tři zisky by měly být dosaženy                     

od instruktorů, zbývající dva zdroje by měly plynout z dalších účastníků. 

Schánová (2015) uvádí devět možností využití networkingu, z nich pro účel této práce lze 

jmenovat následujících sedm:  

1) vytváření nových obchodních, ale i soukromých kontaktů 

2) poznávání nových lidí 

3) udržování a prohlubování vazeb 

4) úspora času, peněz i energie 

5) rozšíření obzorů 

6) sběr důležitých informací 

7) osobní rozvoj 

Autorka též uvádí, že pokud vybudované kontakty mají být kvalitní, musí se jim věnovat 

spousta času a energie. Samotný proces přirovnává k “běhu na pěkně dlouhou trať“. Toto úsilí 

by se však mělo dříve, či později navrátit. 

Další rozdělení podle toho, komu networking slouží, představil Andersen (2010). 

1) Skupinový networking, jenž má za cíl pomáhat s integrací zájmů, znalostí a kapacit. 

Pomáhá vytvářet formální a neformální skupiny, podporuje teambuilding a takzvaný 

knowledge management (management znalostí). 

2) Networking pro potřeby jednotlivce, kde by jedinec měl: umět komunikovat s ostatními, 

uvědomit si, co chce ostatním sdělovat, sledovat své vlastní chování, vystupování a 

případně se poučit z vlastních chyb. 

Anderson (2010) a Boeová (2000) se shodují, že výsledkem správného procesu networkingu by 

měl být vznik sociální vazby. 

2.3.1. Sociální role 

Na seznamovacím kurzu dochází k mezilidské interakci. Účastníci zastávají sociální pozici 

prváků, kteří si přijeli vybudovat sítě konexí a zjistit informace o fakultě. K tomu by jim měli 

být nápomocni instruktoři. „Sociální pozice určuje postavení, které zaujímá jedinec v určitém 

sociálním útvaru ve vztahu k ostatním jedincům. Schématicky je jej možné vyjádřit: sociální 

pozice -> práva a povinnosti -> sociální status -> sociální role“ (Dvořáčková a Hrozenská, 

2013, str. 52).  

Jestliže předpokládáme, že sociální pozice je jasně stanovena, lze z ní podle Nového a Surýnka 

(2006) vyvodit i sociální roli. Uvedení autoři popisují sociální roli jako určitý způsob chování, 

který je subjektivně i objektivně stanoven sociální pozicí. Přijetí této role pak vede osobu 
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k tlaku, který vytváří hranice projevům jeho osobnosti a modifikaci jeho individuálních 

zvláštností. Autoři zároveň poukazují na skutečnost, že sociální roli nelze zúžit na požadavky 

individua. U dvou jedinců zastávajících totožnou sociální roli je očekáván stejný způsob 

chování i když jsou jejich osobnosti rozdílné.   

Nyní je potřeba položit si otázku, jakou sociální roli na této akci plní instruktor ve vztahu 

k účastníkům? Za předpokladu, že cílem instruktorů je vést studenty nastupující do prvního 

ročníku k nějakému vytyčenému cíli, můžeme podle Wooda (2012) rozdělit tyto sociální role 

na kouče, mentora, konzultanta a terapeuta. Je velmi pravděpodobné, že finální role instruktora 

bude jakousi směsicí níže vyjmenovaných rolí.  

2.3.1.1 Koučink 

U koučinku probíhá proces konverzace mezi koučem a koučovaným za účelem dosažení 

společně nastavených cílů. V rámci tohoto procesu by kouč měl: Podat přístup k myšlenkám, 

které koučovaný už má, ale plně si je neuvědomuje. Pomoct klientovi ujasnit si, co vlastně 

klient chce. Vyslechnout nové nápady. Poskytnout podporu při důležitých rozhodnutích. 

Vyzývat k uvolenní myšlenkového procesu a k vytváření nových odvážných rozhodnutí. 

Udržovat koučovanému směr v období zmatků. Diskutovat a brainstormit k nalezení nových 

nápadů. Uznat názor koučovaného a dokázat souhlasit (Wood, 2012).  

V praxi adaptačního kurzu je toto značně komplikované, protože na jednoho instruktora je 

mnohem větší množštví začínajících studentů, zatímco z názorů Wooda lze vydedukovat, že 

koučink je nejefektivnější v případě, že jeden kouč má na starosti pouze jednoho koučovaného.  

2.3.1.2 Mentorování 

Rozdíl mezi koučováním a mentorováním vidí Armstrong a Taylor (2015) v tom, že zatímco 

koučování je relativně přímočarý nástroj ke zlepšování schopností lidí a je vedený formou jeden 

na jednoho, mentorování podporuje vzdělání přímo na pracovišti, což je podle těchto autorů 

nejlepší možný způsob, jak si osvojit konkrétní znalosti a dovednosti potřebné k vykonávání 

svěřené práce. Instruktoři seznamovacích kurzů by tak na základě této teorie měli být 

nápomocni studentům prvních ročníků i během jejich studia, a ne pouze na seznamovacím 

kurzu. 

DeVito (2008) popisuje mentorování mimo jiné jako vůdcovskou funkci, kde zkušený člověk 

školí méně zkušeného. Jako doslovný příklad uvádí autor mentorský vztah, ve kterém starší 

zkušenější učitel mentoruje učitele mladšího, který doposud neučil. Důležitá součást 

mentorování je zasvěcení nováčka do všech “fíglů“, vede ho k učení se úspěšným strategiím a 

technikám a různými způsoby mu předává své znalosti a zkušenosti. Jako další a velmi důležitý 
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nástroj mentorování uvádí DeVito (2008) situaci, ve které si nezkušený může činnost i sám 

vyzkoušet pod dohledem zkušeného mentora, který mu dopomáhá a na konci činnosti předá 

zpětnou vazbu.    

Mentorování lze také chápat jako proces nebo metodu, která využívá speciálně vybrané a 

vyškolené jedince k tomu, aby pomáhali přiděleným osobám při jejich vzdělávání a rozvoji tím, 

že jim poskytují odborné vedení, praktické rady a trvalou podporu. Práce mentorů je připravit 

lidi jim svěřené k tomu, aby v budoucnosti dosahovali lepších výsledků a zvládali obtížnější 

výzvy (Armstrong a Taylor, 2015). 

2.3.1.3 Konzultování 

Roli konzultanta nazývá Block (2007) rolí experta. Osobu v roli konzultanta považuje autor za 

naprostého odborníka ve svém oboru, který však plní pouze poradenskou funkci, pokud 

manažer, který jeho služeb využívá nezvolí pasivní roli. V ten okamžik se zodpovědný                     

za výsledky stává konzultat. Obecně lze podle Blocka (2007) považovat konzultanta                              

za externího specialistu na danou problematiku, jehož cíl by měl být na základě poskytnutých 

informací přispět k efektivnímu řízení.  

Takové služby nelze využít na adaptačních kurzeh, protože v současné době žádný takový 

odborník neexistuje. Kdo by však do jisté míry mohl tuto roli naplnit, je odborník                           

na teambuildingové akce.  

2.3.1.4 Terapie a poradenství  

Hargašová a kol. (2009) uvádí, že terapii by měli vést profesionálové v oblasti psychologie a 

sociálních věd, kteří by měli být připraveni pomáhat lidem vyrovnávat se s novými požadavky 

života. V případě studia pak tento proces poradenství nazývá argumentací, tedy rozvojem a 

optimalizací studentů. Především je však vytyčeno to, že terapie i poradenství je dlouhodobým 

procesem. V zásadě tedy ani zkušený psycholog nedokáže celý proces s jedincem zvládnout 

v průběhu jednoho posezení. 

Wood (2012) komparuje terapii a poradenství tak, že tyto aktivity jsou zaměřené na pocity             

z minulosti, ze kterých se jedinec má poučit, zatímco koučink je zaměřený na stanovení 

budoucích cílů. V praxi pak uvádí příklad, že terapeut pomáhá někomu se zlomenou nohou opět 

chodit, zatímco kouč pomáhá koučovanému uběhnout čtyři míle.  

Pakliže si uvědomíme, jak vysoké a rozdílné jsou požadavky na studenty vysokých škol oproti 

studiu na středních školách, bylo by dobré do budoucna popřemýšlet o spolupráci s terapeutem, 

který by dokázal jakožto odborník nejlépe připravit nastávající studenty na tyto velice rozdílné 

požadavky, které na vysokých školách oproti středním panují. 
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2.3.2 Tutoring 

Projekt „Studenti jako tutoři a mentoři“ má své místo již v mnoha zemích a z jeho benefitů těží 

nespočet studentů i učitelů. Hlavní úkol nyní je postavit tuto pozici přímo do základních struktur 

akademických institucí, s perspektivou, že pomůže získat akademickému systému větší 

stabilitu (Goodlad, 1995).  

Slovo tutor pochází z latinského tueri a jeho původní smysl byl: „ten, který brání, chrání a stará 

se“. Tato definice vyzdvihuje vztah tutora a zapojeného jedince. V ideálním případě by se tak 

tutor neměl zaobírat pouze o dosažení stanovených akademických cílů, ale také o vytváření 

personálního vztahu založeném na důvěře (Nelson-Royes, 2015). 

Důraz na vytvoření personálního vztahu mezi tutorem a studentem taktéž popisuje Rabowen et 

al. (1999). Pokud tutor nejprve pozná svého svěřence osobněji, ví potom, na co se přesně 

zaměřit a dokáže společný čas využít efektivněji.   

Podle Toppinga et al. (2016) je nejlepší varianta vybírat tutory z těch, kteří byli tutorovaní. 

Studenti, kteří v rámci programu dostanou pomoc, by měli být zároveň připravovaní na to, že 

budou pomáhat zase novým studentům. V takovém případě lze dosáhnout modelu takzvaného 

celo-školního přístupu, tedy že studenti starší se stanou tutory pro studenty v nižších ročnících 

studia. 

Burns a Sinfield (2003) dělí tutory na personální a akademické. Role personálního tutora by 

měla být důležitá při pomoci řešit problémy, do kterých se každý student může dostat ať už 

z disciplinárního nebo sociálního hlediska. Zatímco akademičtí tutoři by se měli zaměřit hlavně 

na pomoc se studiem. Student se pak stává reprezentant tutora na akademické půdě, tedy přebírá 

svou část zodpovědnosti za špatný prospěch a samozřejmě v opačném případě i část úspěchu 

za dobrý prospěch.  

Dobrý tutorský program nevznikne sám o sobě. Na to, aby byl efektivní a splnil očekávané cíle, 

je potřeba nejprve vše precizně naplánovat, než se začne začleňovat do akademické struktury. 

Největší pozornost by měla být zaměřena na druh informací a na to, jakým způsobem budou 

tyto informace studentům předávány (Vernon, 1976). S precizním plánováním souhlasí také 

Deborah a kol. (2006). Tito autoři se však domnívají, že v plánovací části je základem úspěchu 

výběr kvalitních studentů do pozice tutorů a použité materiály a aktivity by měly plnit pouze 

podpůrnou funkci. 

Gordon (2005) vymezuje šest klíčových strategií, které by úspěšný tutoring měl využívat. 

1) Definice a naplánování tutorského programu – definovat specifické cíle a na jejich 

základě sestavit program. 
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2) Vyškolení tutorů zapojených do programu – naučit tutory různorodé metody 

tutorování. 

3) Průběžné monitorování výsledků – porovnávání pretestů a postestů. 

4) Průběžné hodnocení probíhajícího tutoringu – na jehož základě lze v průbehu změnit 

využívané metoda tutoringu. 

5) Zisk podpory pro tutory – žádný tutorský program nelze uskutečnit bez podpory                

ze strany vyučujících a vedení akademické instituce.  

6) Tutoring konstantně udržovat, poněvadž se nejedná o krátkodobou aktivitu – nelze tedy 

studenty poučit na začátku akademického roku a po zbytek semestru jim již nevěnovat 

pozornost. 

Naproti tomu Brown a Race (2004) identifikovali 500 tipů, jak efektivně tutorovat. Všechny 

typy rozdělili do časového procesu od poznání studentů až po ukončení vzdělání a přípravu         

na profesní život. Mezi nejdůležitější pro studenty nastupující do prvního ročníku lze považovat 

následujících osm: 

 1) Pomoc studentům připravit se učit 

 2) Pomoc studentům objevit, jak se co nejlépe učit 

 3) Pomoc studentům vytvořit si time-management dovednost. 

 4) Pomoc studentům vytvořit si task-management dovednost. 

 5) Pomoc studentům identifikovat otázky, na které potřebují odpovědi. 

 6) Pomoc studentům aktivněji číst 

 7) Naučit studenty pomáhat si a spolupracovat navzájem.  

V Americe za poslední léta získal tutoring takovou oblíbenost, že se dostal už i do komerční 

sféry. Společnosti najímají studenty Harvardské a jiných prestižních univerzit a jejich pomocí 

nabízejí formu tutoringu „jeden na jednoho“ studentům základních a středních škol. Hlavní 

výhoda spočívá v empatické blízkosti studentů k problematice, která je řešena. Tedy, že se 

probíranou látku museli učit nedávno, a tudíž jsou schopni efektivněji mladým studentům 

pomoct látku zvládnout (Medium, 2020). 

Jones, Malone a Stallings (2004) zkoumali vliv tutorského programu „Partners for Succes“ 

(PFS) na studenty čtvrtých a pátých tříd základních škol v Severní Karolíny. Finančně celý 

program pokrývali participované školy a vybraným studentům tak byl program distribuován 

zcela zdarma. PFS tutoři navštěvovali školy dvakrát týdně po dobu jedenácti týdnů. Každý tutor 

měl na starosti jednoho studenta, které tutoroval metodou jeden na jednoho. Každé sezenní 

trvalo okolo 30-45 minut. Koncept těchto sezení byl aplikace praxe do teoretického učení 

tutorovaných studentů. Na konci programu psali všichni studenti zavěrečný ročníkový test, 
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který se skládal ze čtení a matematiky, a autoři porovnávali výsledky testů u tutorovaných 

studenů s netutorovanými. Výsledky prokázali, že tutorovaná skupina i když na úvodním testu 

měla v průměru stejný počet bodů jako netutorovaná, v závěrečném testu měla přibližně               

o třetinu bodů více.     

  Quinn (1996) ve své disertační práci měřila efektivitu tutoringu v laboratořích (max. 20 

studentů) a malých skupinách (max. 9 studentů) v rámci předmětů: matematika, fyzika a 

účetnictví. Svůj výzkum cílila na studenty z Appalachian State University. Tutorské lekce 

probíhaly jednou nebo dvakrát do týdne, maximálně však dvě hodiny za jeden týden. Délka 

zkoumaného období byla jeden semestr. Tutoři v těchto lekcích vysvětlovali stejnou látku, jako 

vyučující na přednáškách. Na konci semestru pak autorka porovnávala známky tutorovaných 

studentů (zvlášť laboratorní a zvlášť malé skupiny) a netutorovaných. Podle výsledků výzkumu 

pak autorka definovala následující faktory, které ovlivňují efektivitu tutorského programu: 

délka programu a počet navštívených lekcí, typ studovaného předmětu, věk tutorovaného, 

pohlaví. Výsledek výzkumu prokázal pozitivní efekt obou typů tutoringu. Podle autorky však 

ani jeden z nich nebyl efektivnější než druhý.   

Také na území ČR se v dnešní době již lze setkat s tutorováním. Například tuto službu již svým 

studentům nabízí Katedra aplikované matematiky a informatiky Ekonomicko-správní fakulty 

Masarykovy univerzity. Na rozdíl od světových trendů se do pozice tutorů řadí i pedagogové. 

Své služby nabízejí pro studenty zdarma, neboť jsou financováni Norskými fondy (Maths and 

Stats Support Centre, 2020).  

V České republice se však podle Ješiny a Rybové (2010) stále jedná o poměrně nový fenomén. 

Autoři zkoumali, jakým způsobem by mohl tutoring pomoct studentům se speciálními 

vzdělávacími potřebami (SVP). V této problematice rozdělili tutorování na typy zobrazené 

v tabulce 1.  V případě těchto studentů se tak podle autorů může do role tutora řadit i vrstevník.  
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Tabulka 1: Typy tutoringu pro žáka se SVP převedené do českých podmínek 

Typ peer tutoringu Popis Využití pro žáka se SVP 

Peer tutoring vrstevníků 

(stejného věku) 

Peer tutor i žák jsou ze stejné třídy či 

paralelní třídy. 

Žák s lehkou formou ZP* 2. stupně 

ZŠ a výše 

Peer tutoring dvojic 

(stejného věku) 

Celá třída rozdělena na dvojice. Střídání 

rolí peer tutor a žák. 

Žák s lehčí formou ZP* 2. stupně 

ZŠ a výše 

Peer tutoring starším žákem Peer tutor je z vyššího ročníku a aktivitu 

realizuje v rámci svého předmětu (např. 

v rámci průřezových témat aj.) 

Žák se středně těžkou formou ZP* 

Všechny stupně škol 

Peer tutoring jednostranný 

(starším žákem) 

Peer tutor je vůdčím po celou dobu 

výuky. 

Žák s těžkou formou ZP* 

Všechny stupně škol 

Peer tutoring se střídáním 

rolí (starším žákem) 

Peer tutor a žák si střídají role. 

Napomáhá to k lepšímu vcítění se do 

potřeb druhého. 

Žák s lehkou až středně těžkou 

formou ZP* 

2. stupeň ZŠ a výše 

ZP* - Zdravoční postižení 

Zdroj: Ješina a Rybová (2010), vlastní zpracování 

2.3.3 Teambuilding 

Podle Garnera (2012) je k pochopení teambuildingu zapotřebí jasně definovat, co je to tým, bez 

kterého by nic jako Teambulding nemohlo existovat. Autor popisuje výraz tým jako přirozeně 

či uměle vytvořenou sociální vazbu mezi lidmi za účelem dosažení společných cílů. Členové 

tohoto uskupení si zvolí svou roli ať už sami, demokraticky, či nařízením své role, které musí 

zastávat. Těchto rolí určuje celkově devět s tím, že vytvořit tým, kde by se podařilo všech devět 

rolí zaujmout, je v podstatě nemožné, a proto tento ideální případ popisuje jako „dream team“, 

tedy vysněný tým. Samotný teambuilding pak Garner (2012) popisuje jako cvičení, které by 

mělo členy povzbudit ve vzájemné spolupráci. 

Hlavním významem tohoto budování týmu by mělo být navazování spolupráce nebo osobních 

vztahů. Jinými slovy lze definovat, že cílem teambuildingu je sjednotit členy dané skupiny tak, 

aby dokázali fungovat jako tým, který dokáže mezi sebou efektivně komunikovat, řešit 

nejrůznější situace nebo vzniklé problémy a dokáže si naslouchat navzájem. Nezbytnou 

součástí cílů teambuildingu je zvládání krizových situací (Otáhal, 2012), které v našem případě 

mohou být jednoznačně definované jako zkoušky.  

Efektivní teambuilding by měl dodržovat tyto hlavní zásady: 

1) Dobrovolnost – jestliže jsou účastníci do této aktivity nuceni, hrozí minimalizace 

jejich přísunu. 
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2) Návaznost – aktivity v rámci teambuildingu by měli začínat jako fyzicky a psychicky 

nenáročné, až postupně se dostat k těm náročným, které skutečně prověří schopnosti 

týmu jako celku i jednotlivců. 

3) Určení cílů a vstupů – základní předpoklad pro úspěšný výsledný efekt by měl být co 

nejpřesněji určit specifické cíle skupiny. 

4) Přiměřenost – akce lze vytvořit od sportovně-společenských až po velmi fyzicky i 

psychicky intenzivní a náročné. Program lze tedy uzpůsobit jak pro tým, který se zná 

již velmi dlouho, tak pro nově vytvořenou skupinu (A.T.E.O., 2020). 

MacGregor (2008) rozděluje teambuildingové aktivity do 8 částí a řadí je podle časového 

horizontu, jak dlouho se daný tým zná, tedy první aktivitu pro tým, který se vidí úplně poprvé 

až po poslední aktivitu pro tým, který se již velmi dobře zná. Toto pořadí teambuildingových 

aktivit by se pro maximalizaci úspěchu mělo dodržovat. Začínat by se mělo aktivitami                 

na odbourání ledu a prvotních zábran pro pozdější komunikaci a aktivitami napomáhajícími 

sbližování by se mělo končit. S aktivitami na prolomení ledu jako úvodními souhlasí i Garner 

(2012) a dodává, že pokud mají tyto aktivity dopadnout úspěšně, měly by být vedeny v co 

nejvíce neformálním duchu a vést členy k vnitřnímu uvolnění.  

Otáhal (2012) poukazuje na zásadu, že aktivity pro teambuilding by měli být vybírány 

v závislosti na tom, v jaké fází se tým nachází, tedy zdali je na počátku svého fungování, nebo 

jeho fungování je již v dlouhodobém měřítku a tak spíše hledá nové impulsy. Jako příklad       

pro správné teambuildingové aktivity uvádí: 

- výzvové aktivity – aktivity formou výzvy 

- energizéry – formou ktárkých aktivit doplnění energie 

- strategické hry – hry z reálně životní i pracovní situace 

- tvořivé projekty – rozvoj plánování, prezentovaní a tvořivosti 

- icebreaking – úvodní seznámení a sblížení kolektivu 

Podle Garnera (2012) je teambuidling jednou z nejmocnějších sil organizovaného soužití. Aby 

se však naplnily benefity pro všechny zúčastněné, je potřeba tomuto cíly věnovat správné 

vedení, trpělivost a zavázání k akci. Pokud se vše zmíněné dodrží, pak získané výsledky za tu 

námahu stojí.  

Klíčové body teambuildingu podle Garnera (2012): 

1) Skupiny fungují z pozice nesdílené jistoty, zatímco tým funguje z pozice sdílené 

nejistoty. 

2) Silný tým sdílí stejné zaměření, cíl a misi. 
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3) Tým vyrůstá ze závislosti skrz nezávislost do vzájemné závislosti.  

4) Správný tým se pozná tak, že jedinec je připravený přivést personální oběť pro dobro 

týmu.  

5) Výzkumy ukazují, že týmový výkon je lepší, pokud zkušenosti členů jsou získávány 

společně. 

6) Tým se dostává do finální fáze ve chvíli, kdy se nebojí více riskovat, protože si 

uvědomuje svou sílu. 

V našem výzkumném problému tak můžeme definovat, že pokud si studenti utvoří dobrý tým, 

který si bude navzájem pomáhat (poskytování materiálů, pomoc před zkouškami atd.), měli by 

pak krizové situace, tedy zkoušky, zvládat lépe. 

2.3.3.1 Historie teambuildingu 

Za úplný počátek myšlenky jakéhosi týmu můžeme považovat dnes již dobře známé Hawthorne 

Studies, které se objevily na začátku třicátých let dvacátého století. Výzkumným témátem 

těchto studií bylo, co se stane různým skupinám pracovníků, jenž čelily různým podmínkám. 

Po několika zkoumáních byly zjištěny dva nejvýznamnější pocity zaplavující pozitivně 

zkoumané skupiny a to – pocit sociální koheze a podpory, které byly způsobeny vzrůstající 

interakcí spolupracovníků a pocit indentifikace se skupinou (The Team Building Directory, 

2009).   

Payne (2001) však přisuzuje začátek konceptu teambuildingu a týmu konci šedesátých let, kdy 

se začala nová vědecká disciplína, kterou byl management. Myšlenka vytvoření této aktivity 

byla zlepšit sociální interakci mezi lidmi a interpersonální vztahy. V důsledku toho, že 

teambuilding byl vyvinut ze sociální psychologie, skupinové dynamiky a T-groups, se 

prirozeně kladl nejvíce důraz na skupinovou kohezi, budování a harmonii mezilidských vztahů. 

Po zvětšení popularziace ve velkých organizacích se teambuilding začal zaměřovat na splnění 

cílů, dosahování cílů a pozitivní výsledky organizací. V dnešní době již teambuilding obsahuje 

oba hlavní aspekty výkonu, kterými jsou sounáležitost členů týmu a týmové plnění požadované 

práce. 

Se spojením slov týmové spolupráce jsme se podle Hanuše a Chytilové (2009) na území Česka 

před rokem 1989 prakticky nemohli setkat. Aktivity úzce spojované s teambuildingem jako 

rozvojem týmu a týmové spolupráce skupiny se provozovali v organizacích, které se 

zaměřovali na mládež – tedy Orel, Skaut nebo Sokol. Teambuilding v dnešní podobě se u nás 

objevil až s Prázdninovou školou Lipnice, na které si velké zahraniční i české firmy nechávaly 

vytvořit teambuildingové programy na míru. V důsledku úspěšnosti této školy, se začaly u nás 
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vytvářet teambuildingové agentury s vidinou úspěchu a zisku. Tyto agentury braly inspiraci 

nejen z uvedené Prázdninové školy Lipnice, ale hlavně ze společností západních zemí, které již 

měli svou historii a zavedené postupy. Dnes již lze chápat pojem teambuidling velmi rozmanitě. 

Do této kategorie lze zařadit veškeré akce od akcí zaměřených pro malý tým, až po velkolepé 

akce velkých firem, které jsou pořádany i pro stovky a tisíce zaměstnanců.  

2.3.3.2 Adaptační kurz 

Základem adaptačního kurzu je slovo adaptace, ktere lze obecně definovat jako přizpůsobení 

se něčemu. Ze sociálního pohledu pak může být adaptace chápána, jako výsledek procesu 

začleňování jedince do sociální struktury dané skupiny a organizace (Jandourek, 2001). 

Adaptační kurzy mohou být podle Pelánka (2008) určeny jak pro nové třídy, tak pro třídy, které 

se už znají. Hlavní důraz je kladen na dobré vztahy, rozvoj komunikace, poznání sebe i ostatních 

a celkové vytvoření kolektivu. Délka trvání by měla být v rozmezí dvou dnů až jednoho týdne 

a měly by se uskutečnit na začátku akademického roku. 

Dubec (2007) poukazuje na obrovskou výhodu adaptačních kurzů v podobě urychlení procesu 

vzájemného poznávání a sbližování mezi studenty. Tento proces, který obvykle ve škole trvá i 

několik měsíců, tak lze uskutečnít během několika dnů. 

Pelánek (2008) řadí adaptační kurzy pod zážitkové akce, které obsahují tyto obecně 

charakteristiky: 

• Zážitek – nedílná součást programu v podobě dobrodružství či netradiční činnosti. 

• Akce – časově uzavřená událost probíhající bez přerušení a trvající od několika hodin 

po tři týdny.  

• Účastníci – akce je uspořádaní pro jasně definovanou skupinu lidí, kteří vytvářejí během 

pobytu soudružnou skupinu. Většinou jich bývá méně než třicet. 

• Instruktoři – lidé, kteří akci předem připravují a věnují se účastníkům. 

• Prostředí – ideálem je akci uspořádat v přírodě nebo jiném zajímavém prostředí. 

• Program a pestrost programu – přesně stanovený harmonogram intenzivních činností, 

který je vedený instruktory. Program by měl být sestaven tak, aby sledoval cíle kurzu a 

měl by obsahovat různé typy aktivit (pohyb x vzdělání). 

• Atmosféra – účastníci by měli zažívat více pocitů, od nejistoty až po romantiku.  

Hlavní cíl adaptačního kurzu by si měla definovat akademická instituce, která akci pořádá nebo 

si o ní zažádá. Jako obecný příklad lze uvést cíle, které definovala Šarounová (2012): 

• usnadnit žákům vstup do nového prostředí 

• seznámit žáky mezi sebou navzájem 



28 

 

• seznámit žáky s požadavky a režimem školy 

• učit žáky spolupracovat a komunikovat 

• nastavit v jejich kolektivu pozitivní klima. 

Aby bylo možné cíle dosáhnout, je potřeba vytvořit základní pilíře, na kterých bude kurz stavěn, 

které Dubec (2007) definuje takto: 

• Pobyt mimo školu – pakliže je student odtrhnut od stereotypů jeho domova, lze u něj 

dosáhnout odlišného chování a prožívání. 

• Společné prožitky – aktivity by v účastnících měly vyvolat prožitky, díky kterým je 

možné naplnit požadované cíle. 

• Spolupráce – jeden ze základních cílů kurzu by vždy mělo být stmelení kolektivu, 

kterého je možné docíli využitím aktivit, které ke splnění vyžadují spolupráci. 

• Čas pro sebe – lze chápat jako volný čas v programu. Program by měl být koncipovaný 

tak, aby účastníci měli zároveň i chvíle volna pro to, aby se mohli mezi sebou volně 

bavit, jak chtějí. 

• Provázející přístup – založený na respektující komunikaci. Na jednu stranu je důležité 

pevně stanovit hranice a na druhou je potřeba podporovat vlastní aktivitu účastníků. 

Studie adaptačních kurzů 

Ve světě existuje podle INTERNATIONAL ACAC (2020) varianta adaptačních kurzů, kde 

vysoké školy nabízejí tyto kurzy pro všechny studenty středních škol (od 14 let), aby si 

vyzkoušeli, jaký by byl život, kdyby si vybrali studium na dané akademickou instituci. Některé 

z nich za to dokonce udělují kredity do prvního ročníku, pokud se následně student přihlásí a 

projde přijímacím řízením. Kurzy trvají od jednoho až po pět týdnů, ve kterém si studenti 

vyzkouší vysokoškolské lekce, práci v laboratořích a bydlení v daných kampusech. V Evropě 

tyto kurzy lze nalézt například na univerzitách ve Francii, Německu či Itálii. Kromě kreditů si 

tyto kurzy kladou za cíl navnadit budoucí studenty vysokých škol, aby si vybrali právě tu, 

kterého kurzu se účastnili. 

V České republice se s adaptačními kurzy setkáváme především jako s kurzy pro studenty 

středních, nebo vysokých škol, které pro ně zařizuje jejich vzdělávací instituce, případě studenti 

studující danou školu. Volštálová (2009) zkoumala vliv adaptačního soustředění                             

na kooperativní dovednosti u žáků prvního ročníku osmiletého gymnázia Českolipská v Praze. 

Svůj výzkum rozdělila na prevýzkum a dvě části: 
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• Prevýzkum na kurzu formou nestrukturovaného pozorování, které věnovala hlavně 

interakci mezi žáky. Výsledná data použila pro vytvoření otázek k dotazníkovému 

šetření.  

• Výzkum ve škole s instruktorem z firmy o.s. Projekt Odyssea, která se specializuje na 

osobnostní a sociální výchovu. S žáky pak provedli ohniskové skupiny. 

• Dotazníkové šetření, které vyhodnotila deskriptivní analýzou.  

Podle výsledků deskriptivní analýzy z dotazníkového šetření autorka uvádí, že více než 67% 

studentů si bylo schopno vybavit pravidla pro kooperaci, které se učili na adaptačním kurzu a 

dodržovat je. 

Horák (2010) zaměřil svůj výzkum na vliv adaptačních kurzů na prevenci šikany na střední 

škole. V rámci výzkumu porovnával dvě střední školy, kdy jedna z nich pořádá adaptační kurz 

na prevenci rizikového chování a druhá ne. Jako metodu sběru dat použil dotazníkové šetření a 

metodu vyhodnocení zvolil deskriptivní analýzu, obdobně jako Volštálová (2009). Zatímco       

u Volštálové (2009) byl výsledek výzkumu za použití stejné metody sběru a analýzy dat 

pozitivní, zde došel autor k závěru, že se vliv adaptačního kurzu na zkoumaný soubor 

nepotvrdil, i když učitelé, kteří se účastnili kurzu a instruktoři z řad studentů, se vyjádřili jasně 

ve prospěch adaptačního kurzu a jeho pozitivního vlivu na klima třídy.  

Dalším, kdo se zabýval podobným výzkumem, byla Kovaříková (2017). Ta si za cíl výzkumu 

vytyčila vliv adaptačního kurzu na klima šesté třídy Základní školy Králův Dvůr. Jako metoda 

sběru dat byla zvolena standardizovaný dotazník B-3, který slouží ke zjišťování vztahů mezi 

dětmi ve třídě, jejich sebevnímání a preferencí. Výzkum koncipovala jako longitudinální studii. 

Stejný dotazník distribuovala žákům ve třech časových obdobích a porovnávala odpovědi           

v procentech mezi sebou. První distribuce byla před adaptačním kurzem a zbylé dvě po něm. 

Výsledky odhalily ovlivnění třídního klimatu v sedmi ze třinácti zkoumaných oblastí, převážně 

ty, které autorka označuje jako stmelující.  

Metodami dotazníku vlastní konstrukce a polostrukturovaného interview zkoumal Hiršel 

(2016), zdali adaptační kurz dokáže pomoct novému třídnímu učiteli s adaptací do jeho nové 

třídy, kterou byla třetí třída ZŠ Masaryka. Autor uvádí, že dle výsledků výzkumu hodnotí děti 

i nová třídní učitelka jejich třídy adaptační kurz kladně, připouští však, že to nemusí svědčit o 

jeho přínosnosti.  

Střípek (2017) pro svůj výzkum, jakým způsobem dlouhodobě ovlivňují adaptační kurzy 

4letého gymnázia Matyáše Lercha v Brně své účastníky, zvolil metodu zakotvené teorie. V této 

netradiční metodě kvalitativního výzkumu se nejprve shromažďují data a až následně se tvoří 

teorie. Sběr dat probíhal v ohniskových skupinách a pro analýzu získaných dat použil otevřené 
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kódování. Z jeho výzkumu vyplývá, že adaptační kurz tvoří umělé prostředí, kde dochází 

k naladění studentů na samotnou skupinu a urychlení skupinové dynamiky. V důsledku izolace 

od okolního světa dochází ke zlepšení efektivnosti spolupráce, komunikace a také 

dochází k větší kohezi skupiny. Protože však data měřil bezprostředně po adaptačním kurzu, 

připouští, že jeho výsledky mohou být pouze krátkodobé. Pro potvrzení o dlouhodobém efektu 

adaptačního kurzu by bylo zapotřebí provést reflexy po delším časovém úseku. Autor také 

upozorňuje na to, že analýza posuzuje pouze konkrétní akci v rámci konkrétního výzkumného 

souboru a výsledky nelze zobecňovat.   

Oproti zmiňovaným autorům se Vernerová (2013) zabývala absencí na adaptačním kurzu a 

jejího vlivu na postavení dětí ve třídách pražských gymnázií. V tomto případě byla ke sběru dat 

využita jako metoda zúčastněného nestandardizované, otevřené, extrospektivní, 

nestrukturované, krátkodobé pozorování. Pro vyhodnocení výsledků bylo využito otevřeného, 

axálního a selektivního kódování. Podle výsledků absence na adaptačních kurzech neměla vliv 

na začlenění absentujících žáků. Největší vliv na začlenění je dle výsledků kladen na osobnosti 

absentujících žáků.   

Jaký vliv může mít adaptační kurz na začlenění jedince do nového kolektivu zkoumala 

Šarunová (2012). V rámci kvantitativního výzkumu distribuovala dotazník studentům a 

učitelům a následně za použití komparativní analýzy výsledky porovnávala mezi sebou. 

Výzkumným vzorkem byli studenti a vyučující středních škol v Hradci Králové. Výsledky 

prokázaly, že většina studentů i učitelů považuje adaptační kurzy za přínosné a pro začlenění 

nového člena do kolektivu velmi důležité. 

2.3.4 Briefing 

Před zahájenín seznamovacího kurzu je potřeba správně vybrat tým a ten speciálně 

„nabrífovat“, tj. předat informace či instruktáž, obzvlášť pokud se v instruktorském týmu 

nacházejí nováčkové. 

Pojem briefing lze definovat jako krátkou, neformální poradu všech členů týmu před zahájením 

akce. Historicky se briefing uplatňoval hlavně v armádních složkách, kde velitel své jednotce 

představil charakteristiky úkolu a jeho strategické a taktické cíle. Vedoucí briefingu by se měl 

zaměřit na: motivaci týmu, odbourání strestu před akcí, uvolnění atmosféry a pozvednutí 

týmového ducha (Management mania, 2019). 

Briefing může být také v obchodní sféře označení pro proces, ve kterém klient ať už formálně 

či neformálně podává informaci nabídkové straně o svých potřebách nebo tužbách. Výsledek 
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jakéhokoliv projektu je úzce spjatý s tím, jak kvalitní briefing projektu předcházel 

(Construction Industry Board, 1997).  

Z marketingového hlediska lze briefing chápat jako setkání zadavatele reklamy s pracovníky 

mediální, PR nebo reklamní agentury, ve snaze poskytnout komplexní informace o značce, 

produktu či marketingových cílech. V Česku lze briefingem také označit tiskovou konferenci 

s novináři o politických otázkách (propeople, 2020).   

2.4. Míra neúspěšnosti studia 

Vlk a kol. (2017) definují studijní neúspěšnost jako každé ukončené studium bez vykonání 

závěrečných zkoušek, ať už v závislosti na dobrovolném ukončení studia, neplnění povinností, 

či vyloučení ze školy. Autoři poukazují na to, že problém studijní neúspěšnosti stál douhou 

dobu mimo pozornost akademické obce, a právě proto se procento míry neúspěšnosti vyšplhalo 

tak vysoko a popisují hned několik důvodů, proč tomu tak bylo.  

1) Studijní neúspěšnost nebyla chápána jako problém, nýbrž jako nástroj zjišťování kvality 

výuky. 

2) V období po roce 1989 bylo v rámci vysokoškolské politiky mnoho více naléhavých 

problémů určených k řešení nežli studijní neúspěšnost.  

3) Další nesmírně důležitý faktor v tomto problému vidí autoři angažovanost ve vědeckém 

výzkumu. Každý akademický pracovník má kromě pedagogické činnosti za povinnost také 

vykazovat vědeckou činnost. Tento vědecký výkon má zásadní vliv na rozpočty vysokých škol 

a jejich jednotlivých součástí. 

4) Jako poslední důvod autoři zmiňují obecné podcenění „kvality“ vzdělávání. Hlavní tlak byl 

kladen na vykazování výzkumné činnosti a akreditaci nových studijních programů. Tento tlak 

tak vytěsnil vzdělávací činnost včetně studijní neúspěšnosti do pozadí.  

Problémem studijní neúspěšnosti studentů obzvláště v prvním a druhém roku od zápisu se 

začalo aktivně zabývat i samotné Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), které 

se rozhodlo finančně podpořit inovace studijních programů a rozšiřování podpůrných programů 

služeb studentům. Od roku 2018 se dokonce míra úspěšnosti stala jedním z kritérií                       

pro financování vysokých škol. Mimo tyto programy je rovněž potřeba se zaměřit                           

na modernizaci metod vzdělávání tak, aby studenti 21. století v nich viděli smysl (Doleček, 

2019). 

Tento problém na vysokých školách má v České republice dlouhodobý charakter. Současná 

čísla říkají, že pouze šest z deseti studentů zakončí úspěšně své bakalářské studium, a to 

v mnoha případech ne v rámci studia na první univerzitě. Mnozí studenti své tituly získávají až 
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na druhé nebo třetí univerzitě, na kterou byli přijati.  V posledních deseti letech měla míra 

neúspěšnosti rostoucí charakter nezávisle na celkovém počtu studentů. Jak ale ukazuje graf 1, 

tendence křivky růstu neúspěšného ukončení studia se v roce 2016 zastavila, a naopak začíná 

postupně klesat. Zatímco v roce 2016 procento ukončení studia přesáhlo 51% v následujících 

letech kleslo na 49% (MŠMT, 2019).  

Graf 1: Bakalářská studia ukončená neúspěšně do prvních dvou let od zápisu 

  

Zdroj: MŠMT (2019) 

Více než polovina studentů, jež ukončila své studium v prvních dvou letech, tak učinila podle 

studií MŠMT (2018) již v prvním roce svého studia. Jako modelový příklad lze uvézt 

bakalářská studia započatá v roce 2014, z kterých v prvních dvou letech od zápisu do studia 

bylo ukončeno 46,73%. Pouze 10,05% z těchto případů bylo ukončeno až v druhém ročníku, 

zbylých 36,68% studentů nezvládlo absolvovat ani první ročník. Univerzita Karlova, jak 

ukazuje graf 2, se v porovnání s celkovými čísly řadí pod průměr. Z bakalářských studií 

započatých v roce 2014 zanechalo studia na UK 42,95% studentů, z toho 34,57% tak učinilo, 

aniž by postoupilo do druhého ročníku.  
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Graf 2: Neúspěšně ukončená bakalářská studia započatá 2014 

 

Zdroj: MŠMT (2018) 

Pro porovnání míry neúspěšnosti na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) s ostatními 

fakultami Univerzity Karlovy (UK) lze použít data zpracovaná Provozně ekonomickou 

fakultou (PEF) České zemědělské univerzity v Praze (2019). Jak lze vidět v grafu 3, studenti, 

kteří nastoupili v roce 2014 na UK FTVS, v 35,77% ukončili své studium bez absolvování 

v prvních dvou letech od zápisu do studia. Jestliže do studie nezapočítáme nulté ročníky, FTVS 

měla pro toto výzkumné období v porovnaní s ostatními fakultami UK třetí nejvyšší míru 

neúspěšnosti studia. Vyšší měly už pouze Matematicko-fyzikální fakulta (MFF) a nejvyšší míru 

neúspěšnosti měla v tomto období Fakulta humanitních studií (FHS). Nutno podotknout, že 

studie PEF ČZU (2019) se trochu liší od studií MŠMT (2018). Zatímco ministerstvu vyšlo, že 

v prvních dvou letech od nástupu do studia ukončilo 42,95% studentů UK své studium, 

Provozně ekonomická fakulta uvádí pouze 32,18%. To však pouze poukazuje na to, že konečně 

procento ukončených studiíí na FTVS může být také ještě vyšší.  
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Graf 3: Neúspěšně ukončená bakalářská studia započatá v roce 2014 na UK   

 

Zdroj: PEF ČZU (2019), vlastní zpracování. 

Vlk a kol. (2017) uvádí, že světoví autoři se nedokáží shodnout na jedné zásadní otázce a to, 

zdali je studijní neúspěšnost jev pozitivní, či negativní. Pozitiva vidí především v tom, že by 

tato míra měla ukazovat náročnost studia na dané univerzitě a její konkrétní instituci. Více je to 

však chápané jako problém, který ale v podstatě do roku 2014 nebyl vůbec řešen. Důležitost 

získala neúspěšnost studia především v důsledku tlaku Evropské komise, kdy začala být 

chápana jako výraz neefektivity vysokého školství.  

Souhrnně lze říci, že hlavní příčiny studijní neúspěšnosti jsou podle Vlka a kol. (2017) 

následující:  

- rozšíření dostupnosti k vysokoškolskému vzdělání vedoucí k neschopnosti vzdělávací 

nabídky adekvátně uspokojit potřeby širší a rozmanitější populace; 

- špatná počáteční volba studia, která s tímto rozšířeným přístupem souvisí. 

Důvody, proč studenti přerušují nebo ukončují studium, se zabývali Fischer a kol. (2016). 

Autoři poukazují na to, že těchto důvodů může být nespočet a často se jedná o kombinaci více 

z nich. Proto také respondenti jejich výzkumu měli možnost při vyplňování dotazníku                     

o důvodech, které významně přispěly k jejich neúspěšnému ukončení vysokoškolského studia 

v minulosti, zaškrtnout více odpovědí. Z 16 653 vyplněných dotazníků byla přibližně čtvrtina 
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od studentů, kteří neúspěšně ukončili vysokoškolské studium. Odpovědi v procentech                 

na otázku, proč tomu tak bylo a jaký byly podle výzkumného souboru, jsou znázorněné 

v tabulce. 2. 

Tabulka 2: Důvody, které významně přispěly k neúspěšnému ukončení vyoskoškolského studia 

 

Zdroj: Fischer a kol. (2016) 

Fučík a Slepičková (2014) ve svém výzkumu zjistili, že dokonce 40% odchodů je důsledkem 

toho, že studenti nastoupili do dvou studií a postupem času od jednoho upustili ve prospěch 

studia druhého.  
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3 CÍLE A ÚKOLY PRÁCE 

Cíl práce je vyhodnotit vliv absolvování seznamovacího kurzu na studium u studentů Fakulty 

tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlova. K dosažení požadovaných výsledků je zapotřebí 

deskripce adaptačního kurzu v letech 2014-2018 a výběr respondentů tedy studentů, kteří          

ve zmiňovaných letech byli přijati ke studium na dané fakultě. Při zjištění, že kurz skutečně má 

vliv na studium, bude následným krokem tyto spojitosti vysvětlit, případně navrhnout upravení 

kurzu tak, aby účast na něm měla pozivitní efekt. 

Jednotlivými úkoly k dosažení výsledků práce bude: 

• Představení zkoumané akce prostřednictvím hloubkového interwiev. 

• Definice cílové skupiny respondentů pro kvantitavní dotazování. 

• Vytvoření operacionalizace. 

• Sestavení otázek pro kvantitativní interview. 

• Provedení pilotáže před distribucí dotazníku. 

• Sběr a analýza získaných dat. 

• Vyhodnocení dat a zpracování zprávy pro vedení UK FTVS. 
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4 METODIKA PRÁCE 

Jestliže lze po rešerši literatury konstatovat, že největší úpadek studentů nastává v prvním 

ročníku studia, konstrukce výzkumu byla koncipována právě tak, aby byl zjištěn vliv 

adaptačního kurzu na úspěšné ukončení prvního ročníku. Výzkum se skládal z kombinace 

kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Na začátku bylo nutné jasně definovat zkoumaný 

soubor respondentů. Po definici tohoto sobouru byla vytvořena výzkumná otázka. Následně 

byla popsaná kvalitativní metoda, která byla využitá pro přesné představení adaptačního kurzu, 

hloubkové interview. Na základě hloubkového interview byla vytvořena operacionalizace       

pro vytvoření dotazníkového šetření. Po vytvoření dotazníku proběhla pilotáž se skupinou 

dvaceti studentů, aby se prokázala validita dotazníku, před tím, než byl distribuován 

výzkumnému souboru. Po získání dat zpět, byla data analyzována a intepretovány výsledky. 

4.1 Výzkumný soubor 

Pro definici výzkumného souboru bylo zapotřebí jasně definovat základní soubor. Podle 

Jeřábka (1992) je pro sestavení základního souboru zapotřebí definovat cílovou populaci, tedy 

soubor jednotek, pro které chceme vytvořit závěry. V případě této práce se jednalo o všechny 

studenty UK FTVS.  

Za předpokladu, že základní soubor je definován jako „všechny prvky (osoby, situace) patřící 

do skupiny, kterou zkoumáme“ (Chráska str.20, 2007), patří do tohoto souboru všichni studenti 

UK FTVS, kteří svá studia započali v letech 2014-2018, kterých bylo podle statistických údaju 

PEF ČZU (2019) 2418. V těchto letech probíhal zkoumaný adaptační kurz.  

Původní plán bylo provést úplné (vyčerpávající) šetření, kterého by se zúčastnili všichni 

studenti ze základního souboru. Ve spolupráci s vedením UK FTVS se podařilo dotazníky 

odeslat všem, návratnost však nebyla 100% a proto se z úplného šetření stalo výběrové                

na základě dobrovolnosti. V tomto typu výběru je základem respondenty nenutit, aby se 

výzkumu zúčastnili, což lze považovat za základní překážku pro to, aby byl výsledný vzorek 

reprezentativní. Výsledky tak lze zobecnit pouze na populaci těch, kteří zodpověděli (Reichel, 

2011). Výzkumný soubor se skládal celkem ze 412 respondentů.  

4.2. Výzkumná otázka 

Výzkumnou otázku lze zkonstruovat v závislosti na cíle a úkoly práce popsané v kapitole 3: 

• Existuje vliv adaptačního kurzu konaném u Máchova jezera a jeho jednotlivých složek 

na postup do druhého ročníku u studentů UK FTVS, jenž započali své bakalářské 

studium v letech 2014-2018? 
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4.3. Kvalitativní část 

Kvalitativní část byla v diplomové práci použita pro co nejpřesnější deskripci zkoumané akce. 

Strauss a Corbinová (1999) považují za kvalitativní jakýkoliv výzkum, ve kterém se                        

k výsledkům nedobereme za pomoci kvantifikačních způsobů (například statistické 

zpracování). Tito autoři uvádí tři základní části kvalitativního výzkumu.   

1) Údaje, které mohou pocházet z mnoha zdrojů.  Rozhovory a pozorování zde autoři považují 

za méně obvyklé zdroje údajů.  

2) Závěry nebo teorie, ke kterým docházíme pomocí různých interpretačních a analytických 

postupů, které obsahují techniky konceptualizace údajů.  

3) Poslední část jsou podle autorů ústní a písemné zprávy.  

Metodou zkoumání bylo zvoleno hloubkové interview s hlavní organizátorkou seznamovacího 

kurzu UK FTVS Markétou Štenclovou. Podle Kopeckého (2013) jsou hloubkové interwiev 

efektivní v případě, že jsou vedeny s lidmi ve vyšších pozicích managementu, kteří nejsou 

časově flexibilní a nejsou ochotni účastnit se skupinových výzkumů. Autor zároveň tvrdí, že 

tato metoda je vhodná v případě, že chceme, aby byla dotazovaná osoba vystavena konceptům 

v prostředí, jež jsou pro tuto osobu přirozené. Důležité je se při této metodě řídit pravidly 

kvalitativního průzkumu, ať už se jedná o výběr otázek, respondentů, nebo celkovými nároky 

na spolupráci respondentů. 

4.4. Kvantitativní část 

Kvatitativní část výzkumu obsahuje kvantitativní dotazníkové šetření u výzkumného souboru 

popsaného v kapitole 4.1. „Kvantitativní výzkum odpovídá na otázku kolik. Zjišťuje se, kolik 

jednotek (jednotlivců, domácností apod.) má určitý názor, chová se určitým způsobem. Data 

kvantitativní povahy mohou vznikat dotazováním respondetů, ale také meřením, záznamem 

transkací apod.“ (Tahal a kol. str. 31, 2017).  Základním nástrojem byl tedy zvolen elektronický 

dotazník, jenž byl rozdělen na demografické otázky, aby oddělily respondenty, kteří nezapadali 

do výzkumného souboru, uzavřené otázky (odpovědi ANO/NE) na to, zdali studenti 

absolvovali seznamocí kurz a zdali se dostali do druhého ročníku a otázky, ve kterých 

respondenti hodnotí pomocí škály míry souhlasu, či nesouhlasu (tzv. Likertová škála – 1 – zcela 

nesouhlasím až 7 – naprosto souhlasím) závislé proměnné.  

4.4.1 Operacionalizace 

Pro vytvoření koncepce dotazníku předcházelo vytvoření operacionalizace zkoumaného 

problému (obrázek 3). Operacionalizace představuje postupnou strukturalizaci výzkumného 

problémy v závislosti na cíli a praktickou využitelnost výzkumu. Zkoumaný problém je 
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postupně rozkládán na jednotlivé stále konkrétnější stránky, které jsou pro jeho praktické řešení 

důležité. Cílem operacionalizace je konstrukce proměnných, které v rámci výzkumu zkoumáme 

(Foret, 2013).  

Obrázek 3: Operacionalizace zkoumaného problému 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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4.4.2 Metodika dotazníkového šetření 

Smyslem dotazování je podle Kozla (2006) zadávání otázek respondentům, 

přičemž vedoucí výzkumu využívá osobní, telefonické, písemné nebo elektronické dotazování. 

Každý z těchto typů s sebou přináší jak výhody, tak nevýhody, proto je nezbytný pečlivý výběr, 

jakým typem chce výzkumník dotazování vést. Výhody a nevýhody jednotlivých typů jsou 

sepsány v tabulce 2. 

Tabulka 2: Výhody a nevýhody jednotlivých typů dotazování 

Typ 

dotazování 
Výhody Nevýhody 

Osobní 

+ Snadné zpracování 

+ Vysoká návratnost 

+ Existence přímé zpětné vazby 

+ Možnost motivovat respondenta 

+ Možnost vysvětlit otázky 

+ Využití názorných pomůcek 

+ Možnost měnit pořadí otázek 

− Vysoká finanční a časová náročnost 

− Problematický výběr tazatelů 

− Riziko zkreslení odpovědí tazatelem 

− Závislost na ochotě respondenta 

 

Telefonické 

+ Nízké náklady 

+ Spojení s počítačem 

+ Lze upřesnit dotazy 

+ Možnost opakovat dotazování 

− Chybí osobní kontakt 

− Nelze využít pomůcek 

− Nelze použít vice otázek 

− Vysoké nároky na soustředění 

respondentů 

− Riziko nepochopení 

− Nelze klást citlivé otázky 

Elektronické 

(emailové) 

+ Nízká finanční a časová náročnost 

+ Adresnost respondentů 

+ Zařazení obrázků, audio nebo video 

+ Možnost atraktivnějšího vzhledu 

dotazníku 

+ Možnost oslovit velké množství 

respondentů 

+ Lidé dávají delší odpovědí na otevřené 

otázky 

− Nízká důvěryhodnost (nevíme kdo a 

kolikrát odpověděl) 

− Nízká návratnost 

− Možnost přestat vyplňovat dotazník 

v polovině 

− Dostupnost emailových adres 

− Někteří lidé nemají rádi nevyžádané 

dotazníky 

− Malé a zkreslené vzorky 

Písemné 

+ Nižší finanční náklady 

+ Jednodušší organizace 

+ Adresnost respondentů 

+ Široké územní rozložení 

+ Nemožnost ovlivnit respondenta 

tazatelem 

+ Dostatek času na odpovědi 

+ Větší návratnost u citlivějších a více 

soukromých otázek 

− Nízká návratnost 

− Nutná podpora návratnosti 

− Identita respondentů 

− Delší doba návratnosti 

− Použití pouze jednoduchých otázek 

− Nelze kontrolovat, jestli respondent 

rozumí otázkám 

Zdroj: Hendl, 2008; Kotler, 2013; Kozel, 2006 

Pro výzkum v rámci této práce byl zvolen typ elektronického dotazování. Po konstrukci 

dotazníku byla provedena pilotáž na vzorku dvaceti studentů, kterým byl dotazník poslán 
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elektronicky, aby byla provedena kontrola nejen obsahová, ale také systematická. Podle 

Chrásky (2007) se pilotáž používá pro zisk předběžných informací o dané problematice a 

přispívá ke zpřesnění formulace problému. Na základě pilotáže byly poupraveny některé 

otázky, které nebyly formulovány přesně a mohlo dojít ke zkreslení výsledků. U otázek              

na seznamovací kurz byla poupravena formulace „pravda x nepravda“ na „zcela souhlasím x 

naprosto nesouhlasím“. Dále byly opraveny gramatické a stylistické chyby. Následně byl 

dotazník i s motivačním dopisem předán proděkanovi UK FTVS pro studijní záležitosti. S jeho 

pomocí se prostřednictvím studijního oddělení rozeslaly dotazníky všem studentům                      

ze základního souboru, který je popsán v kapitole 4.1.  

Pro určení minimální velikosti vzorku pro dotazování byl využit vzorec Kozla, Mynářové a 

Svobodové (2011): 

n ≥ (z  * p * q) / Δ   

Kde:  

n = minimální počet respondentů  

z = stanovený koeficient spolehlivosti, kde hodnota 1 = minimálně 68,3% spolehlivost tvrzení, 

hodnota 2 = 95,4% a hodnota 3 = 99,7%. 

p, q = v procentech počty respondentů přiklánějících se, resp. znalých varianty jedné (p) a 

přiklánějících se, resp. znalých varianty druhé(q); pakliže tato čísla nejsou přesně známa, musí 

se vycházet z maximálního součinu p*q, tedy 50 % * 50 %.  

Δ = stanovená maximální přípustná chyba  

Při výpočtu touto metodou bylo kalkulováno s 95% spolehlivosti a 5% povolenou chybou. 

Současně nebylo známo přesné složení členů základního souboru, kteří dotazník vyplní, proto 

byl použit maximální součin p*q.  

Výpočet pak vypadal takto:  

n ≥ (4 * 0,5 * 0,5) / 0,0025 

n ≥ 400 

Výsledný počet respondentů pro stanovené proměnné musel být větší než 400. Počet 

respondetů, jenž dotazník vyplnil, byl 412. Podmínka tak byla splněná. Kompletní složení 

výsledného vzorku je uvedeno v tabulce x, v kapitole 5.2. Výsledky a interpretace dat 

elektronického dotazování.  

4.5 Analýza dat z dotazníkového šetření 

Analýza získaných dat z elektronického dotazníku je v práci rozdělena na čtyři části. První část 

je věnována interpretaci a deskriptivní analýze odpovědí. V druhé části byla provedena 
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faktorová analýza tvrzení, na které bylo odpovídáno pomocí Likertovi škály viz. kapitola 4.4. 

Poslední část sleduje pomocí korelační analýzy vztah jednotlivých proměnných mezi sebou 

navzájem.  

4.5.1 Deskriptivní analýza odpovědí z dotazníkového šetření 

Pro analýzu a interpretaci dat jsou použity následné popisné charakteristiky: 

• Průměr – střední hodnota daného souboru 

• Rozptyl (variance) – vzdálenost hodnot od středové hodnoty 

• Abolutní počet odpovědí z Likertovy škály (absolutní četnost) 

• Průměrný počet jednotlivých odpovědí z Likertovy škály (relativní četnost) 

• Modus – hodnota, která byla zodpovězena nejčastěji 

Aboslutní počty odpovědí jsou vyobrazeny v grafech, na kterých lze zřetelně vidět i další 

popisné charakteristiky. Veškeré popisné charakteristiky byly vytvořeny automaticky stránkou 

vyplňto.cz, v rámci které byl elektronický dotazník vytvořen, distribuován a vyhodnocen.  

4.5.2 Faktorová analýza dat 

Faktorová analýza se podle Škaloudové (2010) dělí na konfirmativní a explorativní. Zatímco 

konfirmativní slouží jako nástroj pro potvrzení předem stanovených hypotéz, explorativní 

analýza vychází z toho, že faktory předem nejsou známy. Proto byla pro tento výzkum zvolená 

explorativní analýza, která byla provedena jak na proměnné získané z okruhu otázek                    

na adaptační kurz, tak na proměnné získané z okruhu otázek na postup do druhého ročníku.  

„Primární funkcí faktorové analýzy je redukce proměnných. Tu lze provést pouze za podmínky 

vzájemných závislostí proměnných a předpokladu, že tyto závislosti jsou důsledkem působení 

určitého menšího počtu v pozadí stojících neměřitelných veličin. Tyto veličiny jsou označovány 

jako faktory“ (Škaloudová, 2010). 

Hlavním cílem explorativní faktorové analýzy je podle Rabušice (2005) redukce dat, tedy že 

z mnoha proměnných vybere ty, které mají k sobě skrytou závislost a z nich vytvoří proměnu 

novou – faktor. Autor uvádí tři základní kroky, které jsou nezbytné pro splnění výzkumu 

1) Rozhodnutí, zdali jsou získaná data vhodná pro faktorovou analýzu. Proměnné by měly být 

minimímálně na ordinální úrovni meřitelné a musí mezi sebou korelovat (více o korelaci 

v kapitole 4.5.3) v těsnosti alespoň 0,3, K tomu posloužila matice interkorelace v kapitole 

5.2.2.1 a 5.2.2.2. Pokud by některá proměnná nekorelovala s ani jednou z ostatních, data z ní 

získané by se nehodily pro použití faktorové analýzy. Pokud pouze některé spolu nekorelují, 

bylo by vhodné zvážit test zjišťující Kaiser-Meyer-Olkinovy míry vhodnosti. 
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2) Rozhodnutí, s kolika faktory se bude dále pracovat. K tomu slouží vlastní číslo faktorů, které 

jsme získali porovnáním rozptylu faktorů s hodnotou 0. Do faktorové analýzy se následně 

zařadí pouze ty faktory, jejich rozptyl je vyšší než 1.   

3) nutnost vypočítat faktorové zátěže a vzniklé faktory následně pojmenovat. Faktorové zátěže 

se pohybují v rozmezí -1 a +1. Pokud by se hodnota faktorové zátěže u některé z proměnných 

blížila nule, proměnná by pro daný faktor neměla smysl. Tyto záteže byly získány společně se 

zbytkem dat po transferu dat z dotazníkového šetření do programu Statistica (statsoft). 

Po splnění těchto kroků byla provedena druhá fáze faktorové analýzy, která se nazývá rotace 

faktorů. Ta slouží podle Škaloudové (2010) k co nejlepší interpretaci výsledků. Pokud by se 

korelace některé z proměnných držela u všech faktorů okolo hranice 0,5, byla by interpretace, 

ke kterému faktoru vlastně koreluje, složitá. Autorka rozlišuje tyto rotace: Varimax, Quartimax, 

Equamax, Oblimin, Promax. Pro účel práce byly použity pouze tyto tři: 

Varimax – rotace, která slouží k minimalizování počtu proměnných, které mají vysoké záteže 

na vícero faktorů.  

Quartimax – rotace, které se snaží minimalizovat počet faktorů. 

Equamax – kombinace Varimax a Quartimax rotace. 

4.5.3 Korelační analýza dat 

Za nejdůležitější výzkumnou metodu pro splnění cíle práce lze považovat korelační analýzu, 

Cílem korelační analýzy je podle Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (KPS Pedf UK) 

(2020) určit lineární závislost a její sílu mezi veličinami. Nejčastěji se pro měření síly této 

závislosti užívají Pearsonův korelační koeficient (obrázek 4) a Spearmanův korelační koeficient 

(obrázek 5).  

Obrázek 4: Pearsonův korelační koeficient  

 

Zdroj: KPS Pedf UK (2020) 

Obrázek 5: Spearmanův korelační koeficient 

 

Zdroj: KPS PedF 
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Kde: 

r = korelační koeficient – nabývá hodnot <-1;1>, kde záporných hodnot koeficient nabývá, 

pokud spolu korelují nízké hodnoty proměnných a kladných, pokud spolu korelují vysoké 

hodnoty proměnných. Čím jsou hodnoty vzdálenější od nuly, tím větší na sebe mají vliv (Dorda, 

2019). Naopak pokud se hodnoty pohybují mezi <-0,1;0,1>,  můžeme tvrdit, že lineární 

závislost mezi zkoumanými proměnnými je statisticky nevýznamná. 

n = počet statistických jednotek (respondentů) 

x, y = zkoumané proměnné 

Aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků, byly využity oba typy výpočtů. Společně s nimi 

se pro všechny údaje provedl Asymptotický test nezávislosti, který výsledné korelace 

porovnával na hladině významnosti 5% a 1%, aby prokázal nebo vyvrátil existenci lineární 

závislosti mezi zkoumanými proměnnými. Kompletní korelační analýza byla provedena 

v programu PSPP (GNU Project). Jestliže hladina významnosti je vyšší než 5%, znamená to, 

že výsledná statistická významnost korelace dvou proměnných je pod 95% a tudíž výsledná 

data nejsou ze statistického hlediska prokazatelná (Friesl, 2014).  

Korelační analýza proběhla mezi: 

• Nezávislými proměnnými (účast na kurzu, postup do druhého ročníku) – pro zjištění 

přímého vlivu kurzu na postup do druhého ročníku. 

• Nezávislou proměnnou (druhý ročník) na závislé proměnné (údaje ze seznamovacího 

kurzu) – pro případné zjištění, jaký vliv měly jednotlivé komponenty kurzu na postup 

do druhého ročníku studia. 

• Závislými proměnnými (proměnné ohledně kurzu s proměnnými ohledně druhého 

ročníku) – pro ověření, zdali byly zvoleny správné proměnné pro účel výzkumu. 
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5 ANALYTICKÁ ČÁST 

Tato kapitola obsahuje výsledky výzkumu, jak již bylo naznačeno v metodice práce. Nejprve 

je představena zkoumaná akce. V druhé části kapitoly jsou představeny výsledky 

z dotazníkového šetření, které jsou rozděleny do tří části podle výzkumné metody: deskriptivní 

analýza, faktorová analýza a korelační analýza. 

5.1 Seznamovací kurz UK FTVS v letech 2014-2018 

Seznamovací kurz UK FTVS se v letech 2014-2018 konal u Máchova jezera. Tyto roky 

probíhal ve stejném systému pod vedením hlavní organizátorky Markéty Štenclové.  

5.1.1 Přípravy a komunikace s vedením UK FTVS 

Seznamovací kurz před zkoumaným obdobím probíhal ve výcvikovém středisku Ovčín.             

Po rozhodnutí ze strany vedení UK FTVS, aby kurz nadále ve středisku nepokračoval, byl 

přesunut na Máchovo Jezero, kde současně probíhaly seznamovací kurzy jiných fakult a 

univerzit. Protože vedení se nechtělo organizačně podílet na adaptačním kurzu, schválilo návrh 

studentů o uspořádání akce u Máchova jezera pod jejich režií. Vedení souhlasilo s pomocí 

v rámci propagace akce a distribuce přihlášek mezi studenty rozesláním e-mailů s pozvánkou a 

přihláškou budoucím studentům prvního ročníku bakalářského studia, kteří úspěšně absolvovali 

přijímací zkoušky, prostřednictvím studijního oddělení. 

Přípravy na každý ročník probíhaly v podstatě už od konce ročníku předešlého. Základem bylo 

vytvoření časového harmonogramu, kdy a jakým způsobem bude distribuována informace           

o možnosti přihlásit se na kurz. E-maily se vždy posílaly přibližně na konci června po rozeslání 

rozhodnutí o přijetí ke studiu budoucím prvákům. Veškerá komunikace se studenty byla vedena 

prostřednictvím emailů, webové stránky a sociální sítě jak před kurzem, tak po něm. Na základě 

počtu přihlášek probíhal výběr instruktorů, kteří pak byli na webových stránkách kurzu 

podrobně představováni.  

Počet instruktorů byl vždy závislý na počtu přihlášek budoucích studentů jednotlivých oborů. 

Většinou se jednalo o jednoho až dva na obor. Celkový počet se pak pohyboval okolo šesti 

instruktorů. Průměrný počet přihlášených se pohyboval okolo 100 studentů na turnus, tedy 

každý instruktor měl v průměru na starosti 15-20 studentů. Výběr instruktorů měl jasnou 

strukturu. Nejprve byly vypsány volné pozice, na které se hlásili zájemci, kteří poslali krátký 

motivační dopis, ve kterém měli představit své silné stránky a dokázat, proč právě oni by měli 

dostat šanci stát se instruktory. Většina přihlášených byli absolventi kurzu nebo bývalí 
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instruktoři. Podmínkou bylo, že to museli být bývalí, ale nejlépe současní studenti UK FTVS, 

kteří na kurzu mohli předávat zkušenosti a znalosti budoucím prvákům. Přednost dostávali vždy 

ti, kteří již kurz absolvovali jako instruktoři a osvědčili se. Poté dostali šanci mladší studenti 

starších ročníků.  

Instruktorský tým odjížděl každý rok na kurz dva dny předem zahájením, aby se zúčastnil 

brífinku i s instruktory z jiných škol. Hlavní cíle brífinku byly:  

• projednání hlavních organizačních informací 

• příprava ubytovacího systému 

• seznámení nových instruktorů s instruktorským týmem, a jejich seznámení 

s všeobecnými pravidly kurzu a průběhem akce 

• představit a vysvětlit pravidla seznamovacích her, které byly součástí prvního dne 

kurzu 

• instruktorský teambuilding 

5.1.2 Průběh kurzu 

Každů kurz trval šest nocí a každý rok byly vypsány dva turnusy, aby měli zájemci na výběr, 

který termín jim vyhovoval více. Součástí ceny kurzu byla i polopenze v místním kempu 

Doksy. Budoucí studenti prvních ročníků příjížděli vždy během odpoledne buď objednaným 

autobusem, který odjížděl jednak z pražských Letňan nebo přímo od fakulty, nebo vlastní 

dopravou. Po ubytování a krátké informační schůzce si instruktoři rozdělili studenty podle 

oborů, kde byl pro ně připraven program v podobě seznamovacích her. Po večeři následovala 

informační schůzka a brífink všech instruktorů, o přípravě aktivit a programu na příští den. 

Každý den v osm večer pak byla na programu informativní schůzka pro studenty, kde jim byl 

představen program na následující den.  

Ranní program byl většinou věnovaný informačním přednáškám o fakultě nebo oborech. 

Odpolední program se většinou skládal ze sportovních a teambuildingových aktivit. Večerní 

program pak býval věnovaný akcím za účelem stmelení kolektivu. Na obrázku 6 lze vidět 

příklad denního programu. Program nebyl pro účastníky povinný, ale doporučovalo se všem 

navštěvovat alespon informativní přednášky. Během dne probíhaly paralelně dvě až tři aktivity, 

aby si každý mohl vybrat, podle vlastního zájmu. Jestliže si student nevybral žádnou 

z nabízených aktivit, měl volbu volného programu, v rámci kterého měl možnost jít na pláž,   

do obchodu, nebo někam na výlet. Poslední den dopoledne se vyklízely a odezdávaly chatky 

kempu, aby se byly připraveny pro účastníky dalšího turnusu a studenti následně odjížděli opět 
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autobusy nebo vlastní dopravou domů. Instruktoři, kteří zůstavali i na druhý turnus, měli 

následně den a dvě noci na regeneraci a přípravu na druhý turnus.  

Obrázek 6: Příklad denního programu 

 

Zdroj: Markéta Štenclová (2020) 

5.1.3 Role hlavního organizátora 

Hlavní organizátorka měla na starost koordinaci celého projektu a zajištění, že celé přípravy i 

kurz proběhnou podle plánů, včas a podle předem stanověných pravidel. Jejím dalším úkolem 

bylo sestavení instruktorského týmu. Nedílnou součástí její role bylo kurz i fakultu pozitivně 

propagovat. 

Štenclová současně zastávala i pozici hlavní instruktorky. Úkoly pro pozici hlavního instruktora 

spočívaly převážne v delegaci dílčích úkolů a odpovědností za jednotlivé částí denního 

programu. Za nejdůležitější úkol lze považovat řízení celé akce. Další důležitou součástí byla 

pozitivní motivace instruktorů, kteří měli následně motivaci předávat dál studentům, aby se 

programu aktivně účastnili. Za důležitý úkol hlavní instruktorky lze také považovat pořádání 

každodenního brífinku s instruktory, na kterém zhodnotili, kdo co udělal dobře. Nedílnou 

součástí byla také kontrola instruktorů, zdali plní řádně jim delegované úkoly. Pokud si někdo 

nebyl jistý, co má dělat, nebo nastala náhlá krizová situace, bylo jejím úkolem z pozice hlavního 

instruktora členům týmu pomoct a poradit, jak situaci vyřešit.  
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5.1.4 Cíle seznamovacího kurzu 

Z otázky: „Jaké věci, které si studenti při aktivním navštěvování programu mohli odvést, bereš 

jako nejdůležitější pro jejich studium? lze vydedukovat cíle kurzu, ktere se dají obecně 

definovat takto:  

• seznámení se se spolužáky společného oboru 

• seznámení se se spolužáky z fakulty mimo jejich obor nebo ročník 

• seznámení se s instruktory, kteří předávali studentům potřebné rady a informace i po 

skončení kurzu 

• zisk rad o předmětech jejich oboru 

• zisk rad o vyučujících jejich oboru 

• zisk informací o studiu na UK (kreditový systém, přihlašování na předměty) 

• zisk informací o fakultě. 

5.2 Výsledky a interpretace dat z dotazníku 

Tato kapitola uvádí výsledky dotazníkového šetření. Jak již bylo zmíněno, pro co nejpřesnější 

výsledky byly využity tři typy statistických analýz. 

5.2.1 Výsledky deskriptivní analýzy  

Než respondenti přešli k otázkám ohledně zkoumané problematiky, byla jim položena otázka 

na pohlaví. Pro porovnánní, kolik mužů a žen se z výzkumného vzorku účastnilo kurzu a kolik 

postoupilo do druhého ročníku. Výsledky jsou zpracované v tabulce 3. 

Tabulka 3: Porovnání výsledků mužů a žen 

 Muži Ženy 

 ANO NE ANO NE 

Vyplnilo dotazník 211  201  

Absolvovalo kurz 95 104 96 93 

Postoupilo do druhého ročníku 148 51 168 11 

 

Z výsledků vyplývá, že výzkumný vzorek byl z demografického hlediska velmi vyrovnaný. 

Zatímco adaptační kurz absolvovalo 48% respondentů mužského pohlaví, u žen bylo výsledné 

procento přes 51%. Zajímavější rozdíl byl u postupu do druhého ročníku, kde 89% žen, které 

dotazník vyplnily, do druhého ročníku postoupily, zatímco u mužů to bylo pouze 75%. Protože 
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však rozdělení výzkumného vzorku na muže a ženy není cílem práce, nadále se pracovalo se 

vzorkem jako celkem. 

5.2.1.1 Absolvování adaptačního kurzu 

Proto, aby se respondentům zobrazily otázky zkoumající adaptační kurz, museli zodpovědět    

na otázku ano na otázku: „Absolvoval/a jsi seznamovací kurz na Máchově jezeře?“ 

Z původních 412 respondentů se 191 akce zúčastnilo. Popisné charakteristiky jednotlivých 

tvrzení tak vychází z tohoto počtu odpovědí. Celkem byl seznamovací kurz stejně jako druhý 

ročník měřen sedmi tvrzeními.  

Tvrzení 1 

„Na seznamovacím kurzu jsem se seznámil/a se svými kolegy z ročníku a oboru.“  

Graf 4: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 1 

 

Tabulka 4: Četnosti odpovědí na tvrzení 1 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Zcela nesouhlasím 1 4 2,1 

 

 

 

2 14 7,3 

3 17 8,9 

4 19 9,9 

5 27 14,1 

6 33 17,3 

Naprosto souhlasím 7 77 40,3 

Celkem 191 100 
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Tabulka 5: Popisné charakteristiky tvrzení 1 

Průměr Rozptyl Modus 

5,398 3,077 7 

 

Podle výsledků lze soudit, že seznamovací kurz svůj cíl, aby se studenti v rámci svého ročníku 

a oboru seznámili, splnil. Křivka absolutní čenosti odpovědí je na cele ose y grafu 4 stoupající. 

Celkem 71,7% respondentů více či méně s tímto tvrzením souhlasilo, z toho 40,3% s tímto 

tvrzením naprosto souhlasilo, což byla největší četnost ze všech odpovědí. 18,3% respondentů 

s tvrzením či méně nesouhlasilo a pouze čtyři nesouhlasili vůbec.   

Tvrzení 2 

„Na seznamovacím kurzu jsem se seznámil/a s kolegy z fakulty mimo můj ročník nebo obor.“ 

Graf 5: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 2 

 

Tabulka 6: Četnost odpovědí na tvrzení 2 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Zcela nesouhlasím 1 11 5,8 

 

 

 

2 15 7,9 

3 26 13,6 

4 15 7,9 

5 28 14,8 

6 32 16,8 

Naprosto souhlasím 7 64 33,5 

Celkem 191 100 
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Tabulka 7: Popisné charakteristiky trvzení 2 

Průměr Rozptyl Modus 

5,021 3,759 7 

 

Stejně jako u tvrzení 1, hodnota modusu je u tvrzení 2 ta nejvyšší možná. 65,1% respondentů 

s tvrzením souhlasilo, na grafu 5 můžeme pozorovat stoupající tendenci odpovědí a jejich 

průměr byl 5,021, tedy spíše na škále souhlasím nežli nesouhlasím. Lze tedy konstatovat, že i 

tento cíl kurzu byl splněn.  

Tvrzení 3 

„Na seznamovacím kurzu jsem se seznámil/a s instruktory, kteří mi i po skončení kurzu 

předávali potřebné informace o studiu/škole.“ 

Graf 6: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 3 

 

Tabulka 8: Četnost odpovědí na tvrzení 3 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Zcela nesouhlasím 1 19 9,9 

 

 

 

2 29 15,2 

3 21 11 

4 39 14,7 

5 24 12,6 

6 27 14,1 

Naprosto souhlasím 7 43 22,5 

Celkem 191 100 
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Tabulka 9: Popisné charakteristiky tvrzení 3 

Průměr Rozptyl Modus 

4,372 4,192 7 

 

Z grafu 6 a tabulky 8 můžeme také pozorovat, že odpovědí na tvrzení tři měly vesměs stoupající 

tendenci. Popisné charakteristiky v tabulce 9 jsou poměrně vysoké, modus je opět nejvyšší 

hodnotou. Tvrzení ohledně instruktorů má největší hodnotu rozptylu ze všech tvrzení. To může 

být dáno vícero faktory, které však nejsou cílem výzkumu této práce. 

Tvrzení 4 

„Na seznamovacím kurzu jsem získal/a užitečné rady o předmětech.“ 

Graf 7: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 4 

 

Tabulka 10: Četnost odpvoědí na tvrzení 4 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Zcela nesouhlasím 1 17 8,9 

 

 

 

2 28 14,7 

3 23 12 

4 27 14,1 

5 34 17,8 

6 33 17,3 

Naprosto souhlasím 7 29 15,2 

Celkem 191 100 
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Tabulka 11: Popisné charakteristiky tvrzení 4 

Průměr Rozptyl Modus 

4,298 3,654 5 

 

U tvrzení 4 se poprvé mění hodnota modusu, jak je vidět v tabulce 11, i tak se pořád drží             

nad průměrnou hodnotou. Po prozkoumaní tabulky 10 lze konstatovat, že více respondentů 

hodnotilo získané rady o předmětech nadprůměrně. Tento cíl tak lze take do jisté míry 

považovat za splněný. 

Tvrzení 5 

„Na seznamovacím kurzu jsem získal/a užitečné rady o vyučujících.“ 

Graf 8: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 5 

 

Tabulka 12: Četnost odpovědí na tvrzení 5 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Zcela nesouhlasím 1 21 11 

 

 

 

2 26 13,6 

3 23 12 

4 28 14,7 

5 37 19,4 

6 27 14,1 

Naprosto souhlasím 7 29 15,2 

Celkem 191 100 
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Tabulka 13: Popisné charakteristiky tvrzení 5 

Průměr Rozptyl Modus 

4,209 3,736 5 

 

Podobně jako u rad o předmětech a instruktorů, rady o vyučujících drží průměrnou hodnotu 

odpovědí nad hodnotou 4, která značí průměr hodnot souhlasu. Studenti z výzkumného vzorku 

do jisté míry souhlasili s tímto tvrzení, váha, kterou tomu příkládají však není nikterak vysoká.  

Tvrzení 6 

„Na seznamovacím kurzu jsem se dozvěděl/a informace o studiu (kredity, proces zápočtů a 

zkoušek.)“ 

Graf 9: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 6 

 

 

Tabulka 14: Četnost odpovědí na tvrzení 6 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Zcela nesouhlasím 1 11 5,8 

 

 

 

2 24 12,6 

3 25 13,1 

4 20 10,5 

5 32 16,8 

6 43 22,5 

Naprosto souhlasím 7 36 18,8 

Celkem 191 100 
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Tabulka 15: Popisné charakteristiky tvrzení 6 

Průměr Rozptyl Modus 

4,628 3,522 6 

 

U informacích o fakultě opět počet odpovědí 5-7 přesáhl hranici 50%. Oproti radám                        

o předmětech a vyučujících, respondenti více souhlasí, že se dozvěděli na zkoumaném kurzu 

víc informací o studiu, nežli rad, jak splnit předměty.  

Tvrzení 7 

Na seznamovacím kurzu jsem se dozvěděl/a informace o fakultě (kde najdu potřebné informace, 

katedry, zázemí a pod.)“ 

Graf 10: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 7 

 

Tabulka 16: Četnost odpovědí na tvrzení 7 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Zcela nesouhlasím 1 14 7,3 

 

 

 

2 24 12,6 

3 28 14,7 

4 30 15,7 

5 41 21,5 

6 23 12 

Naprosto souhlasím 7 31 16,2 

Celkem 191 100 
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Tabulka 17: Popisné charakteristiky tvrzení 7 

Průměr Rozptyl Modus 

4,325 3,361 5 

 

Naopak s tvrzením, že se absolventi kurzu dozvěděli potřebné informace o fakultě, souhlasilo 

pouze 48%. Průměr se však jako u všech tvrzení drží nad středovou hodnotou. 

Obecně lze konstatovat, že seznamovací kurz do jisté míry splnil všechny cíle, které byly 

vytyčeny. Nejlépe byly splněny cíle ohledně seznámení se s lidmi a v rámci předávání 

infromací o studiu. Naopak jen těsně nad středovou hodnotou byly průměry u instruktorů, 

radách o předmětech a vyučujících a u posledního tvrzení ohledně informací o fakultě 

5.2.1.2 Postup do druhého ročníku 

Druhá část dotazníku byla venována latentní proměnné druhého ročníku. Zatímco v první části 

hodnotili studenti, kteří absolvovali kurz, jak moc souhlasí s tím, že si odnesli to, co jim kurz 

měl předat, v druhé části hodnotili všichni, kteří odpoveděli „ano“ na otázku: „Dostal/a jsi se 

do druhého ročníku?“ jak velký vliv měli trvzení (proměnné), která byla totožná s tvrzeními ze 

seznamovacího kurzu. Z výzkumného vzorku se do druhého ročníku dostalo 316 respondentů. 

Tvrzení 8 

„Označ, jak velký vliv na postup do druhého ročníku studia měli pro tebe kolegové z ročníku a 

oboru (spolužáci).“ 

 

Graf 11: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 8 
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Tabulka 18: Četnost odpovědí na tvrzení 8 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Žádný vliv 1 18 5,7 

 

 

 

2 33 10,4 

3 33 10,4 

4 55 17,4 

5 68 21,5 

6 64 20,3 

Rozhodující vliv 7 45 14,2 

Celkem 316 100 

 

Tabulka 19: Popisné charakteristiky tvrzení 8 

Průměr Rozptyl Modus 

4,563 3,024 5 

 

Zatímco pouze 26% respondentů spolužáci spíše neovlivnili, 55% tvrdilo, že spolužáci je 

ovlivnili. Lze tedy tvrdit, že studenti z výzkumného vzorku se spíše snažili kvůli svým 

spolužákům dostat do druhého ročníku. Pouze 18 z nich si myslí, že spolužáci na ně neměli 

absolutně žádný vliv a dělali to čistě pro sebe, naopak 45 odpovídajících se druhého ročníku 

snažilo dostat hlavně kvůli svým spolužákům.  

Tvrzení 9 

„Označ, jak velký vliv na postup do druhého ročníku studia měly pro tebe kolegové z fakulty 

mimo ročník/obor.“ 

Graf 12: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 9 
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Tabulka 20: Četnost odpovědí na tvrzení 9 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Žádný vliv 1 85 26,9 

 2 70 22,2 

3 46 14,6 

4 36 11,4 

5 39 12,3 

6 24 7,6 

Rozhodující vliv 7 16 5,1 

Celkem 316 100 

 

Tabulka 21: Popisné charakteristiky tvrzení 9 

Průměr Rozptyl Modus 

3,032 3,398 1 

 

Tvrzení dva se dá označit jako protiklad tvrzení 1. Zatímco spolužáci měli na nadpoloviční 

většinu respondentů vliv pro postup do druhého ročníku, kolegové z fakulty mimo ročník/obor 

ovlivnili 37% respondentů málo nebo velmi málo, 27% respondentů dokonce tvrdilo, že tito 

kolegové pro jejich postup do druhého ročníku neměli vůbec žádný vliv. Pouze 25% s vlivem 

této proměnné více méně souhlasilo. O malém vlivu vypovídají i tabulky popisných 

charakteristik 21. Průměr 3,032 je nejnižší ze všech zkoumaných proměnných. Stejně tak 

modus s hodnotou 1 můžeme pozorovat pouze u tohoto tvrzení. 

Tvrzení 10 

„Označ, jak velký vliv na postup do druhého ročníku studia měli pro tebe starší kolegové, kteří 

ti radili v rámci studia prvního ročníku.“ 
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Graf 13: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 10 

 

 

Tabulka 22: Četnost odpovědí na tvrzení 10 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Žádný vliv 1 48 15,2 

 

 

 

2 46 14,6 

3 45 14,2 

4 43 13,6 

5 56 17,7 

6 49 15,5 

Rozhodující vliv 7 29 9,2 

Celkem 316 100 

 

Tabulka 23: Popisné charakteristiky tvrzení 10 

Průměr Rozptyl Modus 

3,873 3,699 5 

 

Starší kolegové už měli o poznání větší vliv na výzkumný soubor, než kolegové mimo obor. 

Ovšem ani vliv této proměnné nebyl nějak extrémně vysoký. Spíše by se i podle hodnoty 

průměru dal celkově pojmenovat jako průměrný.   
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Tvrzení 11 

„Označ, jak velký vliv na postup do druhého ročníku studia měly pro tebe získané rady                    

o předmětech.“ 

Graf 14: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 11 

 

 

Tabulka 24: Četnost odpovědí na tvrzení 11 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Žádný vliv 1 22 7 

 

 

 

2 34 10,8 

3 51 16,1 

4 48 15,2 

5 68 21,5 

6 63 19,9 

Rozhodující vliv 7 30 9,5 

Celkem 316 100 

 

Tabulka 25: Popisné charakteristiky tvrzení 11 

Průměr Rozptyl Modus 

4,313 2,987 5 
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Rady o předmětech dosahovaly společně se spolužáky nejvyšších hodnot. 51% považuje 

považuje vliv této proměnné za vysoký a pouze 7% respondentů věří, že tyto rady pro postup 

do druhého ročníku vůbec nepotřeboval. Průměr odpovědí se obdobně jako u spolužáků drží 

nad středovou hodnotou 4.  

Tvrzení 12 

„Označ, jak velký vliv na postup do druhého ročníku studia měly pro tebe získané rady                   

o vyučujících.“ 

Graf 15: Absolutní četnost odpovědí na trvzení 12 

 

 

Tabulka 26: Četnost odpovědí na tvrzení 12 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Žádný vliv 1 31 9,8 

 

 

 

2 44 13,9 

3 56 17,7 

4 59 18,7 

5 57 18 

6 54 17,1 

Rozhodující vliv 7 15 4,7 

Celkem 316 100 
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Tabulka 27: Popisné charakteristiky tvrzení 12 

Průměr Rozptyl Modus 

3,915 2,901 4 

 

I když korelace odpovědí mezi tvrzeními 11 a 12 byla velmi vysoká (viz kapitola 5.2.1.2), rady 

o vyučujících nepřesáhli středovou hodnotu 4.40% respondentů si myslelo, že rady                                    

o vyučujících pro ně měly vysoký nebo rozhodující vliv, stejné procento to mělo naopak. 

Obecně lze tedy tvrdit, že vliv rad o vyučujících měl na výzkumný soubor průměrný vliv. 

Tvrzení 13 

„Označ, jak velký vliv na postup do druhého ročníku studia měly pro tebe získané informace          

o studiu.“ 

Graf 16: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 13 

 

 

Tabulka 28: Četnost odpovědí na tvrzení 13 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Žádný vliv 1 24 7,6 

 

 

 

2 42 13,3 

3 67 21,2 

4 62 19,6 

5 60 19 

6 40 12,7 

Rozhodujícíc vliv 7 21 6,6 

Celkem 316 100 
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Tabulka 29: Popisné charakteristiky tvrzení 13 

Průměr Rozptyl Modus 

3,937 2,718 3 

 

I když průměr odpovědí na vliv informací o studiu byl velmi podobný průměru rad                           

o vyučujících (podobnost je celkem jasně viditelná i mezi grafy 15 a 16), vysoký vliv této 

proměnné přisuzovalo pouze 38%. Můžeme tedy říci, že i zde je vliv viditelný, ale ani zde nebyl 

pro postup do druhého ročníku nijak zásadní. 

Tvrzení 14 

„Označ, jak velký vliv na postup do druhého ročníku studia měly pro tebe získané informace    

o fakultě.“ 

Graf 17: Absolutní četnost odpovědí na tvrzení 14 

 

 

Tabulka 30: Četnost odpovědí na tvrzení 14 

Odpověď Absolutní četnost Relativní četnost (%) 

Žádný vliv 1 65 20,6 

 

 

 

2 67 21,2 

3 57 18 

4 57 18 

5 36 11,4 

6 22 7 

Rozhodujícíc vliv 7 12 3,8 

Celkem 316 100 
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Tabulka 31: Popisné charakteristiky tvrzení 14 

Průměr Rozptyl Modus 

3,146 2,884 2 

 

Dle odpovědí respondentů měly informace o fakultě po tvrzení 8 nejmenší vliv na jejich postup 

do druhého ročníku. 40% studentů uvedlo že vliv tohoto tvrzení byl nízky a přes 20% se 

domnívá, že tyto informace neměly absolutně žádný vliv na jejich postup. Pouze 21% 

respondentů se domnívá, že informace o fakultě pro jejich postup do druhého ročníku byly 

důležité.  

Po deskripci proměnných zkoumajících vliv na postup do druhého ročníku lze konstatovat, že 

kolegové z ročníku a oboru (spolužáci) a získané rady o předmětech měly pro výzkumný soubor 

velký vliv na jejich postup do druhého ročníku. Značny vliv lze přisoudit i starším kolegům, 

kteří měli za úkol radit studentům prvního ročníku, radám o vyučujících a informacím o studiu. 

Naopak nejnižší vliv na postup do druhého ročníku měli u výzkumného souboru kolegové 

z fakulty mimo ročník/obor a informace o fakultě. 

Studenti, kteří v rámci výzkumu odpověděli, že se jim nepodařilo dostat do druhého ročníku 

pak odpovídalo na důvody, proč si myslí, že tomu tak bylo. Tyto odpovědi můžeme vidět 

v tabuce 32. 

Tabulka 32: Důvody ukončení studia 

Důvod k ukončení studia Procento případů 

Nespokojenost s náplní studia 43 

Vysoká náročnost studia 30,5 

Trh práce (dobrá pracovní příležitost) 27,8 

Nespokojenost s kvalitou výuky 26,4 

Zdravotní problémy 20,8 

Nutnost pracovat pro pokrytí živ. nákladů 18 

Nedostatečná sociální interakce 11,1 

Studium bylo jen záložní variantou 11,1 

Rodinné problémy 9,7 

Jiné 15,3 
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Zajímavostí ještě je, že v odpovědích jiné se v polovině případů objevoval přestup na jinou 

vysokou školu, což by mohlo spadat i pod odpověd: „studium bylo jen záložní variantou.“ 

Respondenti mohli udávat více důvodů, proto se výsledná procenta nerovnají hodnotě 100. 

5.2.2 Výsledky faktorové analýzy 

Na základě rešerše literatury, subjektivní znalosti problematiky výzkumu a hloubkového 

interview bylo vytvořená operacionalizace (viz. kapitola 4.4.1), která zkokumané proměnné 

seskupila do určitých oblastí, cílem faktorové analýzy je zjistit, zdali data získané 

z výzkumného souboru s tímto seskupením korelují, nebo zdali je výslednou strukturalizaci 

nutno upravit. Celý výzkum byl od začátku koncipován na dvě latentní proměnné – adaptační 

kurz a postup do druhého ročníku. 

5.2.2.1 Proměnné měřící adaptační kurz 

Jak bylo popsáno v kapitole 4.5.2, první krok důležitý pro faktorovou analýzu byl vytvoření 

korelační matice zkoumaných proměnných. 

Tabulka 33: Korelační matice proměnných adaptačnícho kurzu 

 Korelace 

(N=191) 

      

Proměnná Kolegové 

z ročníku S 

Kolegové 

z fakulty S 

Instruktoři 

S 

Rady o 

předmětech S 

Rady o 

vyučujících S 

Informace 

o studiu S 

Informace o 

fakultě S 

Kolegové 

z ročníku S 

1.00 0,59 0,41 0,32 0,34 0,32 0,25 

Kolegové 

z fakulty S 

0,59 1,00 0,47 0,32 0,35 0,35 0,33 

Instruktoři S 

 

0,41 0,47 1,00 0,63 0,62 0,51 0,50 

Rady o 

předmětech S 

0,32 0,32 0,63 1,00 0,77 0,70 0,62 

Rady o 

vyučujících S 

0,34 0,35 0,62 0,77 1,00 0,62 0,53 

Informace o 

studiu S 

0,32 0,35 0,51 0,70 0,62 1,00 0,76 

Informace o 

fakultě S 

0,25 0,33 0,50 0,62 0,53 0,76 1,00 

 

Z tabulky 33 lze vidět, že jedna dvojice proměnných mezi sebou nekoroleuje nad hranici 0,3. 

Protože se však jedná pouze o jedinou dvojice, lze předpokládat, že data byla vhodná pro využití 

faktorové analýzy (více v kapitole 6). Nejsilnější černě vyznačené vazby pak můžeme 

pozorovat u dvojic rady o předmětech s radami o vyučujících a informace o studiu 

s informacemi o fakultě.  

Druhým krokem analýzy bylo rozhodnutí, kolik faktorů bude použito. K tomu posloužilo 

porovnání rozptylu faktorů s hodnotou nula. To nám dalo hodnotu vlastních čísel faktorů. 
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Graf 18: Graf vlastních čísel faktorů adaptačního kurzu 

 

 

Dle grafického znázornění 18 je patrné, že pro účel výzkumu budou použity pouze faktor jedna 

s hodnotou vlastního čísla 4,003562 a faktor dva s hodnout vlastního čísla 1,154081. Žádna jiná 

hodnota vlastních čísel faktorů se nepřesáhla hodnotu jedna a proto je jejich použití zbytečné. 

Po určení počtu faktorů následoval další důležitý krok – určit, které proměnné spadají pod který 

faktor pomocí výpočtu faktorových zátěží. 

Tabulka 34: Faktorové zátěže proměnných adaptačního kurzu (bez rotace) 

Proměnná  Faktor 1 Faktor 2 

Kolegové z ročníku/oboru S -0, 560130 0,684674 

Kolegové z fakulty S -0,601649 0,642975 

Instruktoři S -0,789543 0,079712 

Rady o předmětech S -0,852899 -0,266286 

Rady o vyučujících S -0,823390 -0,182055 

Informace o studiu S -0,833378 -0,268727 

Informace o fakultě S -0,777574 -0,298775 

Vl. číslo 4,003652 1,154081 

(Označené zátěže jsou > 0,700000) 

Na první pohled je z tabulky 34 zřetelně patrné, že 3-7 proměnné budou spadat pod faktor 1. 

První dvě proměnné mají však faktorovou zátěž vysokou na oba dva faktory. Proto je potřeba 

provést rotace faktorů, abychom mohli s jistotou interpretovat, ke kterému faktoru tyto 

proměnné patří. 
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Tabulka 35: Faktorové zátěže proměnných adaptačního kurzu (Varimax rotace) 

Proměnná  Faktor 1 Faktor 2 

Kolegové z ročníku/oboru S 0,155329 0,870859 

Kolegové z fakulty S 0,211907 0,854689 

Instruktoři S 0,650532 0,454467 

Rady o předmětech S 0,874509 0,183242 

Rady o vyučujících S 0,807685 0,242405 

Informace o studiu S 0,858655 0,171596 

Informace o fakultě S 0,824576 0,118157 

Vl. číslo 3,326560 1,831173 

(Označené zátěže jsou > 0,700000) 

Po použití Varimax rotace se nám hodnoty zátěží poupravily, jak lze vidět v tabulce 35. První 

dvě proměnné se úzce navázaly na faktor 2, avšak proměnná Instruktoři S se posunula                 

ke středovým hodnotám u obou faktorů.  

Tabulka 36: Faktorové zátěže proměnných adaptačního kurzu (Quartimax rotace) 

Proměnná S Faktor 1 Faktor 2 

Kolegové z ročníku/oboru S 0,279139 0,839407 

Kolegové z fakulty S 0,332798 0,815257 

Instruktoři S 0,709206 0,356032 

Rady o předmětech S 0,891783 0,055376 

Rady o vyučujících S 0,834177 0,123547 

Informace o studiu S 0,874417 0,046135 

Informace o fakultě S 0,832997 -0,001838 

Vl. číslo 3,641264 1,516469 

(Označené zátěže jsou > 0,700000) 

Po provedení rotace Quartimax se proměnná Instruktoři S opět zavěsila na faktor 1 a protože 

rotace Equamax nám poskytla totožné hodnoty, můžeme hodnoty zátěží z tabulky 35 považovat 

za výsledné. Graficky pak lze výsledky znázornit na grafu 19. 

Posledním krokem faktorové analýzy je pojmenování objevených faktorů. Protože jsou na první 

faktor zavěšeny veškeré rady, informace a instruktoři, můžeme tento faktor pojmenovat jako 

„Informace“. Na druhý faktor jsou zavěšeny proměnné týkající se lidí, lze tento faktor 

pojmenovat jako „Lidé“. 
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Graf 19: Graficky znázorněné faktorové zátěže proměnných adaptačního kurzu 

 
 

Výsledný model pro adaptační kurz je graficky znázorněn na obrázku 7. 

Obárzek 7: Struktura modelu pro adaptační kurz 
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5.2.2.2 Proměnné měřící postup do druhého ročníku 

Podobně jako u proměnných měřící adaptační kurz je i zde podstoupit celý proces faktorové 

analýzy, jenž začíná vytvořením korelační matice, která pro proměnné v rámci druhého ročníku 

je vyobrazena v tabulce 37. 

Tabulka 37: Korelační matice proměnných druhého ročníku 

 Korelace 

(N=316) 

      

Proměnná Kolegové 

z ročníku D 

Kolegové 

z fakulty D 

Starší 

kolegové D 

Rady o 

předmětech S 

Rady o 

vyučujících S 

Informace 

o studiu S 

Informace o 

fakultě S 

Kolegové 

z ročníku D 

1,00 0,41 0,39 0,41 0,36 0,35 0,23 

Kolegové 

z fakulty D 

0,41 1,00 0,48 0,26 0,30 0,26 0,29 

Starší 

kolegové D 

0,39 0,48 1,00 0,53 0,49 0,42 0,35 

Rady o 

předmětech D 

0,41 0,26 0,53 1,00 0,72 0,60 0,45 

Rady o 

vyučujících D 

0,36 0,30 0,49 0,72 1,00 0,57 0,52 

Informace o 

studiu D 

0,35 0,26 0,42 0,60 0,57 1,00 0,72 

Informace o 

fakultě D 

0,23 0,29 0,35 0,45 0,52 0,72 1,00 

 

Tato matice jeví stejný problém jako matice v kapitole 5.2.2.1. Proměnná kolegové z fakulty D 

koreluje slabě s třemi proměnnými. Více o vyřešení tohoto problému lze nalézt v kapitole 6. 

Naopak můžeme vidět, že proměnné Rady o vyučujících D a Rady o předmětech D spolu úzce 

korelují. Stejně tak proměnné Informace o Studiu D s Informacemi o fakultě D. Po provedení 

korelační matice, která je graficky znázorněna v grafu 20, bude i v tomto případě kalkulováno 

pouze s dvěma faktory. 
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Graf 20: Graf vlastních čísel faktorů druhého ročníku 

 

Faktor jedna dosáhl hodnotu 3,653831. Nad hodnotu 1 je těsně i faktor dva s hodnotou 

1,064991. Následovalo obdobně jako v předešlé kapitole určení faktorových zátěží. Tabulka 38 

nám udává faktorové zátěže jednotlivých proměnných bez rotace. 

Tabulka 38: Faktorové zátěže proměnných druhého ročníku (bez rotace) 

Proměnná  Faktor 1 Faktor 2 

Kolegové z ročníku/oboru D -0,592526 -0,480878 

Kolegové z fakulty D -0,549051 -0,623244 

Starší kolegové D -0,723328 -0,308004 

Rady o předmětech D -0,813103 0,150145 

Rady o vyučujících D -0,810790 0,178545 

Informace o studiu D -0,799115 0,366082 

Informace o fakultě D -0,721791 0,402505 

Vl. číslo 3,653831 1,064991 

(Označené zátěže jsou > 0,700000) 

Výsledky první analýzy bez rotace přípomínají výsledky proměnných měřící adaptační kurz. 

První dvě proměnné jeví podobnou zátěž na oba zkoumané faktory. Naproti tomu zátěže 3-7 

proměnných se v tomto případě zavěsily na Faktor 1.  

 

 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 2 3 4 5 6 7

H
o
d
n
o
ta

Faktory

Vlastní čísla D

Vlastní čísla



71 

 

Tabulka 39: Faktorové zátěže proměnných druhého ročníku (Varimax rotace) 

Proměnná  Faktor 1 Faktor 2 

Kolegové z ročníku/oboru D 0,203803 0,735387 

Kolegové z fakulty D 0,085820 0,826151 

Starší kolegové D 0,410621 0,670418 

Rady o předmětech D 0,749466 0,349257 

Rady o vyučujících D 0,764053 0,324779 

Informace o studiu D 0,863307 0,165234 

Informace o fakultě D 0,821440 0,090717 

Vl. číslo 2,783049 1,935773 

(Označené zátěže jsou > 0,700000) 

Po provedení Varimax rotace se první dvě proměnné navázaly na Faktor 2. Z tabulky 39 je 

dobře viditelné, že obdobně jako u adaptačního kurzu se ke středovým hodnotám přiblížila 

proměnná Starší kolegové D, proto i v tomto případě bylo potřeba provést ještě opětovnou 

analýzu za použití Quartimax rotace. 

Tabulka 40: Faktorové zátěže proměnných druhého ročníku (Quartimax rotace) 

Proměnná  Faktor 1 Faktor 2 

Kolegové z ročníku/oboru D 0,280435 0,709709 

Kolegové z fakulty D 0,172712 0,812441 

Starší kolegové D 0,479222 0,623231 

Rady o předmětech D 0,782200 0,268035 

Rady o vyučujících D 0,794116 0,242152 

Informace o studiu D 0,875940 0,073004 

Informace o fakultě D 0,826428 0,003333 

Vl. číslo 3,030838 1,687985 

(Označené zátěže jsou > 0,700000) 

Na rozdíl od analýzy v rámci adaptačního kurzu, v tomto případě ani Quartimax rotace 

nepomohla k přiřazení všech proměnných k zkoumaným faktorům. Naopak se proměnná Starší 

kolegové D ještě více přiblížila ke středovým hodnotám, a protože Equamax rotace nám opět 

poskytla ty samé výsledky jako Quartimax, je pro účel výzkumu nejvhodnější použít údaje 

z Varimax rotace. I v tomto případě tak můžeme pojmenovat faktor 1 jako „Informace“ a faktor 

2 jako „Lidé“. Jako výsledek pak lze považovat graf 21. 
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Graf 21: Graficky znázorněné faktorové zátěže proměnných druhého ročníku 

 

 

Pro finální strukturu výzkumného problému se proměnná Starší kolegové D blíží více k faktoru 

„Lidé“, nelze však popřít její vysokou zátěž i na faktor „Informace“. Finální strukturu 

proměnných v rámcí druhého ročníku lze vidět na obrázku 8.  

Obrázek 8: Struktura modelu pro druhý ročník 
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5.2.3 Výsledky korelační analýzy 

Deskriptivní analýza nám prokázala, zdali adaptační kurz splnil své stanovené cíle a zdali 

výzkumný soubor vnímal vliv těchto proměnných jako důležitý pro jejich postup do druhého 

ročníku. Faktorová analýza nám pak určila, jakým způsobem lze znázornit strukturu 

výzkumného problému, poslední část výzkumu v podobě korelační analýzy prokázala, zdali 

existuje lineární závislost mezi odpovědmi na zkoumané proměnné. Tedy zdali nějaké 

odpovědi měly vliv na jiné. Korelační analýza byla rozdělená do tří fází. 

5.2.3.1 Korelační analýza nezávsislých proměnných 

První fáze korelační analýzy byla věnovaná zkoumání, zdali existuje lineární závislost mezi 

odpovědmi na otázku: „Absolvoval/a jsi adaptační kurz?“ s odpovědmi na otázku: „Dostal/a 

jsi se do druhého ročníku?“  

Tabulka 41: Korelační analýzy mei seznamovacím kurzem a druhým ročníkem 

N (počet respodentů) = 388 

 

 

Absolvoval/a 

jsi 

seznamovací 

kurz? 

Dostal/a 

jsi se do 

druhého 

ročníku? 

 

Absolvoval/a jsi seznamovací kurz? Korelační koeficient 1 0,085 Pearsonův korelační 

koeficient 
Vzájemná významnost  0,093 

Dostal/a jsi se do druhého ročníku? Korelační koeficient 0,085 1 

Vzájemná významnost 0,093  

Absolvoval/a jsi seznamovací kurz? 

 

Korelační koeficient 1,000 0,085 Spearmanův 

korelační koeficient 

 

Vzájemná významnost  0,093 

Dostal/a jsi se do druhého ročníku? Korelační koeficient 0,085 1,000 

Vzájemná významnost 0,093  

 

Z tabulky 41 je patrně, že v případě obou testů se hodnota lineární závislosti (tedy vliv jedné 

proměnné na druhou) neprokázala. Je však potřeba si uvědomit, že hladina vzájemné 

významnosti je vyšší než 0,05, po dopočítání je spolehlivost výsledků 90,7% a to není                  

ze statistického hlediska prokazatelné. Pro ověření lineární nezávislosti by bylo zapotřebí 

většího vzorku respondentů, nebo stejný počet ale menší počet odpovědí, tedy ne 1-7 ale 

například pouze 1-3. 

5.2.3.2 Korealční analýza postupu do druhého ročníku se závislými proměnnými na adaptační 

kurz 

I když se linéární závilost kurzu na postup do druhého ročníku neprokázala, je možné, že 

alespoň nějaká z jeho závislých proměnných statistický vliv na postup do druhého ročníku 
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měla. K tomuto zjištění nám poslouží vytvoření korelační analýzy mezi odpověďmi na postup 

do druhého ročníku se závislými proměnnými na adaptační kurz. 

Tabulka 42: Korelační analýza mezi postupem do druhého ročníku a proměnnými                          

ze seznamovacího kurzu 

N=191   Kolegové 

ročník/obor 

S 

Kolegové 

mimo 

ročník/obor 

S 

Instruktoři 

S 

 

Rady o 

předmětech 

S 

 

Rady o 

vyučujících 

S 

 

Informace 

o Studiu 

S 

 

Informace 

o Fakultě 

S 

 

Pearsonův 

korelační 

koeficient 

Dostal/a 

jsi se do 

druhého 

ročníku? 

Korelační 

koeficient 

0,070 -0,035 -0,055 -0,020 -0,061 0,053 0,013 

Vzájemná 

významnost 

0,333 0,634 0,446 0,781 0,402 0,469 0,862 

Spearmanův 

korelační 

koeficient 

Dostal/a 

jsi se do 

druhého 

ročníku? 

Korelační 

koeficient 

0,070 -0,030 -0,054 -0,024 -0,059 0,056 0,011 

Vzájemná 

významnost 

0,338 0,683 0,459 0,745 0,421 0,439 0,883 

 

Korelační analýza nám ukázala, že v ani jednom případě neexistuje lineární závislost mezi 

proměnnými z kurzu a postupem do druhého ročníku. Z hodnot vzájemných významností 

z tabulky 42 však lze vyčíst, že procento spolehlivosti se v žádném ze zkoumaných případů ani 

neblíží potřebné hranici 95%. Existenci lineární nezávislosti se tedy nepodařilo statisticky 

prokázat.  

5.2.3.3. Korelační analýza závislých proměnných 

Poslední část výzkumu je věnovaná závislosti proměnných z druhého ročníku (v tabulkách 43-

49 jako označené D) na proměnné ze seznamovacího kurzu(v tabulkách 43-49 označené jako 

S). Jestliže bude prokazatelný vliv, má smysl seznamovací kurz dělat ve stejném modelu, pouze 

v jiném provedení, aby se výsledný vliv projevil i na postupu do druhého ročníku. Jestliže vliv 

proměnných nebude prokazatelný, pak by bylo vhodné model adaptačního kurzu předělat. 
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Tabulka 43: Korelační analýza mezi kolegy z ročníku/oboru ze seznamovacího kurzu a kolegy 

z ročníku/oboru v rámci druhého ročníku 

N seznamovací kurz = 191 

N druhý ročník = 316 

Seznámení se 

s kolegy 

z ročníku/oboru 

S 

Vliv kolegů 

z ročníku/oboru D 
 

Seznámení se s kolegy 

z ročníku/oboru S 

Korelační koeficient 1 0,136 Pearsonův 

korelační 

koeficient 
Vzájemná významnost  0,085 

Vliv kolegů 

z ročníku/oboru D 

Korelační koeficient 0,136 1 

Vzájemná významnost 0,085  

Seznámení se s kolegy 

z ročníku/oboru S 

Korelační koeficient 1,000 0,120 Spearmanův 

korelační 

koeficient 

 

Vzájemná významnost  0,130 

Vliv kolegů z ročníku/oboru 

D 

Korelační koeficient 0,120 1,000 

Vzájemná významnost 0,130  

 

Z tabulky 43 vyplývá, že odpovědi na vliv kolegů z ročníku/oboru na postup do druhého 

ročníku jsou jen velmi málo ovlivněny odpověďmi na seznámení se s kolegy z ročníku/oboru. 

Opět však platí to samé, co u předešlích korelací. Hladina významnosti je 8,5%. Spolehlivost 

trvzení je tak pouze 91,5%. Lineární závislost těchto dvou proměnných tak není z výsledků 

prokazatelná. 

Tabulka 44: Korelační analýza mezi kolegy mimo ročníku/oboru ze seznamovacího kurzu a 

kolegy mimo ročníku/oboru v rámci druhého ročníku 

N seznamovací kurz = 191 

N druhý ročník = 316 

 

 

Seznámení se 

s kolegy 

mimo 

ročník/obor S 

Vliv kolegů 

mimo 

ročník/obor D 

 

Seznámení se s kolegy mimo 

ročník/obor S 

Korelační koeficient 1 0,157 Pearsonův 

korelační 

koeficient 
Vzájemná významnost  0,046 

Vliv kolegů mimo ročník/obor D Korelační koeficient 0,157 1 

Vzájemná významnost 0,046  

Seznámení se s kolegy mimo 

ročník/obor S 

Korelační koeficient 1,000 0,132 Spearmanův 

korelační 

koeficient 

 

Vzájemná významnost  0,095 

Vliv kolegů mimo ročník/obor D Korelační koeficient 0,132 1,000 

Vzájemná významnost 0,095  

 

Korelační analýza mezi seznámením se s kolegy mimo ročník/obor a vlivem kolegů mimo 

ročník/obor na druhý ročník podle Pearsonova korelačního koeficientu prokázala závislost        
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na hladině významnosti 5%. Podle Spearmanova koeficientu však hladina významnosti je vyšší 

než 5%, Zavěr o existenci lineární závislosti je tedy na hranici prokazatelnosti. 

Tabulka 45: Korelační analýza mezi instruktory ze seznamovacího kurzu a vlivu starších kolegů 

v rámci druhého ročníku 

N seznamovací kurz = 191 

N druhý ročník = 316 

 

Instruktoři S  Vliv 

starších 

kolegů D 

 

Instruktoři S Korelační koeficient 1 0,458 Pearsonův 

korelační 

koeficient 
Vzájemná významnost  0,001 

Vliv starších kolegů D Korelační koeficient 0,458 1 

Vzájemná významnost 0,001  

Instruktoři S 

 

Korelační koeficient 1,000 0,442 Spearmanův 

korelační 

koeficient 

 

Vzájemná významnost  0,001 

Vliv starších kolegů D Korelační koeficient 0,442 1,000 

Vzájemná významnost 0,001  

 

Již z pohledu na tabulku 45 je patrné, že lineární závislost zkoumaných proměnných dosahuje 

střední hodnoty, vliv jednotlivých odpovědí je tak mnohem vyšší než u předchozích dvou.           

U obou využitých korelačních koeficientů vyšla hladina významnosti 0,001. Vliv odpovědí 

ohledně instruktorů ze seznamovacího kurzu na odpovědi v rámci vlivu starších kolegů              

na druhý ročník tak byl prokázán.  

Tabulka 46: Korelační analýza mezi radami o předmětech ze seznamovacího kurzu a vlivu rad 

o předmětech v rámci druhého ročníku 

N seznamovací kurz = 191 

N druhý ročník = 316 

Rady o 

předmětech S 

Vliv získanách 

rad o 

předmětech D 

 

Rady o předmětech S Korelační koeficient 1 0,476 Pearsonův 

korelační 

koeficient 
Vzájemná významnost  0,001 

Vliv získanách rad o předmětech D Korelační koeficient 0,476 1 

Vzájemná významnost 0,001  

Rady o předmětech S 

 

Korelační koeficient 1,000 0,464 Spearmanův 

korelační 

koeficient 

 

Vzájemná významnost  0,001 

Vliv získanách rad o předmětech D Korelační koeficient 0,464 1,000 

Vzájemná významnost 0,001  

 

Obdobně jako u instruktorů i v případě rad o předmětech je vzájemná závislost prokazatelná     

na obou hladinách významnosti. Tato lineární závislost se opět drží v rozmezí 0,4 až 0,7, tedy 
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na středních hodnotách. I zde je tak vliv rad o předmětech ze seznamovacího kurzu na rady        

o předmětech v rámci druhého ročníku signifikantní.   

Tabulka 47: Korelační analýza mezi radami o vyučujících ze seznamovacího kurzu a vlivu rad 

o vyučujících v rámci druhého ročníku 

N seznamovacího kurz = 191 

N druhý ročník = 316 

 

Rady o 

vyučujících S  

Vliv 

získaných rad 

o vyučujících 

D  

 

Rady o vyučujících S Korelační koeficient 1 0,520 Pearsonův 

korelační 

koeficient 
Vzájemná významnost  0,001 

Vliv získaných rad o vyučujících 

D 

Korelační koeficient 0,520 1 

Vzájemná významnost 0,001  

Rady o vyučujících S 

 

Korelační koeficient 1,000 0,519 Spearmanův 

korelační 

koeficient 

 

Vzájemná významnost  0,001 

Vliv získaných rad o vyučujících D Korelační koeficient 0,519 1,000 

Vzájemná významnost 0,001  

 

Podle tabulky 47 lze i v případě těchto proměnných tvrdit, že jejich vzájemný vliv je 

nepopiratelný. Vzájemná významnost je i v těchto případech u obou korelačních koeficientů    

na hladině 0,01 prokazatelná.  

Tabulka 48: Korelační analýza mezi informacemi o fakultě ze seznamovacího kurzu a vlivu 

informací o fakultě v rámci druhého ročníku 

N seznamovací kurz = 191 

N druhý ročník = 316 

 

Informace o 

fakultě S 

Vliv 

získaných 

informací o 

fakultě D  

 

Informace o fakultě S Korelační koeficient 1 0,415 Pearsonův 

korelační 

koeficient 
Vzájemná významnost  0,001 

Vliv získaných informací o fakultě 

D 

Korelační koeficient 0,415 1 

Vzájemná významnost 0,001  

Informace o fakultě S Korelační koeficient 1,000 0,412 Spearmanův 

korelační 

koeficient 

 

Vzájemná významnost  0,001 

Vliv získaných informací o fakultě 

D 

Korelační koeficient 0,412 1,000 

Vzájemná významnost 0,001  
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Korelační koeficienty v případě informací o fakultě opět dosáhly středových hodnot závislosti. 

Z tabulky 48 je viditelné, že vzájemná významnost je opět na hladině 0,001, závislost 

proměnných tak i zde byla prokázána. 

Tabulka 49: Korelační analýza mezi informacemi o studiu ze seznamovacího kurzu a vlivu 

informací o studiu v rámci druhého ročníku 

N seznamovací kurz = 191 

N druhý ročník = 316 

 

Informace o 

studiu S  

Vliv 

získaných 

informací o 

studiu D 

 

 

Informace o studiu S Korelační koeficient 1 0,359 Pearsonův 

korelační 

koeficient 
Vzájemná významnost  0,001 

Vliv získaných informací o studiu D Korelační koeficient 0,359 1 

Vzájemná významnost 0,001  

Informace o studiu S 

 

Korelační koeficient 1,000 0,372 Spearmanův 

korelační 

koeficient 

 

Vzájemná významnost  0,001 

Vliv získaných informací o studiu D Korelační koeficient 0,372 1,000 

Vzájemná významnost 0,001  

 

I v poslední zkoumané dvojici proměnných byla objevena lineární závislost, zde však dosáhla 

pouze nízké hodnoty. Vzájemná významnosti byla opět na hladině 0,01, tedy i v tomto případě 

mají  informace o studiu, která studenti získali v rámci adaptačního kurzu vliv na informace 

v rámci nezávislé proměnné druhého ročníku.  
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6 DISKUZE 

Provedený výzkum v rámci této diplomové práce se skládal z dvou základních okruhů. První 

okruh se zabýval detailním popisem seznamovacího kurzu UK FTVS, který se konal v letech 

2014-2018 u Máchova jezera. Druhý okruh detailně zpracoval data získaná z kvantitativního 

šetření, které bylo provedeno na výzkumném souboru studentů, kteří byli přijati ke studiu 

bakalářského programu v letech 2014-2018. Výzkumný vzorek se skládal ze 412 studentů, kteří 

nastoupili na bakalářské studium UK FTVS v letech 2014-2018. Nutno podotknout, že dotazník 

neměl žádnout možnost, jak zabránit duplicitě odpovědí. Je tedy potřeba kalkulovat i 

s možností, že by někdo dotazník vyplnil vícekrát. Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit, zdali 

existuje vliv zkoumané akce na postup studentů bakalářského studia UK FTVS do druhého 

ročníku.  

Základním motivem pro konstrukci této práce byla vysoká studijní neúspěšnost, která se podle 

Dolečka (2019) od roku 2018 stala jedním z důležitých kritérií pro financování vysokých škol. 

Studentů, kteří opustili bakalářské studie na UK započaté v roce 2014 v prvním roce studia, 

bylo podle dat MŠMT (2018) více než třetina (34,57%). V druhém ročníku celkové procento 

stouplo na hodnotu 42,95. Podle údajů z PEF ČZU (2019) mělo FTVS v porovnání s ostatními 

fakultami UK třetí nejvyšší míru neúspěšnosti (35,77%).  

Existuje spousta důvodů, proč tomu tak může být. Ať už to jsou důvody definované Vlkem a 

kol. (2017), nebo často debatovaný překlen mezi studiem na střední a vysoké škole, adaptační 

kurz v sobě zcela jistě má potenciál stát se nástrojem, kterým se míra neúspěšnosti v prvních 

letech bakalářského studia dá snížit, pokud bude proveden správně. Po porovnání 

charakteristických znaků adaptačního kurzu se znaky popsanými Němcem (2002), lze kurz 

považovat za projekt. Každý projekt podle Opletala (2006) má svého zadavatele a svého 

realizátora. V případě zkoumaého kurzu roli zadavatele plnilo vedení UK FTVS a roli 

realizátora studenti. Po přihlédnutí na názor Bočkové (2006) je potřeba zdůraznit, že pokud        

u kurzu nastane selhání a nesplní stanovené cíle, může to mít naopak na studenty velmi 

negativní vliv i pro jejich budoucí studium. 

Podle Doležala (2016), Němce (2002) a Svozilové (2016) je velmi důlěžité pro splnění cílů 

projektu správná postoupnost činností. Štenclová (2020) odhalila časový harmonogram, jak 

probíhaly přípravy na kurz. Některé činnosti byly jasně dané například přijímacími zkouškami 

na fakultu, některé však neměly danou časovou strukturu a byly řízeny spíše operativně.           

Pro další adaptační kurzy by bylo vhodné časový harmonogram přípravných činností ustálit a 

dát mu řád a strukturu. Vytknout lze i to, že s vybranými instruktory nebyl proveden žádný 
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zahajovací workshop, který Doležal a kol. (2012) považuje za klíčový. Před samotným kurzem 

však alespoň proběhl brífink instruktorského týmu, který byl zaměřen na témata, které jsou 

popsány na stránce Management mania (2019). U výběru instruktorského týmu, měli přednost 

vždy ti, kteří kurz absolvovali ať už jako účastníci, nebo instruktoři, což je podle Toppinga et 

al. (2016) bráno, jako ideální varianta. 

Po porovnání programu kurzu se zásadami popsanými Otáhalem (2012), můžeme říct, že 

zkoumaná akce měla charakteristické rysy teambuildingu. To potvrzuje i to, že na kurzu se 

uskutečnily stejné nebo podobné aktivity, jako aktivity popsané Garnerem (2012), 

MacGregorem (2008) a Otáhalem (2012). Kurz splňoval všechny charakteristiky, které 

popisuje Pelánek (2008) a byl stavěn na pilířích, které popisuje Dubec (2007). V případě 

nastavení kurzu tak lze po rešerši literatury konstatovat, že Štenclová odvedla dobrou práci. 

Stejně tak ve stanovování cílů kurzu, které se úzce podobají cílům, které definovala Šarounová 

(2012). 

Je složité definovat, jakou roli vlastně plnili instruktoři směrem ke studentům. Do jisté míry 

podle definic DeVita (2008) a Armstronga a Taylora (2015) lze označit instruktory za mentory. 

Pro instruktory však je vhodná i definice Nelson-Reyese (2015), proto výsledná role instruktorů 

může být brána jako kombinace mentorů a tutorů. 

Role hlavní instruktorky na kurzu splňovala všechny komponenty, které Svozilová (2016) 

v rámci projektového managementu považuje v procesu řízení projektu za absolutně nezbytné. 

Protože však kompetencí (a s nimi spojené úkoly a povinnosti) je obrovské množství jak pro 

organizátora (vedoucího projektu), tak pro hlavního instruktora, bylo by vhodné tyto funkce 

rozdělit a jednu z rolí delegovat někomu jinému. Z pozice autora výzkumu mohu potvrdit 

validitu informací od Štenclové (2020), neboť jsem se osobně akce každý rok účastnil ať už 

jako účastník, instruktor nebo návštěva. 

Po představení akce byla provedena obdobně jako u Horáka (2010), nebo Volštálové (2009) 

deskriptivní analýza výsledků z elektronického dotazování. Respondenti, kteří se účastnili 

kurzu hodnotili pomocí Likertovi škály tvrzení, které zkoumaly splnění cíle adaptačního kurzu, 

tedy ovpovídali na škále 1 - zcela nesouhlasím až 7 – naprosto souhlasím. Všechny zkoumané 

proměnné, které byly tvořeny z cílů kurzu, respondenti hodnotily nadprůměrně. Nejlépe 

hodnocené proměnné byly seznámení se se spolužáky (studující stejný ročník/obor) a 

seznámení se s kolegy mimo ročník/obor, naopak nejhůř byly hodnoceny proměnné týkající se 

rad o předmětech a vyučujících, i tak však jejich hodnoty byly nad průměrem. Největší rozptyl 

odpovědí se objevoval u proměnné instruktoři, což lze vysvětlit tím, že zatímco ostatní 

proměnné fungovaly každý ročník zkoumaného kurzu velmi obdobně, instruktorský tým se 
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každý rok obměňoval, proto speciálně u tohoto tvrzení by bylo vhodnější ho rozdělit                      

do longitudinální studie.  Lze tedy konstatovat, že zkoumaný kurz splnil jeho stanovené cíle. 

To, že studenti hodnotí kurz kladně, však v navázanosti na Hiršela (2016) ještě nemusí svědčit 

o jeho přínosnosti.  

V druhé části dotazníku respondenti z řad studentů, kteří se dostali do druhého ročníku, 

přisuzovali vliv těchto proměnných na jejich postup do druhého ročníku. U všech proměnných 

se alespoň nízká hladina prokázala. Nejmenší vliv dle respondentů měli kolegové z fakulty 

mimo ročník/obor a informace o fakultě. Naopak největší a pro cíl práce nejdůležitější se pro 

výzkumný soubor ukázali být kolegové z ročníku/oboru a získané rady o předmětech.                

Na současném adaptačním kurzu by se tak mělo zacílit hlavně na tyto dvě proměnné, tedy větší 

část programu věnovat přednáškám a informacím o předmětech a zároveň program z větší části 

dělit podle oborů, protože jak se ukázalo, právě sociální klima ve třídě, které popisuje 

Kovaříková (2017) byl pro výzkumný soubor nejdůležitější vliv na jejich studium. 

Studenti, kteří své studium v prvním ročníku ukončili, následně udávali důvody, proč tomu tak 

bylo. Výsledky lze porovnat s Fischerem a kol. (2016). 

Tabulka 50: Porovnání důvodů, které významně přispěly k neúspěšnému ukončení 

vyoskoškolského studia 

Důvody ukončení studia procento případů dle 

Fischera a kol. 

procento případů 

z výzkumného souboru 

Nespokojenost s náplní studia 45,3 43 

Vysoká náročnost studia 38,6 30,5 

Nespokojenost s kvalitou výuky 19,6 27,8 

Nedostatečná sociální intergrace 17,2 26,4 

Ukončené studium bylo jen záložní variantou 15,9 20,8 

Nutnost pracovat pro pokrytí životních nákladů 15,1 18 

Rodinné problémy 12,9 11,1 

Zdravotní problémy 9,3 11,1 

Příležitosti na trhu práce 8,4 9,7 

Jiné 16,8 15,3 

 

Z tabulky 50 lze vypozorovat, že v obou případech byl pro studenty nejčetnější důvod ukončení 

studia nespokojenost s náplní. Zatímco z Fischerového a kol. (2016) výzkumu vyplývalo, že 

více než 38% nezvládalo náročnost studia, studenti z výzkumného souboru UK FTVS se tak 

domnívali pouze v 30,5%., ale naopak mnohem více oproti komparovanému výzkumu byli 

nespokojeni s kvalitou výuky, nebo zvolili jinou variantu nežli studium na UK FTVS. Zde je 

však potřeba upozornit na počet respondentů, kteří na tyto důvody odpovídali. Po použití vzorce 
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Kozla, Mynářové a Svobdové (2011) lze konstatovat, že tato tvrzení mají spolehlivost 68,3%, 

tedy tyto výsledky slouží spíše pro porovnání a nelze z nich utvářet závěry.  

Následovala faktorová analýza, která měla za úkol vytvořit model výzkumného problému, který 

je vykreslen na obrázku 9, který tak upravil původně predikovaný model v rámci 

operacionalizace (viz. kapitola 4.4.1).  

Obrázek 9: Výsledný model výzkumného problému 
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Zatímco v operacionalizaci bylo kalkulováno, že nezávislé proměnné v rámci adaptačního 

kurzu a druhého ročníku budou mít v pozadí podle definice Škaloudové (2010) tři faktory. Po 

uskutečnění všech kroků Rabušice (2005) se však ukázalo, že v obou případech se v modelu 

vyskytují pouze dva faktory pojmenované jako „Lidé“ a „Informace“. Jak v části adaptačního 

kurzu, tak druhého ročníku se objevily proměnné, které spolu v rámci interkorelační matice 

nekorelovaly nad hranici 0,3. Protože se však jednalo o ojedinělé případy a proměnné se 

podařilo zavěsit na zkoumané faktory, výsledky považuji za validní. Při pochybnostech šlo 

podle Rabušice (2005) využít test Kaiser-Meyer-Olkinovy míry vhodnosti, který jsem nakonec 

nepovažoval za nutný.  

Proměnná Starší kolegové i po provedení rotací popsaných Škaloudovou (2010) korelovala 

k oběma faktorům. V praxi je to však běžná a v případě tohoto výzkumu i pochopitelná věc. 

Starší kolegové jsou zároveň zdroj poznání nových lidí pro prváky a zároveň zdroj informací 

pro ně. Podobný problém se objevoval i paralelně u proměnné Instruktoři D, ta se však                 

po provedení Quartimax rotace více příklenula k faktoru „Informace“. 

Poslední část výzkumu byla věnovaná korelačním analýzám. Nejprve se měřil vliv nezávislých 

proměnných, tedy zdali existuje lineární závislost mezi odpovědmi na otázku: „Absolvoval/a 

jsi seznamovací kurz na Máchově jezeře?“ a: „Dostal/a jsi se do druhého ročníku?“                     

Po zpracování korelační analýzy vznikla hypotéza, že kurz neměl žádný vliv na postup do 

druhého ročníku. Asymptotický test nezávislosti však ukázal, že hladina významnosti odpovědí 

byla 9,3%. Nezávislost by podle Friesla (2014) ze statistického hlediska měla být prokazatelná 

alespoň na hladině významnosti 5%. V praxi to znamená, že kurz neměl vliv na druhý ročník 

s 90,7% spolehlivostí výsledků.  

Ten samý problém se objevil i v druhé části korelační analýzy, ve které se zkoumal vliv 

jednotlivých proměnných seznamovacího kurzu na postup do druhého ročníku. Testy korelací 

opět ukazovaly, že by žádná z proměnných adaptačního kurzu neměla mít vliv na postup            

do druhého ročníku. Zde se však hladina významnosti pohybovala mnohem výše. Ve třech 

případech dokonce přesáhla 50%, tedy spolehlivost výsledků byla menší než 50%. Proto lze 

konstatovat, že nezávislost mezi proměnnými ze seznamovacího kurzu se nepodařilo prokázat. 

Pro prokázání lineární nezávilosti by bylo potřeba více respondentů, nebo škálu zmenšit 

například od jedné do tří. 

Poslední část výzkumu byla věnována korelacím mezi proměnnými ze seznamovacího kurzu a 

proměnnými zkoumající vlivy na druhý ročník. Zde se ve všech případech alespoň minimální 

lineární závislost objevovala a v pěti případech byla hladina významnosti 0,01 v jedné byla na 

hranici prokazatelnosti (na hladině významnosti 5% ano, na 1% už ne) a jedna nebyla 
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prokazatelná (hladina významnosti 8,5%). Lze tedy konstatovat, že existuje pozitvní lineární 

závislost mezi proměnnými z seznamovacího kurzu a proměnnými zkoumající druhý ročník.  

Výsledky tedy lze intepretovat tak, že seznamovací kurz splnil své cíle. Každý z těchto cílů měl 

podle výzkumného souboru vliv na jejich postup do druhého ročníku. Nejzásadnější vliv podle 

studentů měli jejich kolegové z ročníku/oboru (spolužáci) a získané rady o předmětech. Hlavně 

na tyto dva cíle by se tak měl nově vytvořený kurz zaměřit. Naopak nejnižší byl dle jejich 

odpovědí vliv kolegů mimo ročník/obor a informace o fakultě. I když zkoumaný kurz jako 

samotný s 90,7% pravděpodobností neměl vliv na postup do druhého ročníku, model cílů kurzu 

je podle lineárních závislostí dobře nastavený. Zároveň je v rámci této interpretace potřeba 

podotknout v navázanosti na Střípka (2017), že analýza posuzovala pouze konkrétní 

seznamovací kurz u Máchova jezera v rámci konkrétního výzkumného souboru, tedy studentů 

kteří nastoupili na bakalářská studia v letech 2014-2018 a výsledky nelze zobecňovat. Model 

výzkumu vytvořený faktorovou analýzou by však měl být validní i pro řešení dalších 

výzkumných problémů se stejnou tématikou.  
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7 ZÁVĚR 

Seznamovací kurzy jsou dnes již tradiční praxí středních a vysokých škol, ve které se 

akademické instituce snaží usnadit adaptaci budoucích studentů na studium dané instituce. 

V některých případech si tyto kurzy zajišťuje škola sama, někdy si najme externí organizaci a 

někdy jako v případě UK FTVS pověří studenty. Ten se v letech 2014-2018 odehrával                   

u Máchova jezera.  

Na základě hloubkového interview s hlavní organizátorkou bylo možné celý kurz detailně 

popsat a vytýčit 7 cílů. Po získání cílů kurzu byla provedena operacionalizace výzkumného 

problému, díky které bylo možno sestavit elektronický dotazník pro dotazníkové šetření, 

kterého se účastnilo 412 respondentů. Výzkumný soubor se skládal ze stundetů UK FTVS, kteří 

započali svá bakalářská studia v letech 2014-2018. 

Výsledky dotazování byly podrobeny deskriptivní, faktorové a korelační analýze. Deskriptivní 

analýza nám ukázala, že se všechny vytyčené cíle kurzu podařilo dle výzkumného souboru 

naplnit a že tyto cíle pro ně měly vliv na postup do druhého ročníku. Největší vliv byl 

respondenty kladen na seznámení se s kolegy z ročníku/oboru a na rady o předmětech. 

Současný seznamovací kurz by se tak měl zaměřit hlavně na tyto dvě proměnné. Naopak 

nejmenší vliv studenti přisuzovali kolegům mimo ročník/obor a informacím o fakultě. 

Následně byly výsledky hodnoceny explorativní faktovou analýzou, díky které byl vytvořen 

model výzkumného problému, který lze uplatnit pro další výzkumu se stejnou tématikou. 

Ukázalo se, že zkoumanné proměnné ať už v rámci seznamovacího kurzu, nebo postupu            

do druhého ročníku se slučují do dvou faktorů, které byly pojmenovány jako „Lidé“ a 

„Informace“. Jak v případě kurzu (instruktoři), tak druhého ročníku (starší kolegové) byla jedna 

proměnná, jejichž hodnota zátěže na faktory se pohybovala okolo středu, což je v praxi 

pochopitelná věc, protože jak instruktoři tak starší kolegové, jejichž úkol je předávat materály 

během prvního ročníku, přinášejí studentům prvního ročníku jak lidský kontakt, tak informace. 

 Korelační analýza ukázala zajímavé výsledky. V první fázi byla zkoumána lineární závislost 

(vliv) odpovědí na to, zdali se studenti účastnili seznamoavícho kurzu, s odpovědmi, zdali 

postoupili do druhého ročníku. Analýza ukázala, že účast na kurzu neměla žádný vliv na postup 

do druhého ročníku s 90,7% spolehlivostí. V další fázi korelační analýzy byl zkoumán vliv 

proměnných ze seznamovacího kurzu na postup do druhého ročníku. Zde se ve všech případech 

ukázalo, že žádná proměnná neměla vliv na postup do druhého ročníku. Je ale zapotřebí zmínit, 

že hladiny významnosti byly zde velmi vysoké a tudíž jejich lineární nezávilost nebyla 

statisticky prokazatelná.  
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V poslední části byla provedena korelační analýza mezi proměnnými v rámci seznamovacího 

kurzu a proměnnými v rámci druhého ročníku. Zde se ukázalo, že každá proměnná                         

ze seznamovacího kurzu měla alespoň minimální lineární závislost na proměnné z druhého 

ročníku. U pěti z nich byla hladina významnosti 0,01, výsledky tak lze interpretovat s 99% 

spolehlivostí. U jedné dvojice proměnných byla lineární závislost na hranici prokazatelnosti a 

u jedné se neprokázala. Pozitivní odpovědi v rámci seznamovacího kurzu tak pozitivně 

ovlivnily i odpovědi v rámci druhého ročníku. Lze tedy konstatovat, že model kurzu a jeho cíle 

jsou nastaveny správně, jen je potřeba budoucí účastníky lépe k těmto cílům vést.  
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Příloha 1: Hloubkové interview 

Ahoj Markét, děkuji že jsi si našla čas. V letech 2014-2018 jsi byla hlavní organizátorka 

seznamováku FTVS. Řekni mi prosím, jak probíhala komunikace s vedením fakulty. 

„Ahoj, poprvé, co jsem byla na Seznamováku FTVS, jsem dělala tzv. řadového instruktora. 

Potom jsem společně s mými spolužáky převzala iniciativu a Seznamovák FTVS jsme 

uspořádali odděleně ve výcvikovém středisku Ovčín, který spadá pod FTVS. I přes pozitivní 

ohlasy studentů, si vedení fakulty nepřálo, aby zde nadále Seznamováky probíhaly. Přemýšlela 

jsem, jakým způsobem akci zorganizovat a nechat si ji “posvětit“ fakultou. Můj známý tou 

dobou organizoval seznamováky pro jiné univerzity a fakulty v kempu u Máchova jezera,           

ke kt erým jsem nakonec náš kurz také přidala. Zašla jsem za tehdejsí paní proděkankou, které 

jsem projekt představila. Následně jsme se domluvily, že fakulta akci zaštítí a bude nápomocná 

s propagací a distribucí přihlášek mezi studenty. Na základě tohoto jednání jsem si domluvila 

na studijním oddělení, že ve spolupráci se mnou budou rozesílat, po rozeslání potvrzení                 

o přijetí, také emaily s informacemi o Seznamováku budoucím studentům prvního ročníku 

bakalářského studia. Spolupráce s fakultou probíhala bez problémů a v oboustanné 

spokojenosti po celou dobu, co jsem projekt měla na starosti.“  

Díky, Jak probíhaly příprava na kurz? 

„Příprava na další ročník začínala v podstatě už ve chvíli, kdy skončil ročník předešlý. Dali 

jsme si zpětnou vazbu sami mezi sebou, vzali jsme v potaz také zpětnou vazbu od studentů, 

řekli jsme si, co by se dalo zlepšit, co nám vyhovovalo, co napadlo instruktory v průběhu kurzu 

atp. Vymyslet jsme také museli, kdy a jakým způsobem budeme informovat budoucí studenty 

o možnosti přihlásit se na Seznamovák. Jak jsem už říkala, se studijním oddělením jsme byli 

domluveni, že emaily s informacemi o kurzu studentům rozešlou. My jsme pak museli připravit 

šablonu a oficiální pozvánku. Emaily se rozesílaly přibližně na konci června. Abychom věděli, 

kolik bude potřeba instruktorů pro jednotlivé školy/fakulty/obory, tak jsme sledovali, jak 

narůstají počty přihlášených každý měsíc. Každý rok jsme vytvořili na webových stránkách 

akce představení všech instruktorů, aby se o nich něco studenti mohli dozvědět, než se s nimi 

osobně setkají. Komunikovali jsme se studenty emaily, skrze webové stránky i přes sociální 

sítě jak předtím, než na kurz odjeli, tak po něm, kdy jsme od nich získávali zpětnou vazbu, 

sdíleli jsme s nimi fotky a videa z akce a různých soutěží a her a zvali jsme je na další akce 

konané v průběhu roku. Každý rok dva dny před samotným začátkem kurzu jsme jeli 

s instruktory na místo konání, abychom uspořádali brífink, nadhodili, co se bude dít, jaký bude 

program, připravili ubytovací systém atp. a celkově vše připravili na příjezd budoucích prváků.“ 
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Jak probíhal výběr instruktorů? 

„Počet instruktorů vždy závisel na počtu přihlášených studentů. Většinou to vycházelo                

na jednoho až dva instruktory na jeden obor. Celkově tedy kolem 6 instruktorů na jeden turnus. 

Nejprve byly vypsány volné pozice, na které se hlásili zájemci, kteří poslali krátký motivační 

dopis, ve kterých měli vyzdvihnout jejich silné stránky a ukázat, proč zrovna oni by měli dostat 

šanci stát se instruktory. Většina z přihlášených byli absolventi kurzu anebo bývalí instruktoři. 

Vždy to byli bývalí či současní studenti FTVS, kteří na kurzu mohli předávat zkušenosti a 

znalosti prvákům. Přednost měli vždy ti, kteří již jako instruktoři jeli na některý z předchozích 

ročníků a osvědčili se. Poté dostali šanci mladší studenti vyšších ročníků FTVS. 

Zmiňovala jsi brífink, jak probíhal? 

“Většinou šlo o dva dny plné organizačních informací. Jak u nás, tak u jiných škol se vždy našli 

nováčci z řad instruktorů, takže bylo dobré se nejprve seznámit mezi sebou. Poté bylo důležité 

seznámit je s pravidly a průběhem akce ze strany vedoucího a celkově si říct organizační věci 

a novinky ještě než přijeli prváci, aby vše dobře fungovalo. Protože náplní prvního dne kurzu 

jsou seznamovací hry, museli jsme nejprve vysvětlit pravidla her všem instruktorům, pak přišlo 

na řadu prakticky si hry vyzkoušet na vlastní kůži. Zde byl čas také na učení nových 

seznamovacích her. Večer pak přišly na řadu aktivity na teambuilding instruktorů.” 

Popiš mi prosím, jak vypadal seznamovací kurzu od příjezdu, až po odjezd. 

„Každý kurz trval 6 nocí a každy rok byly vypsány dva turnusy, aby měli zájemci možnost 

vybrat si, který termín mu časově více vyhovuje. Prváci příjížděli vždy během odpoledne buďto 

po vlastní ose, nebo objednaným autobusem, který odjížděl z Prahy. Nejdřív se odjíždělo           

od Letňan, potom jsem domluvila, že autobus bude nabírat studenty u budovy FTVS.                    

Po ubytování a krátkém informačním okénku si prváky rozebrali instruktoři podle oborů a 

odpoledne s nimi strávili se seznamovacími hrami. Po večeři (v ceně byla v kempu zajištěná 

polopenze) následovala informační schůzka všech instruktorů a brífink, jaké aktivity se budou 

dělat další den. Každý den v 8 večer pak byla informativní schůzka pro prváky, kde se jim 

představil program na následující den. Každý večer pak byla připravena nějaká akce za účelem 

stmelování kolektivu. Ranní program byl většinou věnován informačním přednáškám o fakultě, 

o oborech a tak podobně. Odpoledně pak bývaly sportovní a teambudildingové aktivity a večer 

opět nějaká stmelovací akce. Program nebyl povinný, byl dobrovolný, ale doporučovali jsme 

všem navštěvovat alespoň info-přednášky. Během dne probíhaly většinou paralelně dvě až tři 

aktivity, aby si každý mohl vybrat, co se mu zrovna chce dělat. Pokud si nevybral, měl možnost 

volného programu, v rámci kterého měl možnost jít na pláž, do obchodu, nebo někam na výlet 

po vlastní ose. Poslední den dopoledne se vyklízely a odevzdávaly chatky a prváci odjížděli 
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opět autobusy nebo po vlastní ose. Instruktoři, kteří zůstávali i na druhý turnus, měli 2 noci a 

jeden celý den na regeneraci a přípravu na další vlnu studentů. Model denního programu ti 

posílám v příloze.“ 

Kolik průměrně studentů se účastnilo jednotlivých turnusů? 

„Průměrně tak kolem 100 studentů na každý turnus.” 

Jaká byla tvoje role přímo na akci? 

„Jako hlavní instruktor Seznamováku FTVS jsem měla na starosti kromě koordinace celého 

projektu v rámci FTVS a zajištění toho, aby vše proběhlo jak má, včas a podle předem 

stanovených pravidel, také výběr instruktorů, kterým jsem poté předávala a rozdělovala dílčí 

úkoly a odpovědnost za jednotlivé části denního programu. Celé jsem to zaštiťovala a zároveň 

se snažila najít něco, co by instruktory povzbudilo a motivovalo a aby i oni pak předávali 

motivaci dál, studentům k účasti na programu a následně také ke studiu. Každý večer jsme si 

pak na poradě instruktorů říkali, kdo co udělal dobře, a vymýšleli jsme sázky, jak zatraktivnit 

práci instruktorům, aby je to ještě víc bavilo a svou energii tak předávali studentům. Zároveň 

ale byla důležité, abych všechny i občas zkontrolovala, zda běží vše jak má a jestli všichni plní 

své úkoly. Kontroly a supervize byla také důležitá proto, abych jim mohla poradit, když by si 

nevěděli rady nebo nastala nečekaná změna situace. Kromě samotného řízení akce během 

samotného kurzu jsem musela přemýšlet také nad propagací, zajistit trička pro studenty a 

instruktory, zajistit dopravu všech na místo, vymyslet ubytovací list tak, aby se všichni vešli a 

nechyběla nikomu postel, komunikovat jak s instruktory, tak se studenty atd.” 

Existovala ještě nějaká komunikace mezi instruktorským týmem a prváky i po skončení 

adaptačního kurzu? 

„Kromě osobních přátelství navázaných mezi sebou jsme pro každý ročník jsme založili zvlášť 

skupinu na Facebooku, díky které jsme měli možnost se všemi zůstat v kontaktu, zvát je              

na další akce, sdílet s nimi fotky, videa, důležité informace a novinky ze školy atp.” 

Jaké věci, které si studenti při aktivním navštěvování programu mohli odvést, bereš jako 

nejdůležitější pro jejich studium? 

„Mezi nejdůležitější bych určitě zařadila seznámení se s novými lidmi, jak ze svého oboru, tak 

s lidmi z ostatních oborů. Většina z nich bývá nesmělých, nevědí, co je přesně čeká a je 

příjemnější nastoupit na školu, kde už někoho znám, s kým jsem se seznámil dříve než na školní 

chodbě a při příjemnější příležitosti. Pozná jednotlivé lidi i v jiných situacích než pouze u řešení 

školních projektů. Celkově to tvoří dobrou partu lidí, se stejnými zážitky a vytváří to lepší 

atmosféru pro dané jedince. Může pro ně být nástup příjemnější, když alespoň trochu tuší,         

do čeho jdou a že v tom nejsou sami. Často nás také navštěvovali spolužáci s výšších ročníků, 
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kteří se snažili také aktivně zapojovat. Seznamovali se s našimi nováčky a předávali jim 

zkušenosti. Tyhle známosti jim mohli být taky velmi ku prospěchu, kromě pomoci                        

od instruktorů pak mohli požádat o pomoc během jejich studia i je. Další důležitá věc jsou určitě 

informace, které jim byly poskytnuty. Ať už se bavíme o informacích o fakultě jako obecných 

(kde a co můžou nalézt), tak samozřejmě i informace o studiu jako například kreditový systém, 

systém přihlašování na předměty a podobně, který oproti střední škole funguje úplně jinak. 

Nejdůležitější pro ně byly podle mého informace, které získávali od jejich “oborových 

instruktorů”, kteří se zaměřili na konkrétní předměty a studium daného oboru.“ 

Akce musela být organizačně jistě velmi náročná, co byla tvá motivace akci uskutečnit a 

vést? 

„Přiznávám, že ze začátku to pro mě nebylo úplně jednoduché. Nikdy předtím jsem takovou 

akci neorganizovala. Sama jsem tou dobou teprve studovala druhý ročník bakalářského studia 

Managementu sportu. Ale měla jsem kolem sebe spousta lidí, kteří mi pomáhali. Na spoustu 

věcí jsem si přesto musels přijít sama. Nejvíc mě na tom lákalo to, že budu organizovat něco, 

čím můžu pomoct dalším lidem lépe nastartovat svůj život na vysoké škole, protože já sama, 

když jsem nastupovala, jsem nikoho neznala, nevěděla jsem, do čeho jdu a ani jsem neměla 

možnost se seznamováku zúčastnit. Chtěla jsem prostě předat své zkušenosti a znalosti dál. 

Chtěla jsem organizovat akce pro lidi. Nějak mě to táhlo tímhle směrem. Baví mě práce s lidmi, 

organizování akcí, koordinace dalších lidí. Tak nějak Seznamovák komplexně vyjadřoval to, 

co jsem cítila, že by mě mohlo bavit.” 

Jak hodnotíš místo, kde se seznamovací kurz odehrával? 

„Myslím si, že pro ten účel, za jakým Seznamovák před x lety začínal bylo naprosto dostačující. 

V kempu bylo dost místa na různé sportovní i další aktivity a možnosti vyžití, společenské 

místnosti, poblíž kempu bylo Máchovo jezero a pláž, kam se dalo za chvíli dojít pěšky a kde se 

dalo strávit celý den, když na to bylo počasí, kolem byly lesy a příroda, byla tam možnost vzít 

studenty na výlet na Bezděz a obchody s potravinami byly v docházkové vzdálenosti pěšky. 

Postupem času jsem ale začala přemýšlet, jak posunout kurz zase trochu jinam, dodat mu nějaký 

nový “drive”, posunout ho na trochu vyšší úroveň, a to i vzhledem k tomu, jak se za ta léta 

změnily standardy a požadavky studentů. Bohužel k tomu jsem se už nedostala. Když jsem 

dostudovala a začala jsem pracovat, neměla jsem na organizaci už tolik času, jak bych sama 

chtěla a přenechala jsem tak iniciativu svým nástupcům. “ 

Kdyby jsi zpětně mohla něco změnit, co by to bylo? (Jestli něco)? 

„Zpětně bych určitě nic neměnila. Spíš se člověk může poučit do budoucna.” 
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Když se zamyslíš, napadá tě ještě nějaká přidaná hodnota, kterou si mohli prváci odvést? 

(Nějaká výhoda oproti studentům, kteří na seznamováku nebyli?) 

„Myslím si,nže mít možnost slyšet starší studenty a jejich zážitky, zkušenosti a doporučení je  

k nezaplacení. Zároveň ty zážitky, které tam odtud studenti mají nikde jinde nezískají. Budou 

mít o čem vyprávět a na co vzpomínat. Vysoká škola je pro mnohé z nich opravdový start života 

dospěláka.” 

 Myslíš si z tvého subjektivního názoru, že tento seznamovací kurz měl vliv na studium 

zúčastněných prváků? Případně zdali tento vliv byl spíše pozitivní nebo negativní? 

„To je hodně individuální. Každý si z toho odnesl něco. Každému to něco dalo. Měla jsem od 

studentů zpětné vazby vesměs pozitivní, ale našly se i negativní reakce, které si myslím 

souvisely hlavně s očekáváními a osobním přístupem.” 

Mockrát děkuji a přeji mnoho štěstí a zdaru v tvém profesním i osobním životě. 
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Příloha 2: Elektronický dotazník 

1. Pohlaví 

Povinná otázka, respondenti musí zvolit jednu z nabízených možností  

Muž 

Žena 

2. Fakulta, kterou jsi studoval/a 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky (FTVS UK -> otázka č.3, jiný -> konec dotazníku). 

3. Ročník, ve kterém jsi nastoupil/a ke studiu 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky (2014-2018 -> otázka č.4, jiný -> konec dotazníku). 

4. Absolvoval/a jsi seznamovací kurz na Máchově jezeře? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky (Ano -> otázka č.5, Ne -> otázka č.6). 

5. V následujících otázkách týkající se adaptačního kurzu odpovídej pomocí Likertovi 

škály (1 - nepravda, 7 - naprostá pravda) Na seznamovacím kurzu jsem: 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpovědmi „1“, „2“, 

„3“, „4“, „5“, „6“, „7“. 

se seznámil/a se svými kolegy z ročníku a oboru 

se seznámil/a s kolegy z fakulty mimo můj ročník nebo obor 

se seznámil/a s instruktory, kteří mi i po skončení kurzu předávali potřebné informace                     

o studiu/škole 

získal/a užitečné rady o předmětech 

získal/a užitečné rady o vyučujících 

se dozvěděl/a informace o studiu (kredity, proces zápočtů a zkoušek) 

se dozvěděl/a informace o fakultě (kde najdu pořebné informace, katedry, zázemí a pod.) 

6. Dostal/a jsi se do druhého ročníku? 

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu 

zobrazily další otázky (Ano -> otázka č.7, Ne -> otázka č.8). 

Ano 

Ne 
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7. Označ, jak velký vliv na postup do druhého ročníku studia měly pro tebe následující 

položky. (1- žádný vliv, 7 - naprosto rozhodující vliv) 

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpovědmi „1“, „2“, 

„3“, „4“, „5“, „6“, „7“. 

kolegové z ročníku a oboru (spolužáci) 

kolegové z fakulty mimo ročník/obor 

starší kolegové, kteří mi radili v rámci studia prvního ročníku 

získané rady o předmětech 

získané rady o vyučujících 

získané informace o studiu 

získané informace o fakultě  

8. Níže vyber důvody, kvůli kterým jsi ukončil/a, přerušil/a studium v prvním ročníku. 

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat 

nějakou vlastní (min. 1). 

nedostatečná sociální interakce 

nespokojenost s kvalitou výuky 

nespokojenost s náplní studiua 

nutnost pracovat pro pokrytí životních nákladů 

rodinné problémy 

studium bylo jen záložní variantou 

trh práce (dobrá pracovní příležitost) 

vysoká náročnost studia 

zdravotní problémy 

Jiné (uveď):  

 

 

 

 

 

 


