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Předložená bakalářská práce poskytuje inovativní pohled na velmi aktuální téma a tím je adaptace žáků do 

třídního kolektivu. Autor v ní rozpracovává způsoby, jak diagnostikovat a v souvislosti s tím interpretovat 

vztahy v třídním kolektivu a nabízí novou formu diagnostiky s přidanou hodnotou vizualizace vztahů a 

nových položek, které sledují míru komunikace mezi žáky. 

Kromě současných trendů v diagnostice školních skupin autor poukazuje také na limity těchto nástrojů, 

které se mohou amplifikovat při nedostatečné interpretaci, neodborném zacházení či snížené citlivosti 

učitele. Autor na datech zároveň dokládá, jak důležité je učitelům tyto nástroje poskytnout, neboť jejich 

všímavost vůči závažnějším vztahovým tématům v kolektivů může být (zcela pochopitelně) oslabená. 

V praktické části autor ověřuje vztah mezi již používanými nástroji pro zjišťování poruch adaptace v třídním 

kolektivu a novými, relačními položkami, jejichž sběr umožňuje právě software sociomapování.  

 

Připomínky k práci: 

V práci se vyskytuje několik technických nedostatků, které zbytečně snižují dojem z její velmi kvalitní 

obsahové propracovanosti. Např. obsah práce není od 4. kapitoly dostupný, tabulky ani citace nejsou 

v souladu s ani jednou z dostupných citačních norem, citování obrázků není napříč prací konzistentní.  

Na str. 19 autor cituje několik odrážek Koláře (2011) k úskalím diagnostiky šikany. V rámci 5. odrážky 

potom uvádí jako zdroj Brauna (2014), z čehož není zřejmé, zda se jedná o doplnění myšlenek Koláře nebo 

sekundární citaci. 

Autor využívá v otázkách 7- bodové škálování, při kterém je již z odpovědí žáků patrné, že nevyužívají její 

celý rozsah. Stálo by za zvážení, zda pro tento typ populace škálu nezjednodušit na (alespoň) 5 bodů či 

dokonce méně. Jak se autor staví k tomuto návrhu? 

Jako jeden z rozdílů mezi položkami vlivu a obliby a položkami v sociomapovacím dotazníku vnímám také 

jejich „statusový“ charakter. Sociomapovací otázky, které cílí na to, jak se žáci mezi sebou baví, mohou být 

s větší pravděpodobností měněné (i díky zásahu učitele, například přidělenou projektovou prací apod.) než 

otázky obliby či vlivu, které lze měnit obtížněji a často na ně učitel nemá vliv. Je podle autora tato úvaha 

reálná? 

 

 



Dotazy k obhajobě: 

Jak Tuckmanova stádia souvisejí s třídním kolektivem? V čem jsou jiná? 

Za jakým účelem by se dala využívat sociodiagnostika třídního kolektivu v současné situaci karanténních 

opatření? Mohla by se v této souvislosti nějak změnit podoba poruch adaptace do třídního kolektivu? 

 

Celkové zhodnocení: 

I přesto, že práce obsahuje drobné technické nedostatky, které by se daly při zvýšené pozornosti či 

intenzivnější konzultaci práce zachytit, ji považuji za velmi originální, přínosnou a obsahově kvalitně 

zpracovanou. Z tohoto důvodu míním, že splňuje požadavky kladené na bakalářské závěrečné práce a 

navrhuji ji udělit hodnocení „výborně“. 
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