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Příloha č. 1: Dotazník použitý v sondě mezi organizace realizující adaptační kurzy 

Vážená paní, vážený pane, 

dovolil bych si Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který provádím v rámci své bakalářské 

práce zaměřené na evaluaci adaptačních či stmelovacích kurzů, kterou realizuji v rámci mého studia 

sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Dotazník se skládá ze čtyř otevřených otázek. Jeho vyplnění by Vám nemělo zabrat více než 5 minut. 

Veškerá data, která budou v průběhu dotazníkového šetření získána, budou anonymizována a použita 

pouze pro akademické účely. 

V případě zájmu o výsledky mé bakalářské práce mě neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese 

richie.lukas@gmail.com nebo na telefonním čísle 728311054 

Děkuji za spolupráci 

Richard Lukáš 

 

Dotazník: 

Otázka č. 1 

Jaké jsou podle Vás nejdůležitější cíle adaptačních a stmelovacích kurzů, které Vaše 

organizace realizuje? Zkuste, prosím, formulovat 5 nejdůležitějších. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

Otázka č. 2 

Co se podle Vás na adaptačním a stmelovacím kurzu ve skupině žáků děje? Co mezi žáky 

probíhá, jaké události a procesy nastávají? Zkuste, prosím, formulovat 5 nejdůležitějších. 

1) 
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2) 

3) 

4) 

5) 

 

Otázka č. 3 

 Kolik adaptačních či stmelovacích kurzů pořádá Vaše organizace ročně? Postačí hrubý odhad. 

- Počet kurzů ročně: 

 

Otázka č. 4 

Používáte na adaptačních a stmelovacích kurzech, které realizujete či po jejich skončení 

nějaké formy evaluace kurzu či měření naplnění cílů? Pokud ano, uveďte prosím jaké. 

- Ano - jaké:  

 

 

- Ne 
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Příloha č. 2: Vztah mezi cíli a děním na adaptačních kurzech dle provedené sondy mezi 

organizacemi realizujícími adaptační kurzy 

Cíle adaptačních kurzů Dění na adaptačních kurzech 

1. vzájemné poznání a seznámení 

žáků 

 

2. upevnění pozitivních 

neformálních vztahů  

 

A. prolomení ledů - první seznámení mezi žáky navzájem a 

mezi žáky a učitelem 

B. hlubší poznávání spolužáků v různých, a to i krizových 

situacích; zjišťování informací o ostatních, poznávání 

odlišností v chování, v komunikaci; poznávání motivace 

ostatních i své; pozorování a poznávání chování spolužáků - 

co kdo umí, v čem je šikovný, jejich silné a slabé stránky; 

adaptace na nové lidi - žáci si vytvářejí očekávání ohledně 

ostatní spolužáků, dění ve třídě - následuje jejich naplnění či 

zklamání, 

2. upevnění pozitivních 

neformálních vztahů  

 

3. koheze skupiny 

C. třída se dostává do dalších fází vývoje skupinové 

dynamiky - tvorba a upevňování sociálních vztahů skrze 

vzájemné interakce, společné prožívání, problémové situace, 

pomoc a řešení; utváření skupiny, vzájemná pomoc ve 

skupině při řešení úkolů; silné společné zážitky 

4 rozvoj dovedností týmové 

spolupráce 

 

5. rozvoj dovedností otevřené 

komunikace 

D. problémové situace a krizové situace, konflikty ve 

skupině, na které je třída nucena reagovat; v důsledku toho 

nastává proces učení - rozvoj a osvojení dovedností 

komunikace a spolupráce, společné hledání řešení, rozvoj 

schopnost spolupracovat a řešit problémy 

6. nastavení pravidel a norem 

soužití 

E. nastavení prvotních pravidel fungování skupiny – norem a 

rituálů, a následná adaptace na nová pravidla 

7. skupinové role F. rozdělení a krystalizace rolí ve skupině – potenciální 

objevení vůdců třídy 

8. sebereflexe studenta G. úroveň jedince: poznání sebe sama a pozice ve skupině; 

sebereflexe, sebezkušenost, porovnávání s ostatními, 

upevňování či degradace sebevědomí, pozitivní postoj ke 

svým kompetencím (možnost vlastního výběru, dle toho co 

umím a co jsem…); žáci dostávají od ostatních žáků zpětnou 

vazbu na své chování. 

9. vztah s třídním učitelem H. větší důvěra k pedagogovi pokud se do programu zapojí 

10. budování atmosféry vzájemné 

důvěry, tolerance a respektu 

I. vytváří se důvěra ve skupině 
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Příloha č. 3: Podoba zjednodušené verze položek pro administraci ve školní třídě 

1. V naší třídě existují nepsaná pravidla chování, která jsou důležitá 

2. Nepsaná pravidla chování v naší třídě často způsobují, že se mezi sebou žáci hodně hádají 

3. Pokud někdo ve třídě porušuje nepsaná pravidla, tak to pro něj má negativní následky 

4. Každý žák si ve třídě vysloužil jasnou roli (např. šprt / inteligent, bavič aj.) a ostatní od něj 

proto očekávají určitý typ chování 

5. Ve třídě jsou žáci, kterým nevyhovuje role, kterou ve třídě mají a chtěli by ji změnit 

6. Naše třída se dělí na party a podskupinky. 

7. Party ve třídě mezi sebou mají dobré vztahy a není problém být členem několika z nich 

8. Vztahy mezi žáky v naší třídě jsou nepřátelské a dusné 

9. Žáci u nás ve třídě se často urážejí a nadávají si 

10. U nás ve třídě není problém sdílet s celou třídou osobní problémy, které žáci řeší. 

11. Když dělá naše třída něco společně, snaží se žáci navzájem si pomáhat 

12. Většina žáků s ostatními raději soutěží, než že by něco dělali společně 

13. Když se třída společně o něco snaží, tak jsme schopní se dohodnout a dotáhnou věc do konce 

14. V naší třídě se často hádáme. 

15. Když se ve třídě objeví hádka, je problém ji vyřešit a ještě dlouho pak ve třídě panuje napjatá 

atmosféra 

16. Ve třídě je několik žáků, kteří stojí stranou hlavního dění ve třídě a nejsou ostatními přijímáni. 

17. Pokud vím, každý má ve třídě někoho, komu se může svěřit s tím, jak se cítí 

18. Když se blíží písemka, sdílí si žáci taháky a navzájem si radí 

19. Když někomu dojdou peníze, není problém si od jiného spolužáka vypůjčit 

20. Když jde do tuhého, mohou se na sebe žáci v naší třídě spolehnout, že se nepodrazí 

21. Odlišnosti jsou ve třídě terčem posměchu a nesouhlasu 

22. V naší třídě si žáci váží schopností a zásluh každého spolužáka. 

23. V naší třídě je žák či skupinka, která organizuje a řídí většinu života třídy 

24. Při řešení jednorázových úkolů (zalít květiny, stěhovat lavice) se těžko hledá dobrovolník, 

který by se jich ujal. 

25. Když se na něčem domluvíme, dohodu respektujeme. 

26. Jsme schopni a ochotni poslouchat, když nám potřebuje někdo z nás něco říct.  

27. Lidé ve třídě si vzájemně důvěřují.  

28. Naše třída by se dala charakterizovat heslem „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ 

29. Často vyrážíme jako třída na nějakou mimoškolní akci 

30. Nikdy se mimo školu jako třída nestýkáme. 

31. Když je potřeba vyřešit nějaký problém (třeba co dát třídnímu profesorovi k narozeninám) 

účastní se debaty celá třída, ne jen úzká skupinka. 
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32. Jsem rád, že jsem (součástí) zrovna v této třídě. 

33. Cítím se být pevnou součástí třídy jako kolektivu.  
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Příloha č. 4: Podoba verze dotazníku dle GDQ pro pedagogické pracovníky 

1. Ve třídě existují nepsaná pravidla chování, která jsou důležitá 

vs.  

Ve třídě neexistují nepsaná pravidla chování, která by někdo dodržoval 

2. Nepsaná pravidla chování ve třídě často způsobují, že se mezi sebou žáci hodně hádají 

vs. 

Nepsaná pravidla chování v třídě podporují přátelské a pozitivní vztahy 

3. Pokud někdo ve třídě porušuje nepsaná pravidla, tak to pro něj má negativní následky 

vs. 

Pokud někdo ve třídě poruší nepsaná pravidla, nemá to pro něj žádné důsledky 

4. Každý žák si ve třídě vysloužil jasnou roli (např. šprt / inteligent, bavič aj.) a ostatní od něj 

proto očekávají určitý typ chování 

vs. 

Role a chování lidí ve třídě se často mění a nikdo moc netuší, co může od ostatních spolužáků 

očekávat za chování 

5. Ve třídě jsou žáci, kterým nevyhovuje role, kterou ve třídě mají a chtěli by ji změnit 

vs. 

Většina žáků je spokojená s rolí, kterou ve třídě zastává 

6. Třída se dělí na party a podskupiny. 

vs. 

Ve třídě se baví každý s každým 

7. Party ve třídě mezi sebou mají dobré vztahy a není problém být členem několika z nich. 

vs. 

Party ve třídě jsou uzavřené a panují mezi nimi nepřátelské vztahy 

8. Vztahy mezi žáky ve třídě jsou nepřátelské a dusné 

vs. 

Vztahy ve třídě jsou přátelské a uvolněné 

9. Žáci u nás ve třídě se často urážejí a nadávají si 

vs. 

Žáci si neříkají urážky a nadávky. 

10. Ve třídě není problém sdílet s celou třídou osobní problémy, které žáci řeší. 

vs. 

Není časté, aby si žáci povídali o osobnějších tématech 

11. Když dělá naše třída něco společně, snaží se žáci navzájem si pomáhat. 

vs. 

Když dělá třída něco společně, jsou velmi soutěživí a navzájem soupeří 
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12. Většina žáků s ostatními raději soutěží, než že by něco dělali společně 

vs. 

Třída ráda pracuje společně místo aby spolu žáci soupeřili 

13. Když se třída společně o něco snaží, tak jsou žáci schopní se dohodnout a dotáhnou věc do 

konce. 

vs. 

Když stojí před žáky nějaký úkol, nejsou schopni se shodnout a dokončit ho. 

14. Ve třídě se často žáci hádají. 

vs. 

Mezi žáky se objeví konflikt zřídkakdy. 

15. Když se ve třídě objeví hádka, je problém ji vyřešit a ještě dlouho pak ve třídě panuje napjatá 

atmosféra 

vs. 

Když se žáci pohádají, žáci se rychle zase dohodnout a spor se vyřeší. 

16. Ve třídě je několik žáků, kteří stojí stranou hlavního dění ve třídě a nejsou ostatními přijímáni. 

vs. 

Všichni žáci jsou zbytek třídy přijímáni. 

17. Pokud vím, každý má ve třídě někoho, komu se může svěřit s tím, jak se cítí 

vs. 

Ve třídě je mnoho žáků, kteří se nemají komu svěřit s tím, jak se cítí. 

18. Když se blíží písemka, sdílí si žáci taháky a navzájem si radí 

vs. 

Žáci si nechtějí při písemce radit a pomáhat, každý „jede sám na sebe“. 

19. Když někomu dojdou peníze, není problém si od jiného spolužáka vypůjčit 

vs. 

Že by si žáci navzájem půjčovali peníze je ve třídě výjimečné. 

20. Když jde do tuhého, mohou se na sebe žáci v naší třídě spolehnout, že se nepodrazí 

vs. 

Když jde do tuhého, není ve třídě na nikoho spolehnutí. 

21. Odlišnosti jsou ve třídě terčem posměchu a nesouhlasu 

vs. 

Odlišnosti jsou ve třídě přijímány a nikomu nevadí 

22. Ve třídě si žáci váží schopností a zásluh každého spolužáka. 

vs. 

Když se někomu daří, tak to většině třídy vadí a dají to dané osobě „sežrat“. 

23. Ve  třídě je žák či skupinka, která organizuje a řídí většinu života třídy 

vs. 
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Ve třídě není nikdo, kdo by řídil a organizoval vše, co se ve třídě děje. 

24. Při řešení jednorázových úkolů (zalít květiny, stěhovat lavice) se těžko hledá dobrovolník, 

který by se jich ujal. 

vs. 

Když je potřeba vykonat ve třídě nějakou práci, hned se někdo přihlásí. 

25. Když se na něčem žáci domluví, dohodu respektují. 

vs. 

Ve třídě slovo ani dohoda neplatí, je standardem je porušovat. 

26. Žáci jsou schopni a ochotni poslouchat, když jim potřebuje jiný žák něco říct.  

vs. 

Žáci nejsou schopni se navzájem poslouchat. 

27. Lidé ve třídě si vzájemně důvěřují.  

vs. 

Lidé ve třídě si navzájem nedůvěřují. 

28. Třída by se dala charakterizovat heslem „Jeden za všechny, všichni za jednoho.“ 

vs. 

Třída je plná individualistů, které zajímají jejich vlastní zájmy a prospěch. 

29. Celá třída často vyráží na nějakou mimoškolní akci. 

vs. 

Žáci se nikdy mimo školu jako třída nestýkají. 

30. Když je potřeba vyřešit nějaký problém (třeba co dát třídnímu profesorovi k narozeninám) 

účastní se debaty celá třída, ne jen úzká skupinka. 

vs. 

Když je potřeba vyřešit nějaký problém, o řešení rozhodně většinou jeden pouze člověk či 

skupinka. 

31. Žáci jsou rádi, že jsem (součástí) zrovna v této třídě. 

vs. 

Většina žáků není ráda právě v této třídě 

32. Žáci se cítí být pevnou součástí třídy jako kolektivu.  

vs. 

Pokud vím, většina žáků se necítí být pevnou součástí třídy jako kolektivu 

 

 

 

 



10 

 

Příloha č. 5: Teze bakalářské práce 

TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

 

METODY EVALUACE EFEKTIVITY ZÁŽITKOVÉ PEDAGOGIKY NA STŘEDNÍCH 

ŠKOLÁCH 

 

BAKALANT: RICHARD LUKÁŠ     

IMATRIKULAČNÍ ROČNÍK: 2008 

E-MAIL BAKALANTA: RICHIE.LUKAS@GMAIL.COM 

STUDIJNÍ OBOR/TYP STUDIA: SOCIOLOGIE A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE/PREZENČNÍ                                                        

KONZULTANT: PHDR. MARTIN BUCHTÍK 

1.  Vymezení předmětu zkoumání a strukturace výzkumného tématu 

Tato bakalářské práce se zabývá evaluací experimentální pedagogiky, konkrétně zážitkových 

vzdělávacích programů na středních školách. Evaluace zážitkové pedagogiky je i přes poměrně dlouhý 

vývoj zážitkového vzdělávání jak v České republice, tak v zahraničí, stále problematickou oblastí 

s různorodou metodologií a nedostatkem akademických výzkumů. Tato práce se v rámci vymezeného 

tématu soustředí na metodologické otázky, týkající se efektivní evaluace středoškolských zážitkových 

kurzů. Aplikace nalezených řešení vede ke zjištění, zdali je možné navrhnout univerzální design 

měření pro různé vzdělávací kurzy či zdali a v jaké míře je nutné design uzpůsobit různým kontextům 

praxe zážitkové pedagogiky. Vyústěním našeho šetření bude pokus o odpověď na otázku po významu 

a roli evaluace zážitkové pedagogiky v pedagogické praxi. 

  

2. Cíle bakalářské práce 

Cílem této práce je nalézt vhodný a účinný způsob evaluace a testování efektivity různých 

zážitkových vzdělávacích programů. Tato práce se tak pokouší vytvořit užitečný nástroj, který skrze 
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hodnocení účastníků pomůže lektorům využívajícím techniky zážitkové pedagogiky efektivně 

zhodnotit a zanalyzovat program kurzu a dosažení stanovených cílů.  

Tato bakalářská práce má tedy za cíl na základě realizovaných šetření zmapovat a zhodnotit 

metody a techniky evaluace zážitkové pedagogiky užité v různých kontextech, navrhnout design 

evaluace pro zážitkové vzdělávací programy na středních školách a ten následně otestovat v případové 

studii. 

4. Výzkumné otázky a hypotézy  

Tato bakalářské práce si klade za cíl zodpovědět otázky o možnostech a mezích 

evaluace zážitkové pedagogiky, o jejích důsledcích a obecně roli ve vzdělávacím procesu. 

Výzkumnými otázkami jsou:  

1) je možné nalézt univerzální koncept pro evaluaci efektivity zážitkové pedagogiky? 

 2) Jak změřit efekt zážitkového vzdělávacího programu s delším časovým odstupem?  

3) Jak zohlednit kontext různých vzdělávacích programů při designování výzkumu? 

 4) Jak aplikovat zjištění o evaluaci zážitkové pedagogiky v pedagogické praxi?  

Stanovené výzkumné otázky tvoří široké a obsáhlé pole a autor se proto zaměří na 

problematiku evaluace zážitkové pedagogiky v kontextu vzdělávacích programů na středních 

školách, v němž bude provedena i případová studie. Současně se však tato bakalářská práce 

nevyhnutelně dotkne i obecnější problematiky evaluace zážitkových vzdělávacích programů. 

5. Metody a prameny 

Tato bakalářské práce zhodnotí metodologii evaluace zážitkových vzdělávacích programů, a 

na základě kritické diskuze možností a mezí kvantitativního výzkumu navrhne vlastní konceptualizaci, 

která bude poté v případové studii otestována na středoškolském kurzu zážitkové pedagogiky. 

6. Předpokládaná struktura bakalářské práce 

 

1. Úvod 

2. Zážitková pedagogika a její role v učebním procesu 
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3. Evaluace zážitkové pedagogiky: reliabilita a validita  

4. Zhodnocení dosavadních šetření a výzkumů evaluace zážitkové pedagogiky  

5. Návrh designu evaluace zážitkových vzdělávacích programů na středních školách 

6. Případová studie 
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