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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

Richard Lukáš se ve své práci zabývá přípravou instrumentu měřícím vliv adaptačních kurzů 

prvních ročníků středních škol na skupinovou dynamiku třídy. Téma se pohybuje na hranici 

sociologie, psychologie a pedagogiky, ale přes mé počáteční obavy je výsledkem převážně 

sociologická práce s přesahy do dalších oborů. V úvodu autor představuje adaptační kurzy a 

zasazuje je do sociologického kontextu. Následně se teoreticky věnuje možnostem konceptuálního 

uchopení problematiky z různých úhlů pohledu na problematiku, specifikuje cíle adaptačního kurzů 

z pohledu skupinové dynamiky, stanovuje jednotlivé dimenze, které dále operacionalizuje. Dochází 

k insturmentu sestávajícím se z 33 položek, který dále diskutuje.  

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

Cíl práce je vymezen hned v úvodu, přičemž zkoumanou oblast jasně vymezuje vůči dalším 

aspektům adaptačních kurzů, které mohou být hodnoceny také (spokojenost s kurzem, schopnosti 

lektorů, atp.). Následně také (str. 39) jasně specifikuje charakter instrumentu, který chce 

konstruovat. Různé apekty zkoumané problematiky jsou rovnou zasazovány do kontextu práce, 

autor se neuchyluje k samoúčelnému definování obecných pojmů. 

Cíl práce – připravit instrument pro další empirické testování – byl úspěšně naplněn.  

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Bakalant ve své práci pracuje s celou řadou relevenantních zdrojů, přičemž českou literaturu 

k problematice pokrývá prakticky beze zbytku. Vedle toho se také opírá o množství zdrojů 

zahraničních, které akcentují mezioborový charakter práce.  

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 Autor vychází především z komparace odborných textů. Ty pečlivě diskutuje a čtenáři 

podává přehledná shrnutí v podobě různých schemat či komparativních tabulek. Na základě 

odborné literatury nejprve hledá relevantní oblasti skupinové dynamiky (str. 17), následně  na 

základě podrobné (a nutno dodat že velmi zdařilé) analýzy definuje 12 cílů adaptačních kurzů (str. 

31-32). Ani po opakovaném přečtení příslušných pasáží mi však není jasné, jakým způsobem 

bakalant definoval čtyři kategorie cílů, „…které do určité míry korespondují s naším konceptuálním 

modelem skupinové dynamiky.“ (str. 31) Tyto kategorie by měly tvořit propjení dvou zkoumaných 

aspektů problematiky, ale mně osobně připadá toto propojení nezřetelné.  

 Doplňkových zdrojem dat je pak sonda mezi organizacemi věnujícími se adaptačním 



 

 

kurzům, která přináší několik zajímavých postřehů z praxe. Bakalant data dobře vytěžil, přočemž 

nepřecenil jejich výpovědní hodnotu.  

 V práci je také uvedeno, že byly provedeny expertní a pilotní rozhovory (str. 51, 56), jejich 

přesná podoba, ani v jaké verzi, ani jakým způsobem byla pilotáž realizována, nejsou přesně 

specifikovány. Jsem toho názoru, že získané informace mohly být lépe vytěženy a tato část mohla 

být v textu transparentněji popsána.  

   

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

 Argumentace a logická stavba textu je na velmi dobré úrovni, bakalant nenechává čtenáře na 

pochybách o tom, že se v problematice orientuje, dokáže v reflexivně uplatnit vlastní zkušenosti a 

má celou práci dobře rozmyšlenou. Především bych chtěl zmínit schopnost šikovně proplouvat mezi 

nutností operacionalizovat problematiku na jednotlivé položky (což do značné míry příprava 

instrumentu vyžaduje), ale přitom stále akcentovat  propjenost a komplexitu celého konceptu. Za 

zdařilé také považuji diskusi jednotlivých dimenzí, která vede k jejich zpřesnění (kap. 3.3., str. 43 a 

dále).  

 K textu mám čtyři výtky: 

- Na str. 41 autor zmiňuje evaluace různého řádu, přičemž nejprve konstatuje, že evaluaci 1. 

řádu (před započetím kurzu) považuje za nepodstatnou. O několik řádků dál na téže straně ji 

ale navrhuje začlenit do výzkumného designu. Naopak u evaluace 5. řádu nejprve zmiňuje 

její důležitost a následně ji vyřazuje (str.42). Tato pasáž je z mého pohledu logicky 

nekonzistentní.  

- Autor na str. 53 uvádí dílčí indexy, nikde však nepředstavuje nějakou celkovou míru, kterou 

bych intuitivně očekával. Není také jasné, jak se vyrovná s nerovnou distribucí položek u 

jednotlivých dimenzí (např. u  koheze 10 položek, u zvládání konfliktů 2), aby nedošlo 

k nadhodnocení některých dimenzí (nebo je to záměr, který ovšem podle mého soudu 

z předchozího textu nevyplývá?). 

- Aplikace instrumentu Group Dynamics Q-sort (str. 54) je argumentačně nedotažená. Autor 

totiž nejprve zamění položky (ze sta vezme 32 jiných), následně zredukuje škálu z devíti 

skupin na pět. Z celého původního instrumentu zůstane technika Q třídění. Je tedy otázkou, 

do jaké míry byl původní charakter instrumentu zachován.  

- Autor na str. 42 uvádí 3 fáze výzkumu, z dalšího textu se  spíše jen dohaduji, jak bude 

vypadat závěrečný design šetření, v které fázi a proč budeme využívat navržené instrumenty. 

 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

V práci autor jasně a transparentně odděluje svá zjištění a převzatá zjištění. V tomto ohledu 

nemám žádné výhrady či připomínky. 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 Práce je na velmi dobré stylistické úrovni, má kvalitní odkazový aparát a další formální 

náležitosti. K formální podobě práce mám jen dvě drobné (a málo významné) připomínky: 

- Některé tabulky jsou rozděleny na více stránkách, což snižuje jejich přehlednost.  

- V tabulce 7 (str. 37) autor chybně uvádí vedle absolutní četnosti 0, relativní četnost 7%.   

 tabulky rozdělené na víc stránek 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 Nemám žádné další připomínky k práci.    

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

1. Jak očistíme dopad adaptačního kurzu na dynamiku školní třídy od dalších jevů (např. 

třídnické hodiny, výskyt deviantního chování, atp.)? Je to vůbec možné? 

2. Ovlivní opakované vyplňování (před kurzem, ihned po kurzu a dva měsíce po kurzu) 

stejného dotazníku (jak je naznačeno na str. 57) 2. respektive 3. měření? 

3. Dále by měl bakalant reagovat na výtky vznesené zejména v bodě 3 a 4 tohoto posudku.  



 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 Bakalářská práce Richarda Lukáše splňuje požadavky na bakalářskou práci kladené. 

Bakalant se dokázal jasně a transparentně specifikovat oblast svého zájmu, přičemž tuto volbu 

podpořil logicky konzistetní argumentací, dále velmi dobře uchopit a zpracovat poměrně složité a 

komplexní téma. K práci mám několik výhrad (viz. výše), žádná z nich ovšem nebudí zásadnější 

pochybnost o tom, že autor tématu rozumí a kvalitně jej zpracoval.  

 Práci doporučuji k obhajobě a navrhuju ji hodnotit jako výbornou.  

 

  

 

V Praze, dne 22.5.2012      Podpis: 

 


