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ANOTACE 

Bakalářské práce se zabývá měřením změn skupinové dynamiky školních tříd, jakožto 

důsledku absolvování adaptačního kurzu na začátku společné třídní historie, konkrétně se snaží o 

navržení validního dotazníku, který by tyto změny měřil.  

 Nejdříve je vybrán a představen robustní konceptuální model skupinové dynamiky, který 

obsahuje dimenze, které pod tuto oblast sociálně psychologického zkoumání skupin můžeme zahrnout. 

Tento model je srovnán s tématy a cíli, na něž adaptační kurzy míří a je následně zúžen na ty dimenze 

skupinové dynamiky, které jsou pro třídu absolvující adaptační kurz relevantní. 

 Tento zúžený model je dále podrobněji konceptualizován a operacionalizován. Výsledkem 

jsou indexy vyjadřující stav jednotlivých dimenzí skupinové dynamiky v dané třídě. Navržen je také 

celý výzkumný design měření skupinové dynamiky třídy po adaptačním kurzu. Na závěr jsou 

diskutovány další směry a možnosti pro validizaci a využití navrženého instrumentu. 

 

ANNOTATION 

The thesis focuses on the measurement of change in group dynamics in school classes, as a 

result of passing the orientation program in the beginning of their common class history. Concretely 

we want to propose a valid questionnaire, which will measure the change. 

First, we choose and introduce the robust conceptual model of group dynamics, which consist 

of dimensions, which we can include into this area of social psychological investigation of groups. 

This model is compared to the themes and goals of orientation programs and it is then reduced to those 

dimensions of group dynamics, which are relevant to the class that passed the orientation program. 

The reduced model is then further conceptualized and operationalized. As a result we form 

indexes expressing the quality of particular dimensions of group dynamics in the assessed class. The 

whole research design of measuring group dynamics in school class after orientation program is also 

proposed. In the end, further directions and possibilities for validization of the instrument and its usage 

are discussed.  
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Úvod 

Období přechodu na novou školu je pro studenty většinou náročným obdobím, kdy se musí 

vypořádat s novou, často matoucí situací. Ať již se jedná o první ročník 4letého gymnázia či střední 

školy, studenti, kteří na své původní škole měli jakožto starší studenti poměrně vysoký sociální status, 

se najednou stávají na nové škole úplnými nováčky: ocitají se v prostředí, které je jim cizí, neví, jak 

toto prostředí funguje, jaká je struktura pozic a rolí, jaké je organizační klima a jaké normy a pravidla 

zde platí. Jsou také členy nové třídy, v níž většinu svých spolužáků pravděpodobně vůbec neznají a 

netuší, co od nich mohou očekávat, jak se projeví a jaká bude jejich pozice v nové třídě.  

Zmírňování těchto adaptačních a přechodových problémů si kladou za cíl adaptační kurzy, 

využívající metod zážitkové pedagogiky, které si mezi českými školami v posledních letech 

vydobývají stále větší oblibu. Adaptační kurzy se snaží usnadnit osobnostní a sociální adaptaci a 

vývoj
1
 studentů v novém prostředí, jedná se tedy o vzdělávací proces v osobnostních a sociálních 

dovednostech. Součástí každého vzdělávacího procesu, a tedy i procesu využívajícího metod zážitkové 

pedagogiky, by měla být evaluace efektivity vzdělávání – zdali vůbec proběhlo, s jakou efektivitou a 

s jakým účinkem na studenta
2
. Evaluace vzdělávání má význam především jako kontrola naplňování 

cílů, které každé vzdělávací a výchovné působení má – klade si tak otázky jako např. „Vedeme 

studenty k cíli, který jsme si vytyčili?“ „Je námi zvolená metoda vzdělávání pro naše studenty ta 

nejvhodnější?“ a mnohé jiné. Avšak i přes svou tradici jsou právě pro adaptační kurzy a mnohé další 

vzdělávací programy orientované na zážitkové učení charakteristické metody evaluace, které nejsou 

ani validní, ani reliabilní, a které postrádají dostatečné zázemí v akademických výzkumech. Příčinu 

tohoto problému můžeme spatřovat právě v orientaci adaptačních kurzů a zážitkové pedagogiky na 

hodnoty a postoje účastníků vzdělávacího procesu, ne na jejich znalosti, a tudíž v následné obtížné 

postihnutelnosti stanovených cílových proměnných.  

 Evaluace vzdělávacích programů, kterou jsem výše zmínil, je však doménou pedagogické 

vědy, a proto si tato bakalářská práce klade za cíl věnovat se spíše měření pro školní třídu podstatných 

sociálních jevů, resp. jevů obsažených pod pojmem skupinová dynamika, v důsledku vzdělávacích 

kurzů zážitkové pedagogiky na příkladě adaptačních kurzů pro studenty 1. ročníků středních škol a 

4letých gymnázií.  Zodpovědět otázku, jaký je efekt adaptačních kurzů a co ve školní třídě vlastně 

způsobuje, je podstatné pro porozumění toho, jak třída v počátečních fázích své společně historie 

                                                           
1
 Osobnostně sociální výchova (OSV) je průřezové téma obsažené v rámcových vzdělávacích programech, na 

nichž je postavena probíhající školská reforma. Domníváme se, že je toto téma velmi blízké sociologickému 

pojmu sekundární socializace a OSV považujeme za její pedagogické uchopení a zpracování 
2
    Význam evaluace v zážitkovém vzdělávacím procesu dokládá například její umístění v tzv. procesu T/C-M-I-

A-R-E, vyvinutém organizací Projekt Oddysea, které postihuje proces plánování vzdělávací zážitkové akce a 

skládá se z promýšlení témat/cílů – metod – instrukcí – akce – reflexe a nakonec evaluace daného 

zážitkového vzdělávacího programu. Více v publikaci Jak na OSV: 

http://www.odyssea.cz/soubory/a_jak_na_osv/jak_na_osv.pdf  

http://www.odyssea.cz/soubory/a_jak_na_osv/jak_na_osv.pdf
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funguje, což může mít praktické pozitivní důsledky jak pro praktickou práci se školní třídou ze strany 

pedagogů a pro efektivitu kurzů samotných, tak i v rámci sociologického a sociálně psychologického 

diskurzu pro teoretické pochopení procesů, které v malé sociální skupině školní třídy probíhají a jaké 

jsou jejich vnitřní vztahy.  

V této práci se pokusím podat odpověď na hlavní výzkumnou otázku, a to jakým způsobem 

lze měřit změnu ve skupinové dynamice školní třídy, které prošly adaptačním kurzem na začátku své 

společné historie. Skupinová dynamika je pojmem sociálně psychologickým, spojuje v sobě tedy jak 

rovinu osobnostních charakteristik člena skupiny (rovina „Já“), tak rovinu sociální, skupinovou 

(rovina „My“). Tato práce a výsledný instrument se zaměří primárně na sociální rovinu skupinové 

dynamiky, neboť se domníváme, že rovina „Já“ je doménou psychometrie a psychodiagnostiky a ne 

sociologie. 

  V českém prostředí nebyl problematice měření skupinové dynamiky na kurzech zážitkové 

pedagogiky věnován systematičtější sociologický výzkum. I když je zejména sociální koheze a 

skupinová dynamika středem zájmu současného sociologického a sociálně psychologického 

zkoumání, v kontextu zážitkového vzdělávání doposud nebyl věnován dostatečný prostor. Přesto však 

můžeme několik bakalářských či diplomových prací nalézt na katedrách psychologie a pedagogiky 

Filozofické fakulty UK
3
, žádná z nich se však do hloubky nevěnuje metodologické problematice 

měření skupinové dynamiky školní třídy v návaznosti na adaptační kurzy. V českém prostředí je tak 

poměrně ojedinělá diplomové práce, věnující se zkoumání efektivity adaptačních kurzů pořádaných 

olomouckým Hnutím GO! můžeme najít na katedře rekreologie FTK UP v Olomouci
4
. Právě z těchto 

důvodů budu ve svojí práci čerpat především ze zahraniční literatury. 

Tato práce tedy podá přehled domácích a zejména zahraničních odborných studií, které se 

věnují adaptačním kurzům či měření různých dimenzí skupinové dynamiky a předloží analýzu 

konceptuálních a metodologických uchopení těchto jevů. Na základě této analýzy relevantních 

zahraničních i domácích studií a metodologické a odborné literatury se pokusím navrhnout 

konceptuální model skupinové dynamiky třídy absolvující adaptační kurz a v praxi realizovatelný 

výzkumný instrument, který bude správně postihovat změnu, která nastává ve skupinové dynamice 

školní tříd jako důsledek kurzu. Výzkumný nástroj, který se pokusím navrhnout, si neklade za cíl měřit 

                                                           
3
 TKÁČOVÁ, Jana: Spolupráce vychovatele s třídním učitelem při realizaci adaptačního kurzu na střední škole 

(2010, Pedagogická fakulta UK); ŠTĚPÁNOVÁ, Berta: Analýza typologických specifik adaptačních kurzů 

(2010, Filozofická fakulta UK, katedra pedagogiky); HUSOVÁ, Lucie: Pedagogicko-psychologické aspekty 

zážitkových kurzů (2011, Filozofická fakulta UK, katedra pedagogiky); TURECKÝ, Hana: Výběr cílů 

outdoorových kurzů (2011, Filozofická fakulta UK, katedra andragogiky); NOVÁKOVÁ, Dana: Zážitkový 

kurz jako prostředek zlepšení vztahů mezi třídami (2010, Pedagogická fakulta UK). 
4
  PÍREK, V. (2001): Ověření efektu kurzů GO! Diplomová práce. Olomouc: Fakulta tělesní kultury UP 

Olomouc. 
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spokojenost účastníků s programem kurzu či lektory, tedy s pedagogickými aspekty realizovaných 

kurzů, ale změny ve skupinové dynamice malé skupiny, jíž školní třída je.  

1. Význam adaptačních kurzů v sociologickém kontextu 

Cílem této teoretické části bakalářské práce je zasadit poměrně úzkou problematiku 

adaptačních kurzů a měření sociálních jevů ve třídách, v nichž tyto kurzy proběhly, do širšího 

sociologického a pedagogického kontextu. Tímto kontextem zde budeme rozumět uvažování o škole, 

o její roli ve společnosti, jejích funkcích a tématech, která svým žákům předává. Téma samotné je 

hraniční, dotýká se pedagogiky i sociologie. Budeme tedy čerpat z pedagogických a zčásti i (sociálně) 

psychologických konceptů. Pro hlubší pohled na pedagogický a psychologický kontext práce uvádíme 

níže seznam relevantní základní literatury z těchto oborů. Zde se pokusíme pouze stručně nastínit spíše 

sociologický kontext a zarámování tématu bakalářské práce. 

Škola je bezesporu jedním z nejdůležitějších aktérů socializace každého jedince. Durkheim 

tuto situaci pojmenovává jako učení se bytí ve společnosti, která je odlišná od rodiny a úlohu školy 

formuluje v termínech předávání dovedností a znalostí pro toto bytí nezbytné, školní třídu dokonce 

nazývá malou společností. (Durkheim 2012: 28). Podle Parsonse pomáhá škola „držet společnost 

pohromadě“ a individuální osobnosti jsou v ní trénovány k tomu, aby byly motivovány a technicky 

vybaveny k tomu, aby mohly vykonávat dospělé role (Parsons 2012: 70). 

Skrze interakce a vztahy s ostatními vrstevníky v sociální struktuře školního prostředí je 

tvořen sociální a kulturní jedinec, který jedná podle určitých pravidel, plní určité dané role a směřuje 

své chování ke společensky přijatelným hodnotám. Škola vyzbrojuje své studenty souborem poznatků, 

dovedností, chování a jednání, která pak v dalším životě mohou využít. Harry L. Gracey mluví o učení 

se akceptaci tlaku společenské struktury skrze pravidelnou rutinu školního dne. Tím, že děti nutíme 

sedět poslušně v lavicích několik hodin denně, v nich pěstujeme nejen dovednosti dobrého studenta, 

ale také trpělivost k z vnějšku daným povinnostem a k poslušnosti vůči autoritám (Gracey 2012: 134). 

Koťa a Havlík mluví v souvislosti se skrytým kurikulem
5
o sociálním učení skrze konfrontaci s řádem 

školy a skrze kontakt s vrstevníky během vyučování i mimo něj, díky čemuž dochází k přijímání řádu, 

student se učí poslouchat autority, zvládat nudu, přijímat kompetitivní klasifikace, akceptovat 

prostorové uspořádání tříd či se učí podvádění (Koťa, Havlík 2011: 112).  

Definovat však obecně, jaké jsou přímé požadavky demokratické společnosti, resp. státu na 

výchovu žáků, je obtížné – jsou proměnlivé jak ony samotné, tak jejich recepce školami. Přesto se 

                                                           
5
  Školským kurikulem rozumím obsahy vzdělání, zkušenosti žáků, cíle vzdělávacích aktivit a způsoby jejich 

dosažení, sekundárně i metody a techniky. Skrytým kurikulem pak obsahy vzdělávání, které nejsou oficiálně 

proklamovány ve školském kurikulu. 
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však při určité míře zjednodušení můžeme dobrat obecných rolí, které škola ve společnosti plní, jaké 

cíle a úkoly jsou před ni stavěny. Delorsova zpráva z r. 1996
6
, věnující se roli vzdělávání v rozvoji 

demokratické společnosti, pojmenovává 4 hlavní pilíře vzdělávání. Jsou jimi: 

1) Učit se poznávat (tj. osvojovat si obecné znalosti a využívat vzdělávací příležitosti – učit se 

učit, učit se myslet) 

2) Učit se jednat (tj. osvojovat si profesní a sociální dovednosti, získávat kompetence) 

3) Učit se žít společně (tj. dokázat spolupracovat s ostatními, což je založeno na porozumění a 

poznání sebe sama i jiných; na úctě a respektu; na úctě k hodnotám a na konstruktivním 

přístupu k řešení konfliktů) 

4) Učit se být (tj. rozvoj osobnostního potenciálu – fyzický, psychický, duchovní, 

intelektuální a sociální rozměr)
 7
 

Můžeme tedy říci, že z těchto hlavních pilířů, na nichž by mělo vzdělávání v demokratické 

společnosti stát, vychází i témata, kterým se věnuje osobnostní a sociální výchova a adaptační kurzy 

na základních a středních školách, a která se tedy váží i k tématu mojí práce. Konkrétněji jsou jimi 

komunikační dovednosti, tvorba vlastního mínění, osvojení morálního kodexu a sociálního chování, 

smysl pro odpovědnost směrem k sobě i druhým. Čtyři pilíře vzdělávání pojmenované Delorsovou 

komisí se překrývají také s integrační i socializační funkcí školy, kterou je sociální integrace, tj. 

vytváření dovedností a postojů, které umožňují sociální styk, spolupráci a komunikaci v širším 

společenství, a také záměrné i nezáměrné začleňování jedince do společenských a interpersonálních 

vztahů (Gillernová 1998: 263). Integrační funkci naplňuje také respekt k odlišnostem, odhad a 

rozumění druhým, navazování zdravých vztahů a komunikace (Koťa, Havlík 2011: 98).  

Ne náhodou se však v určitých momentech mluví o tzv. krizi školy, způsobené neujasněným 

vztahem mezi školou a společností a častou nepřipraveností škol na požadavky převládající 

společenské ideologie (Koťa, Havlík 2011: 108). Jakýkoliv proces společenské transformace, ať si pod 

ním představíme přechod od společnosti tradiční ke společnosti moderní či pozdější nástup 

postmoderny či druhé moderny, s sebou přináší nové a specifické nároky na školský systém a na obsah 

školského kurikula, která se musí přizpůsobit nové ideologické či sociální realitě. V dnešní informační 

společnosti plné vnějších i vnitřních rizik je vedle znalostí a vědomostí studentů kladen důraz i na 

rozvoj a trénink jejich sociálních dovedností. Již neplatí představa vynálezce, který ke svým objevům 

došel díky své genialitě a intuici. Jak uvádí Čapek, dnes„k většině objevů a inovací se naopak dochází 

                                                           
6
  V roce 2006 vydala UNESCO pod jménem Učení: Dosažitelný poklad tzv. Delorsovu zprávu, která 

rozpracovává, jaká je role celoživotního vzdělávání v demokratické společnosti. Zpráva je ke stažení na 

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_E.PDF  
7
 překlad Richarda Brauna, viz http://spp.ippp.cz/sites/studijni-materialy.html - Práce se skupinou: 1.část 

http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_E.PDF
http://spp.ippp.cz/sites/studijni-materialy.html
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spoluprací velkých týmů lidí (…). Do popředí se tak dostává schopnost přejímat role v týmu, 

naslouchat druhým nebo formulovat, prezentovat a obhajovat svoje názory, rozvíjení kreativity, 

kritického myšlení, (…), ale také otevřenost k různosti.“ (Čapek 2010: 278).  

Zkoumání vzdělávání, školství a výchovy a jejich funkce ve společnosti patří mezi základní 

témata nejen sociologického diskursu – z 18. století zde zmiňme alespoň Rousseauovo dílo Emil, 

v němž podává představu ušlechtilé a morální původní duše dítěte, která je destruována socializací a 

začleňováním do společnosti. Pro dalšího velikána, Emila Durkheima, je škola jedinečnou institucí, 

díky níž lze v dětech zvyšovat smysl pro komunitní a kolektivní život, a to díky svému postavení mezi 

blízkostí rodiny a veřejným životem. Dítě by se ve škole dle Durkheima mělo naučit vnímat a 

oceňovat kolektivní, společenský život. Aby se tak stalo, musí se naučit jednat a myslet „společně 

s ostatními“. Durkheim říká, že tento postoj musí být v dětech vytvořen zkušenostmi, cvičením a 

prožíváním izolace společně se zážitkem společenské blízkosti. Sociální temperament, vnímání, musí 

mít ve škole plodné prostředí pro svůj rozvoj (Durkheim 2012: 31). Tyto cíle se v mnohém v určité 

mikro rovině kryjí s výše uvedenou integrační funkcí školy a tématy OSV a zároveň, a to je pro nás 

podstatné, také s cíli adaptačních kurzů, kterým se budeme věnovat níže. 

Jaké tedy existují přístupy a nástroje pro splnění těchto nastíněných a ve společnosti, kde je 

vyjma znalostí nutné ovládat i základní sociální a osobnostní dovednost, nutných cílů? Jedním ze dvou 

hlavních pedagogických přístupů k žákovi je konstruktivistický nebo také pedocentrický přístup. Ten 

je třeba jasně odlišit od konstruktivismu, jak je tento termín používán v sociologickém diskursu; jedná 

se totiž o dva zcela odlišné a nesouvisející koncepty. Konstruktivistický přístup ke vzdělávání 

v pedagogickém diskursu je založen na partnerském vztahu žáka a učitele a na kooperativním učení. 

Z učitele se tak nestává dominantní autorita, ale spíše provázející průvodce skrze svět vědění; učitel 

není vlastníkem jediné pravdy, kterou ve formě v osnovách obsažených znalostí a vědomostí „nalévá“ 

do prázdné studentovy hlavy – to je charakteristické pro tzv. transmisivní přístup (transmise – přenos, 

předávání vědomostí). V pedagogickém konstruktivistickém přístup má vědomosti a zkušenosti nejen 

učitel, ale také student, a společně se pokouší o učení, výchovu, vzdělávání
8
. Pro nás je podstatné, že 

tento pedagogický přístup má přímý vztah k zážitkové pedagogice
9
, což je pedagogický přístup, který 

je využíván na drtivé většině adaptačních kurzů, kterým se v této práci věnujeme. 

Snaha adaptačních kurzů trénovat žáky a studenty v dovednostech „bytí společně s ostatními“ 

ve společenském mikrosvětě školní třídy tak nevisí ve vzduchoprázdnu a má v sociologickém diskurzu 

o škole a vzdělávání své místo, jak jsme se pokusili na těchto řádcích ukázat. Pedagogická věda pak 

poskytuje adaptačním kurzům tematické a metodické zakotvení díky tématům definovaným 

                                                           
8
  Bližší informace o pedagogických teoriích a konstruktivistickém přístupu podává Pavel Kohout v Základech 

obecné pedagogiky (2010). 
9
 Pro tuto oblast pedagogiky se používá nejen v českém pedagogickém diskursu množství termínů - můžeme se 

setkat například s výchovou prožitkem, učením zážitkem, výchovou v přírodě či výchovou dobrodružstvím 
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osobnostně sociální výchovou a konstruktivistickému přístupu k výuce a vzdělávání, které jsme zde 

představili. Adaptační kurzy a obecně dlouhodobá práce se vztahy a s jedinci v třídním kolektivu  jsou 

nedílnou součástí moderního školství. Tuto myšlenku bych si dovolil podepřít domněnkou, že 

nejobecnější cíl adaptačních kurzů - pozitivnější sociální klima školních tříd – můžeme považovat za 

jednu z determinujících dimenzí sociálního klimatu společnosti jako celku. Prostředí školní třídy tak 

má ve vývoji jedince významné místo a podíváme se na ně proto nyní blížeji. 

2. Tvorba konceptuálního modelu skupinové dynamiky školní třídy 

absolvující adaptační kurz 

2. 1. Školní třída jakožto malá sociální skupina  

Malá sociální skupina je polem, na němž se mikrosociologie setkává se sociální psychologií. 

Forsysth definuje skupinu jako „dva nebo více jedinců, kteří jsou propojení v rámci sociálních vztahů“ 

(Forsyth 2009: 3; překlad RL). Podle Nakonečného jsou hlavními znaky malé sociální skupiny: 

„navzájem integrující se jedinci v rámci společně sdílených norem; kteří se vzájemně znají a 

vstupují do interakcí v rámci propojených rolí;  vyvíjejí společnou činnost v rámci společných 

cílů.“ (Nakonečný 2009: 384) 

Zajímavý pohled na skupiny podává Belz a Siegrist, kteří skupinu chápou jako sociální 

systém. Definují ji jako soubor jedinců, z nichž každý je skupinou ovlivňován a sám skupinu 

ovlivňuje. Sociální skupina je otevřený systém, v němž probíhá víceúrovňová komunikace a funguje 

na základě principů zpětné vazby: vztahy, které vznikají, jsou cyklické povahy, nemají začátek ani 

konec (Belz, Siegrist 2001: 45-46). Dalším důležitým principem fungování skupiny je princip 

komplementarity: otevřený systém skupiny je více než pouhý součet individuálních charakterů – 

struktura a kvalita kontaktů má tak komplexní povahu. S tím souvisí princip nepředvídatelnosti, 

plynoucí z komplexní a variabilní povahy jedinců; výsledky skupiny se dají těžkou předvídat. 

Posledním principem, který autoři zmiňují, je princip homeostázy: skupiny se snaží o rovnováhu ve 

vztazích; při narušení vztahů nastává automaticky proces kalibrace hodnot, vztahů a norem (Belz, 

Siegrist 2001: 46). 

Skupiny můžeme dělit na primární, které se vyznačují těsnými osobními vztahy a vlivem na 

své členy (např. rodina) a sekundární, pro které jsou typické neosobní a formální vztahy. Další možné 

dělení je na formální a neformální skupiny. Formální skupiny jsou zřízeny vnější institucí, která 

skupině určí strukturu a pravidla fungování, zatímco neformální skupiny vzniká samovolně na popud 

jejích členů, kteří si sami určí její podobu a fungování (Lovaš 2008: 326). 



14 

 

Školní třída je malou sociální skupinou, neboť splňuje kritéria uvedená v definicích malé 

sociální skupiny, jak uvádí Gillernová: tvoří ji určitý počet jedinců (žáci třídy); vykonává společnou 

činnost vedoucí ke společným cílům (účast na výuce a vzdělávací cíle, společná interakce a rozvoj 

vztahů); jsou v dlouhodobé interakci (několikaletá školní docházka) a vzájemné pospolitosti (sdílený 

prostor školní třídy); členové se řídí normami (školní řád, psaná i nepsaná pravidla třídy), zaujímají 

určité pozice („vůdce“, „šprt“, „kráska“ aj.) a existuje mezi nimi struktura vztahů (přátelství, nenávist 

aj.; Gillernová 1998: 279) 

Školní třída je formálně zřizována školou, jedná se tedy o formální skupinu. Mohou v ní však 

vznikat i neformální skupiny v podobě podskupin a part kamarádů, kteří se sdružují na základě 

společného zájmu či sdílených postojů (Nakonečný 2009: 388-389). Třída je také na pomezi primární 

a sekundární skupiny – i přes její formální povahu v ní mohou vznikat neformální osobní vztahy, které 

jsou pro jedince velmi blízké a mají velký vliv na jeho další vývoj – skoro v každé třídě se setkáme se 

přátelstvím, láskou a silnými osobními vztahy.  

Školní třída je také významným prostorem socializace jedince. Pokud odhlédneme od 

socializační funkce školy jakožto instituce, i školní třída a dlouhodobé vrstevnické vztahy, které v ní 

vznikají, mají v socializaci důležitou roli: 

„prohlubují a strukturují sociální zkušenost, s její pomocí se rozvíjejí mezilidské interakce a 

vztahy; formují a rozvíjejí dovednosti, návyky, postoje, hodnoty, které se projevují v reálném 

životě jedince,(…); mají ´moc´působit výchovně (...), např. kooperativní vyučování; rozvíjejí 

sociální stránky osobnosti (empatii, komunikaci, kooperaci atd.).“ (Gillernová 1998: 267) 

 Důležitou otázkou, kterou bychom zde ještě rádi zodpověděli, jsou hranice skupiny. Můžeme 

za členy školní třídy považovat jen její žáky, nebo i všechny učitele, kteří v ní učí? Domnívám se 

stejně jako Kozel (Kozel 2011: 39-40), že za součástí školní třídy můžeme považovat i třídního 

učitele, a to z toho důvodu, že je nedílnou součástí třídního dění a nejčastěji řeší problémy a témata 

třídy týkající se výuky či mimo ni. Jak uvádí Čapek: „třídní učitel je obhájcem svých žáků, 

motivátorem a sociálním vzorem, velmi důležitým dospělým v jejich životě.“ (Čapek 2010: 17). 

Na malých skupinách, a školní třída, jak jsme si ji nyní definovali, není výjimkou, můžeme 

zkoumat množství sociálních a sociálně psychologických jevů a procesů, které jsou uspořádány do 

dynamické struktury, kterou můžeme nazvat skupinovou dynamikou (Nakonečný 2009: 420-421). 

Blížeji se na tento pojem podíváme v další kapitole. 
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2. 2. Skupinová dynamika 

2. 2. 1. Definice skupinové dynamiky 

Školní třída je sociální mikrosvět, v němž probíhá množství jevů a procesů jak na individuální, 

dyadické, tak skupinové bázi. Jak jsme uvedli výše, jako termín shrnující tyto jevy a procesy se 

v sociálně psychologickém diskurzu ustálil pojem skupinová dynamika. My se v této práci zaměříme 

především na ty procesy, které mají skupinový charakter a přesah. 

 Procesy, obecně obsažené pod pojmem skupinová dynamika, považujeme za nadmnožinu 

procesů, které se ve školní třídě odehrávají na adaptačních kurzech
10

, a proto jim nyní budeme věnovat 

prostor. Tuto dynamiku je třeba také dále odlišit od dynamiky adaptačního kurzu samotného, která se 

projevuje v jeho dramaturgii a programové skladbě. Charakteru adaptačních kurzů se v této práci 

budeme dále věnovat. 

 O tom, co je však přesně obsahem skupinové dynamiky, v jakých dimenzích se projevuje a 

v jakých indikátorech měří, nepanuje mezi odborníky jasná shoda.  V takové situaci stojíme před 

rozhodnutím, zdali přijmout tento stav a na základě dosavadní odborné literatury a vlastních 

zkušeností se pokusit konceptualizovat a operacionalizovat naše výzkumné téma, či zdali uděláme 

krok zpět a pojmeme rozdílnost pojetí a definic skupinové dynamiky sami za své téma, jako to udělal 

např. Kozel (Kozel, 2011). V této práci jsme se rozhodli pro první variantu řešení, a to zejména z toho 

důvodu, že cílem této práce není kritické zhodnocení existujících konceptů skupinové dynamiky a 

sociálních dovedností, ani vytváření pojetí nového. Stojíme totiž na ramenou obrů - naším cílem je 

výběr a adaptace nejvhodnějšího a nejúplnějšího konceptuálního rámce skupinové dynamiky a v něm 

obsažených dimenzí z existující odborné literatury.  

Česká odborná literatura se však v porovnání se zahraničím tématu skupinové dynamiky příliš 

nevěnuje. Jednou z výjimek je práce Jana Kožnara, shrnující dosavadní výzkum věnující se skupinové 

dynamice na poli sociální psychologie a konceptualizuje prvky skupinové dynamiky. I když pro nás 

Kožnarova práce bude důležitým zdrojem dat, vzhledem ke stáří této publikace (rok vydání 1992) je 

třeba ji doplnit zdroji aktuálnějšími. Za takový považujeme diplomovou práci Martina Kozla, která se 

věnuje skupinové dynamice školních tříd (Kozel, 2011) a podává v ní pro školní prostředí relevantní 

dimenze skupinové dynamiky.  

                                                           
10

 Jinak řečeno, skupinová dynamika školní třídy, jakožto specifického typu malé sociální skupiny, je 

podmnožinou skupinové dynamiky obecně, kterážto je vlastní všem typům skupin. Právě skupinová dynamika 

školní třídy po adaptačním kurzu nás v této práci zajímá. 
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Další zdroje nalezneme v literatuře zahraniční. Americká publikace Group dynamics od autora 

Donelsona R. Forsytha (Forsyth, 2009) podává přehled nejaktuálnějších poznatků v tomto poli i široký 

pohled na skupinovou dynamiku jako předmět sociálně psychologického přemýšlení a bádání. Starší 

pohled na skupinovou dynamiku, který poslouží především komparaci a ověření validity nejnovějších 

konceptuálních modelů skupinové dynamiky poskytne práce Marvina E. Shawa (Shaw 1976) a 

Johnsona a Johnsona (Johnson, Johnson 1975). 

Přibližme si nyní definice skupinové dynamiky, jak je chápe Forysth a Kožnar. Forsyth mluví 

o „vlivných dějích, procesech a změnách, které v čase nastávají v rámci skupiny a mezi skupinami“ 

(Forsyth 2009: 2, přel. RL). Kožnar popisuje skupinovou dynamiku jako „souhrn komplexních a 

vzájemných sil a protisil, působících ve společném sociálním prostředí, ve skupině“ (Kožnar 1992: 5). 

Tato definice odkazuje k silovému pojetí Kurta Lewina, který vycházel z dynamiky pohybu a sil. Na 

základě této definice Lewin skupinovou dynamiku v 50. letech etabloval jako samostatnou oblast 

zkoumání (Kožnar 1992: 24-25).  

 

2. 2. 2. Dimenze skupinové dynamiky 

Skupinovou dynamiku chápeme jako multidimenzionální pojem, je vyjádřena různými 

dimenzemi, které mají různé indikátory. Pro nás je podstatné především to, jaké jevy uvedení autoři 

chápou jako obsah pojmu skupinová dynamika a jaké dělení dimenzí skupinové dynamiky předkládají. 

Pokusíme se tyto konceptuální rámce spojit a doplnit. Naším cílem je nejúplnější popis dimenzí 

skupinové dynamiky. I když je toto dělení pro přehlednost nutné, je třeba mít na paměti, že je umělé a 

slouží pro didaktické účely (Kožnar 1992: 29): „Jednotlivé prvky skupinové dynamiky jsou navzájem 

všechny úzce spjaty a spolupůsobí v neustálé interakci“ (Kožnar 1992: 29).  

Prvky skupinové dynamiky z logiky jejich sociálně psychologického obsahu můžeme rozdělit 

do roviny jedince (psychologické) a roviny skupiny (sociální). Kozel rozděluje skupinové prvky dále 

na strukturu skupiny a na procesy (dění) ve skupině, což dle našeho názoru odpovídá logice jejich 

obsahu (Kozel, 2011: 46, 51, 58). Ostatní faktory zahrnují externí vlivy a formální parametry skupiny 

(velikost, složení apod.). Následující tabulka č 1 předkládá jednotlivé dimenze skupinové dynamiky, 

jak je jednotliví autoři pojímají a zároveň indikuje jejich rozdělení do výše uvedených kategorií (tj. 

individuální rovina, struktura skupiny a skupinové procesy), které se ukazuje být velmi praktické a 

validní. Mimo Kozla může toto rozdělení vysledovat také u Shawa (Shaw 1976).  
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Tabulka č. 1: Komparace dimenzionálních pojetí skupinové dynamiky 

Kozel (2011) Kožnar (1992) Forsyth (2009) Shaw (1976) Johnson, Johnson 

(1975) 

Individuální síly / Úroveň jedince 

vnitřní motivace  Sociální 

motivace 

osobnostní 

charakteristiky 

 

vlastnosti   vlastnosti a 

dovednosti jedince 

 

individuální 

historie (paměť) 

Projekce minulých 

událostí do 

současnosti 

 osobní biografie  

sociální učení 

(napodobování) 

    

Struktura skupiny 

Vztahy ve skupině Vztahy ve skupině Vztahy mezi 

členy 

Normy  

Skupinové role Pozice a role Role Status  

Normy Normy Normy Role  

   Moc   

   Vůdcovství  

Skupinové procesy 

1) vývoj skupiny 1) vývoj skupiny 1)Vývoj skupiny 1) vývoj skupiny  

2) interakce a 

komunikace 

2) Interakční a 

komunikační procesy 

 2) komunikační sítě 2) Komunikace ve 

skupině 

3) cíle skupiny 3) Cíle  3) Cíle  3) Skupinové cíle 

4) rozhodování 4) Vůdcovství 4) Rozhodování  4) Procesy 

rozhodování 

5) vůdcovství  5) Vůdcovství  5) Participace a 

vůdcovství 

6) kooperace vs. 

kompetice 

    

7) zvládání 

konfliktů 

 7) Zvládání 

konfliktů 

 7) Zvládání 

konfliktů 

8) sociální podpora     

9) koheze 9) Koheze 9) Koheze 9) Koheze 9) Koheze skupiny 

10) skupinová 

atmosféra 

10) Skupinová 

atmosféra 

   

11) vliv a moc  11) Vliv a moc  11) Moc a vliv 

12) výkonnost  12) Výkonnost 12) Výkonnost 

(úkoly) 

12) Řešení 

problémů 

 13) Tenze    

Ostatní 

Základní parametry 

skupiny 

  Velikost skupiny  

  Prostor, místa a 

teritorialita 

Prostor skupiny  

Externí vlivy  Meziskupinové 

vztahy 
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Z tabulky vyplývá, že seznam dimenzí a jevů obsažených pod pojmem skupinová dynamika je 

nejrobustnější v pojetí dle Kozla (Kozel 2011). Johnson a Johnson se věnují výhradně skupinovým 

procesům, které jsou nutné pro efektivní fungování skupiny (Johnson a Johnson 1975: 3-4). Kožnar 

ani Forsysth se zase příliš nevěnují psychologické rovině (rovina jedince, „Já) skupinové dynamiky. 

Shaw zařazuje moc a vůdcovství pod oblast struktury skupiny, avšak domnívám se společně 

s Forsysthem i Kozlem, že se jedná o skupinové procesy, i když uplatňování moci a vedení mají 

samozřejmě na strukturu pozic rolí a normy ve skupině výrazný vliv. 

Jediná dimenze, která v Kozlově konceptuálním modelu z ostatních není obsažena, je tenze ve 

skupině (Kožnar 1992: 154). Domnívám se, že tato dimenze je obsažena v dimenzích zvládání 

konfliktů a kooperace vs. kompetice. Z toho důvodu můžeme říct, že Kozlův konceptuální model 

předkládá požadovaný přehled dimenzí skupinové dynamiky. S tímto modelem, resp. s jeho 

podstatnou částí budeme dále pracovat, avšak již v tento moment můžeme říct, že se v námi 

navrženém instrumentu nebudeme zabývat psychologickou rovinou skupinové dynamiky školní třídy 

(tj. vnitřní motivace žáků, jejich vlastnosti a dovednosti, individuální historie a schopnosti sociálního 

učení). Domnívám se, že ty jsou spíše polem pro psychometrii. Dalším argumentem pro toto tuto 

redukci je také jednoduchost a praktičnosti při administraci výsledného instrumentu, které jsou pro nás 

při jeho navrhování podstatné. Výsledný, zredukovaný model, se kterým budeme dále pracovat tak 

znázorňuje tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Dimenze skupinové dynamiky dle Kozla (bez individuálních sil) 

1. Struktura skupiny 1.1. Vztahy ve skupině 

1.2. Skupinové role 

1.3. Normy 

2. Skupinové procesy 2.1.  vývoj skupiny 

2.2. interakce a komunikace 

2.3.  cíle skupiny 

2.4.  rozhodování 

2.5.  vůdcovství 

2.6.  kooperace vs. kompetice 

2.7.  zvládání konfliktů 

2.8.  sociální podpora 

2.9.  koheze 

2.10.  skupinová atmosféra 

2.11.  vliv a moc 

2.12.  výkonnost 

2. 3. Zážitková pedagogika 

2. 3. 1. Význam zážitkové pedagogiky pro adaptační kurzy a její definice  

 Právě se skupinovou dynamikou třídy pracují lektoři na adaptačním kurzu a snaží se 

zmírňovat adaptační nesnáze nové třídy a jejích žáků. Než se adaptačním kurzům budeme věnovat 
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podrobněji, věnujme prostor termínu zážitkové pedagogiky, která je dle našeho názoru adaptačním 

kurzům nadřazená a je to metoda, která je dle Dubce jedním z pilířů adaptačního kurzu (Dubec 2007: 

4).  

Zážitková pedagogika je pedagogický směr, který používá zážitku jako prostředku k výchově 

a vzdělávání. V kontextu adaptace na novou třídu a školu je zážitková pedagogika významná, neboť se 

ukazuje, že se jedná o jednu z nejefektivnějších metod učení se sociálním a osobnostním 

dovednostem. Ve své meta analýze literatury věnující se efektům zážitkové pedagogiky to dokazují 

např. Hattie, Marsh, Neill a Richards, podle nichž se osobnostní a interpersonální (sociální) vlastnosti 

a dovednosti řadí mezi hlavní výstupy zážitkového učení (Hattie, Marsh, Neill a Richards 1997: 47-

48). 

Vychází především z myšlenek Kurta Hahna a zahraničních termínů outdoor education či 

adventure edcuation. V českém prostředí se jí od 70. let 20. století systematicky věnuje Prázdninová 

škola Lipnice (dále PŠL), stejně jako v současnosti množství dalších organizací. Hlubší kořeny 

výchovy v přírodě či výchovy prožitkem můžeme však nalézt již v myšlence sokolství či skautingu na 

počátku 20. století. Zážitková pedagogika je v současnosti i z odborného pedagogického hlediska 

poměrně dynamickým oborem. Teoretickou podporu ve formě odborných studií a článků jí 

v současnosti poskytuje práce a snaha mnohých pedagogických pracovníků jak ve světě, tak v České 

republice. V mezinárodním měřítku stojí za zmínku publikační činnost mezinárodní organizace 

Outward Bound
11

, která je mateřskou organizací české PŠL; v českém prostředí pak právě zmíněná 

PŠL
12

 a časopis Gymnasion
13

 či olomoucké Hnutí GO!
14

 a katedra rekreologie na FTK UP 

v Olomouci
15

. 

Ivo Jirásek, který se zážitkové pedagogice v České republice systematicky věnuje, považuje za 

zážitkovou pedagogiku „analýzu takových výchovných procesů, které pracují s navozováním, 

rozborem a reflexí prožitkových událostí za účelem získání zkušeností přenositelných do dalšího 

života.“ Pro ilustraci tedy můžeme říct, že zážitkově pedagogický pohled na klasické transmisivní 

školní prostředí by se nevěnoval rozboru a zkoušení nabytých znalostí z dějepisu, ale tomu, co studenti 

                                                           
11

 přehled výzkumů a publikací věnovaných zážitkovému vzdělávání v kontextu organizace Outward Bound 

podává stránka http://www.outward-bound.org/staff_sub2_research.htm  
12

 seznam publikací vydaný Prázdninovou školou Lipnice: http://www.psl.cz/index.php?submenu=16  
13

 jednotlivá čísla časopisu Gymnasion jsou přehledně uvedena na stránce 

http://www.psl.cz/index.php?submenu=14 či na stránce http://www.gymnasion.org/  
14

  přehled publikací a diplomových prací věnovaných různým aspektům adaptačních kurzů pořádaných touto 

organizací: http://www.hnuti-go.cz/modules.php?op=modload&name=A-literatura_clanky&file=index a 

http://www.hnuti-go.cz/modules.php?op=modload&name=A-literatura_dp&file=index  
15

 z pedagogů na této katedře vyučujících bychom rádi zmínili především publikační činnost Prof. Ivo Jiráska či 

Mgr. Radka Hanuše 

http://www.outward-bound.org/staff_sub2_research.htm
http://www.psl.cz/index.php?submenu=16
http://www.psl.cz/index.php?submenu=14
http://www.gymnasion.org/
http://www.hnuti-go.cz/modules.php?op=modload&name=A-literatura_clanky&file=index
http://www.hnuti-go.cz/modules.php?op=modload&name=A-literatura_dp&file=index
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během učení prožívali, jak a zdali učení probíhalo a jak by se příště mohli učit lépe. Je tedy patrné, že 

zážitková pedagogika staví na konstruktivistickém přístupu k žákovi, nikoliv na transmisivním. 

Mezi základní charakteristiky učení zážitkem patří snaha o osobní rozvoj jedince, na kurzech 

přítomný prvek dobrodružství, nejistoty a přijímání rizik, element výzvy a reflexe, konání kurzu v 

neobvyklém prostředí, přítomnost her, využití metafor a rozbor proběhnutých aktivit (Učení zážitkem 

a hrou: 12). Zážitková pedagogika vytváří situace i prověřené postupy, které člověku umožňují 

bezprostředním, vlastním „pro-žitím“ odhalit nové oblasti, dosáhnout vědomosti, získat zkušenosti a 

trénovat dovednosti (Vážanský: 26). Toho je dosaženo tím, že jedinec si v bezpečném, tj. lektorem 

monitorovaném a facilitovaném prostředí modelové aktivity vyzkouší různé možnosti jednání, využije 

různé dovednosti a znalosti a při tom pozoruje chování ostatních i skupiny jako celku, a také své 

prožívání. Následně skrze reflexi, tj. rozbor nastalých pocitů, myšlenek a jednání formuluje zkušenosti 

a příklady dobré praxe přenositelné i do reálného života. Zásadní důležitost má v zážitkové pedagogice 

právě reflexe
16

 prožitku, který se skrze rozumové zpracování stává zážitkem, zkušeností, která může 

mít pro jedince vzdělávací charakter. Pro ilustraci důležitosti reflexe v zážitkové pedagogice můžeme 

říct, že v podstatě jakoukoliv činnost (například zrytí zahrádky), pokud je lektorem s účastníky 

náležitě zreflektována, můžeme považovat za zážitkové učení.  

 

2. 3. 2. Teoretické pilíře zážitkové pedagogiky 

Zážitková pedagogika využívá řadu (sociálně) psychologických teoretických koncepcí, na 

nichž staví svůj postoj k rozvoji a vzdělávání jedince. Příkladem může být Gardnerova teorie 

rozmanitých inteligencí. Gardner tvrdí, že obecným cílem pedagogiky je všestranný rozvoj jedince, a 

to tedy inteligence nejen jazykové a logické, ale i pohybové, intrapersonální (poznávání sebe sama) a 

interpersonální (poznávání druhých; Hanuš, Chytilová 2009: 57-58)
17

. Můžeme říct, že zážitková 

pedagogika se pokouší právě o všestranný rozvoj rozličných inteligencí (resp. osobnostních i 

skupinových vlastností a dovedností), a to tedy nejen logicko-intelektuálních jako klasické školní 

vzdělávání (Hanuš, Chytilová, 2009: 58-59). 

Dalším teoretickým konceptem, z něhož teorie zážitkové pedagogiky čerpá, je tzv. Kolbův 

cyklus učení, kterému bych se nyní rád krátce věnoval, následně se budeme věnovat teoretickému 

modelu zón komfortu a stresu a nakonec teorii optimálního prožívání Mihaly Czikszentmihalyiho.  

                                                           
16

 reflexí, neboli review v terminologii Prázdninové školy Lipnice či debriefingem, což je termín používaný 

v korporátním prostředí, máme na mysli rozbor aktivity a pocitů, motivací a jednání jednotlivých účastníků 

aktivity. Detailněji se reflexi věnuje např. Eva Reitmayerová v knize Cílená zpětná vazba 
17

  Více o Gardnerově teorii viz Gardner, H. (1999). Dimenze myšlení: teorie rozmanitých inteligencí. Praha: 

Portál. 
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Tzv. Kolbův cyklus učení vyvinutý psychologem Davidem A. Kolbem popisuje obecný 

koloběh učení, tak jako probíhá u každého jedince nejen ve školním prostředí, ale i v každodenní 

interakci. Tento cyklus, resp. spirála znázorňuje proces učení, tj. zpracování jakékoliv proběhnuté 

události či aktivity do podoby zkušeností, znalostí či dovedností. Kolbův cyklus vychází 

z předpokladu, že pokud se dokážeme ohlédnout za sociálními interakcemi v našem životě a zhodnotit, 

co se nám při nich dařilo a čemu bychom se příště měli vyvarovat, dokážeme se díky nim učit, tj. 

vytěžit z nich poznatky a zkušenosti, které v příštích interakcích poučeně použijeme či se jim vyhneme 

(Hanuš, Chytilová, 2009: 42-44). Obrázek č. 1 znázorňuje právě Kolbův cyklus
18

. 

 

Obrázek č. 1: Kolbův cyklus 

 

 

 

 

 

 

Dalším důležitým teoretickým konceptem, na němž zážitková pedagogika stojí, je teorie zóny 

komfortu a zóny stresu jedince.  Tento přístup vychází z předpokladu, že u každého jedince můžeme 

identifikovat jednak tzv. zónu komfortu, v níž se nachází typy jednání, která jsou danému jedinci 

vlastní a cítí se v nich bezpečně a také tzv. zónu stresu, kde se nachází ty typy jednání, které jedinci 

nejsou vlastní, necítí se v nich dobře, neovládá je a jsou pro něj tudíž potenciálně nebezpečná. Na 

hranici těchto dvou zón se nachází oblast pro zážitkovou pedagogiku nejdůležitější, a to je tzv. zóna 

učení – zkoušením různých druhů jednání a chování, která se v této zóně nacházejí v bezpečném 

herním prostředí pod dohledem lektora či instruktora lze u jedince dosáhnout zvětšování zóny 

komfortu a zmenšování zóny stresu. Dochází tak k učení – jedinec si osvojuje různé nové druhy 

jednání, různé postupy řešení problémů či poznává své prožívání v různých situacích (Vecheta, 

2009:15-16; Franc, Zounková, Martin, 2007: 29; Hanuš, Chytilová, 2009: 84-87). 

Czikszentmihalyiho teorie optimálního prožívání má pro zážitkovou pedagogiku význam 

především díky pojmenování dvou dimenzí, které ovlivňují prožívání člověka při učení a řešení 

problémů. Jsou jimi dovednosti jedince a nároky úkolu, který před jedincem stojí. Pro spokojenost 

z úkolů (mezi něž patří i učení a vzdělávání) je pro jedince podstatné, aby jejich nároky odpovídaly 

                                                           
18

 Zdroj: http://is.ceskacesta.cz/profil-1/procesburger/metoda 



22 

 

dovednostem a schopnostem jedince a zároveň tyto nároky pro něj nebyly nesnesitelné. V tom případě 

se jedinec dostává do tzv. stavu plynutí. Aby se klient dostal do stavu plynutí, je důležité zvolit 

složitost úkolů adekvátně k úrovni jeho vědomostí, schopností a dovedností. Při nadměrně složitých 

úkolech trpí jedinec úzkostí, frustrací či stresem, naopak při příliš snadných zadáních se nudí. Cílem 

zážitkové pedagogiky je pohybovat se právě v zóně plynutí, tj. vyvolávat zážitky, které jsou pro 

jedince uspokojivé: nenudí ho a ani pro něj nejsou příliš obtížné či nebezpečné (Kirchner, 2009: 60-

69; Hanuš, Chytilová, 2009: 56-57). Pedagog tak může postupnými kroky rozšiřovat schopnosti a 

dovednosti jedince v různých životních situacích. Stav plynutí a vztah dimenzí náročnosti úkolu a 

dovedností jedince ilustruje následující obrázek č. 2, převzatý z internetových stránek občanského 

sdružení Atmosféra
19

:  

Obrázek č. 2: Stav plynutí 

 

 

 

 

 

Zážitková pedagogika je poměrně dynamický vědní obor, který plní stránky vědeckých i 

populárních studií a knih
20

. Zde jsem předestřel pouze pro moji práci nejdůležitější teoretické 

koncepty, z nichž zážitková pedagogika vychází. Erudovaný přehled systému a fungování zážitkové 

pedagogiky podávají například Ivo Jirásek ve stati Zážitková pedagogika v časopise Gymnasion či 

publikace z dílny katedry rekreologie na FTK UP v Olomouci, která se zážitkové pedagogice již 

několik let systematicky věnuje.  

Pro cíl mojí práce je podstatný především rys přenositelnosti zážitků a na jejich základě 

nabytých schopností a dovedností z modelového prostředí zážitkových aktivit na adaptačním kurzu do 

každodenního prostředí školní třídy, jak je znázorněn v nekonečné spirále Kolbova cyklu. Pokud by 

žáci zhodnotili adaptační kurz sice jako zábavný, ale nic by si z něj neodnesli pro další „akci“, žádný 

„plán pro příště“, musíme kurz považovat za neúspěšný a cíle za nesplněné. To samé platí o 

                                                           
19

 Zdroj: http://www.os-atmosfera.net/?id=zazitkova_pedagogika 
20

 Např. americký Journal of Experiential Education či výše již zmíněný český časopis Gymnasion 

http://www.os-atmosfera.net/?id=zazitkova_pedagogika
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teoretickém modelu zón komfortu a stresu a teorii optimálního prožívání: zjednodušeně řečeno, 

účastníci adaptačního kurzu by v jeho průběhu neměli prožívat nudu, ani by neměli jeho program 

považovat za ohrožující a nad jejich síly. Z výše uvedených teoretických konceptů tedy plyne, že aby 

byly cíle adaptačního kurzu naplněny, měli by být účastníci schopni pojmenovat pozitivní posun 

v individuálních i skupinových schopnostech a dovednostech, a to na základě silných a zajímavých 

zážitků společných i individuálních. Tyto zásady je třeba zohlednit při navrhování výsledného 

instrumentu. Je však třeba mít také na paměti, že cílem práce není hodnocení jednotlivých zážitkově 

pedagogických metod (např. otázka, zdali byl kurz zábavný a bylo tam dost dobrodružství) a jejich 

kompatibility s teoretickými koncepty, na nichž zážitková pedagogika stojí, ale měření toho, co se na 

kurzu stalo se školní třídou jakožto skupinovým mikrosvětem individuálních jedinců z hlediska 

skupinové dynamiky této skupiny. Hodnocení zážitkových metod na základě těchto měření je polem 

spíše pro pedagogické pracovníky. 

 

2. 4. Adaptační kurzy 

2. 4. 1. Historické a konceptuální pozadí fenoménu adaptačních kurzů 

Jak jsme již v úvodu zmínili, období přechodu na novou školu je pro studenty většinou 

stresujícím obdobím, kdy se musí vypořádat s novou situací přechodu do neznámého sociálního 

prostředí nové školy či třídy.  Dvojnásobně stresující je situace přechodu pro absolventy základních 

škol, kteří ve svém věku zažívají nejen normativní změnu sociálního kontextu (změna školy), ale také 

osobnostní změnu (období puberty; Akos, Martin, 2003: 139). Zvládnout tyto změny je pro mnoho 

studentů náročné a často je toto období spojeno s negativními dopady na chování i výsledky jedince ve 

škole. Přehled studií dokazujících toto tvrzení předkládá ve své studii Patrick Akos a Megan Martin 

(Akos, Martin, 2003: 139). Adaptační programy zmírňují negativní osobností a sociální vlivy, které se 

pojí s procesem přechodu z jednoho stupně vzdělávání (primární, sekundární, terciární) na další, který 

je pro mnohé studenty z výše popsaných důvodů stresující.   

Adaptační kurzy mají dlouhou tradici ve Spojených státech – první kurz pořádaný v přírodě 

mimo prostředí školy pořádala již v roce 1935 univerzita v Dartmouthu (Bobilya, Akey & Mitchell, 

2011: 302). Tradici zde mají především adaptační programy pro nové studenty vysokých škol, které 

sice jsou výraznější životní změnou v životě studenta než přestup na gymnázium či střední školu (jiný 

styl výuky i studentského života, často doplněný stěhováním z domova na kolej), přesto se však jedná 

o podobný proces tranzice, přechodu z určitého sociálního kontextu do jiného, takže proces adaptace 

na nové prostředí ho spojuje se situací přechodu na střední školu či gymnázium. Usnadnění tohoto 

přechodu a snížení následného odchodu studentů je hlavním důvodem, proč univerzity ve Spojených 

státech adaptační kurzy pořádají (Bobilya, Akey & Mitchell, 2011: 303).  
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V americké tradici adaptačních kurzů můžeme vysledovat 2 hlavní proudy – jeden se zaměřuje 

na převážně organizační adaptaci nových studentů – tedy seznámení s prostředím, normami a 

možnostmi nové školy, bez důrazu na osobnostní a sociální adaptaci. V 80. letech byla realizována 

řada studií, která experimentálně dokazovala efektivitu těchto programů pro rychlejší seznámení 

studentů s prostředím školy a jejich přehled podává Jason et al. (Jason, Betts, Johnson, Smith, 

Krueckeberg & Cradock, 1989: 273-274). Tyto adaptační kurzy můžeme jako institucionálně 

organizační. Druhý proud je více spojen se zážitkovou pedagogikou a organizací Outward Bound. Pojí 

se tak s programy, které cílí i na osobnostní a sociální rozvoj studentů. Tyto kurzy mají za důsledek 

rozvoj osobnosti, sebe-organizace, sociálních dovedností, sociální sítě, snížení počtu odcházejících 

studentů, redukci stereotypů a schopnost orientace v malých skupinách – přehled studií dokládajících 

tyto výsledky předkládá Austin et al. (Austin, Martin, Mittelstaedt, Schanning, & Ogle, 2009: 435). 

Tento proud bych nazval jako zážitkové adaptační programy. Zaměření zážitkové pedagogiky na učení 

osobnostních a sociálních dovedností účastníků jsme již výše zmínili (viz Hattie, Marsh, Neill a 

Richards 1997: 47-48) 

V další práci Wolfe a Kay v kvalitativní studii dokazují, že vedle přípravy na univerzitní život 

a zlepšení postojů ve vztahu ke škole zaznamenali účastníci adaptačního programu také rozvoj 

sociálních vztahů a také znalosti své vlastní osobnosti (Wolfe & Kay, 2011: 28). Dlouhodobý pozitivní 

vliv adaptačních kurzů na osobnostní, sociální a akademické schopnosti účastníků prokazují ve své 

longitudinální studii Gass, Garvey a Sugermann, kteří provedli s 16 účastníky adaptačního kurzu 

rozhovory s odstupem 17 let. V rozhovorech se věnovali vlivu, který měl kurz a jeho důsledky na 

jejich další akademický a osobní život (Gass, Garvey, Sugerman, 2003: 34). 

Arthur Smith a Jane Josse ve starší studii z 50. let popisují adaptační problémy nových 

studentů a definují důležité cíle a účel adaptačních programů: měly by pomoci novým studentům 

překonat mezeru mezi sociálním kontextem staré a nové školy, resp. efektivně vstoupit a zvyknout si 

na prostředí, zvyky a práci nové školy (Josse & Smith 1957: 101). Během adaptace na novou školu a 

třídu by všichni studenti měli mít možnost v průběhu aktivit demonstrovat své schopnosti a 

kompetence a tak si vyzkoušet a experimentovat s možnými budoucími rolemi ve školním kolektivu. 

Stejně tak by studenti měli mít možnost poznat jak požadované (tj. ideální), tak reálné normy školy a 

v návaznosti na to zformovat také normy samotné třídy (Josse & Smith 1957: 106).  

Konkrétní konceptualizaci témat, kterým se věnují adaptační kurzy, představuje osobnostní a 

sociální výchova (OSV), která se v diskurzu českého školství objevuje od počátku 90. let a je spojena 

především se jménem Josefa Valenty. V rámci reformy kurikulárních dokumentů českého školství se 

OSV stala průřezovým tématem, které by školy měly začleňovat do svých školských vzdělávacích 

programů. OSV se zabývá rozvojem klíčových osobnostních a sociálních dovedností, které student 

užije v každodenním životě. Jedná se tedy o rozvoj životních kompetencí v oblasti osobního života se 
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sebou samým a života v mezilidských vztazích (Valenta, 2006: 13). Jako nevýhodou Valentovy 

konceptualizace můžeme spatřovat, že není podložena výzkumem, ale jedná se spíše o konceptuální 

uchopení určité vzdělávací oblastí, obsahující různé dovednosti osobnostního a sociálního rázu. Přesto 

však můžeme říct, že pojmenovává oblasti jednání skupiny (školní třídy), z nichž některých se snaží 

dosáhnout i adaptační kurzy. Valenta rozděluje témata OSV do tří hlavních oblastí, jak ukazuje 

následující tabulka č. 3 (Valenta, 2006: 17–41). 

Tabulka č. 3: Hlavní oblasti a témata osobnostní a sociální výchovy dle Valenty 

1. Osobnostní rozvoj Rozvoj schopnosti poznávání 

Sebepoznání a sebepojetí 

Seberegulace a sebeorganizace 

Psychohygiena  

Kreativita 

2. Sociální rozvoj Poznávání lidí 

Mezilidské vztahy  

Komunikace  

Kooperace a kompetice 

3. Morální rozvoj Řešení problémů a rozhodovací dovednosti 

Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

Tématům adaptačních kurzů se budeme věnovat dále v této práci, a proto zde pojmenujeme, 

která témata OSV jsou nejsilněji akcentována mezi tématy adaptačních kurzů. Samotná myšlenka 

adaptačních kurzů je totiž s OSV velmi těsně spjata a bylo by tedy možno říct, že všechna témata OSV 

jsou tématy adaptačních kurzů, avšak z důvodu šíře OSV se domnívám, že bude lepší specifikovat ty, 

na které se adaptační kurzy zaměřují. Jedná se zejména o oblasti sociálního rozvoje jedinců – na 

adaptačním kurzu studenti poznávají nové spolužáky, navazují s nimi prvotní vztahy, vstupují do 

vzájemné komunikace a situací nutné spolupráce. Tyto procesy mají však, i když spíše pouze 

okrajový, vliv i na osobnostní a morální charakteristiky studentů: student poznává a reflektuje své 

prožívání v prostředí nového kolektivu, přemýšlí o svém postavení ve třídě, o svých motivacích a 

emocích ve vztahu k novým spolužákům. 

 

2. 4. 2. Forma a podoba adaptačních kurzů 

Zážitková pedagogika, jak jsme ji popsali výše, je jedním z hlavních pilířů adaptačních kurzů 

pro žáky a studenty základních a středních škol. Podívejme se nyní blížeji, co to vlastně adaptační kurz 

je. Adaptační kurzy jsou obvykle tvořeny s jasnou dramaturgií po sobě jdoucími sociálně 
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psychologickými zážitkovými aktivitami, které jsou obvykle cíleny na nové studenty středních a 

základních škol a nejobecněji mají za cíl poznání a seznámení spolužáků, podporu dobrých vztahů ve 

třídě a nastartování funkčního kolektivu
21

. Tvůrci adaptačních kurzů se proto pokoušejí vytvářet 

množství rozličných situací a aktivit, během nichž mají účastníci možnost interagovat. Jsou to situace 

fyzické a psychické zátěže, soutěže, zábavy, řešení problémových situací či volna a odpočinku. 

Obvykle mají kurzy formu několikadenního společného pobytu mimo školu, obvykle i mimo 

město, konají se na začátku školního roku a mají několik základních pilířů. Jak uvádí Michal Dubec 

(2007), je to primárně zážitková pedagogika, která je hlavní pedagogickou metodou adaptačních 

kurzů, a díky níž žáci skrze reflexi svých prožitků během strukturovaných aktivit získávají 

intrapersonální i interpersonální zkušenosti, které mohou být v životě dále využity. Společné prožitky 

jsou podstatné také díky faktu, že jsou vlastní pouze této dané skupině a tvoří tak spojovací prvek, ke 

kterému mohou spolužáci odkazovat. Dalšími pilíři kurzů jsou pobyt mimo školu, čas pro sebe, tj. 

nestrukturovaný čas strávený se spolužáky, dále spolupráce a provázející, partnerský přístup lektora 

(Dubec: 2007). Prvnímu pilíři jsme se věnovali v předcházející kapitole, podívejme se proto blížeji na 

ty ostatní. 

Vytrhnutí ze školy a pobyt v přírodě mají význam pro požadovanou změnu chování a 

prožívání, které se adaptační kurzy snaží u nově se tvořícího třídního kolektivu vyvolat. Školní 

prostředí se totiž často pro svou formální atmosféru nehodí jako prostředí vytváření neformálních 

vztahů mezi žáky. Školní prostředí a běžné situace, které v něm vznikají, totiž umožňují vnímat jen 

omezené množství osobnostních rysů ostatních lidí. Omezenost interakce ve školním prostředí 

zpomaluje seznamování kolektivu, případně může i vyvolávat nežádoucí jevy (pomluvy, 

dezinformace).  Mimoškolní prostředí je pro tento účel díky své volnosti vhodnější. Žáci spolu tráví 

veškerý čas, poznávají se v každodenních situacích i při strukturovaných aktivitách a následných 

reflexích. Hlavně je zde však prostor a čas koncentrovat se na třídu samu, na její společné aktivity, 

interakce a vztahy. Volný čas strávený se spolužáky je podstatný jako katalyzátor přirozených a 

neformálních interakcí, vztahů a komunikačních kanálů mezi studenty. Tyto situace sice nejsou 

reflektované, jsou však právě pro svou neřízenost a neformálnost podstatné pro osobnější a bližší 

poznání spolužáků, nalézání společných či protichůdných zájmů a činností, díky čemuž mohou vznikat 

hlubší vzájemné vztahy. Vznik sociálních interakcí a vztahů mezi spolužáky je na adaptačních kurzech 

podporován skrze hry a aktivity, v nichž spolu studenti musí komunikovat a spolupracovat, aby je 

splnili, tj. společně hledat a shodnout se na řešení pro danou problémovou situaci, to vše pod 

facilitačním dohledem lektora. Podstatný je zde znovu rys reflektovanosti všech aktivit a situací, díky 

                                                           
21

  Funkčním kolektivem máme na mysli takovou úroveň komunikace a spolupráce uvnitř třídy, díky níž jsou 

členové třídy schopni efektivně a bez konfliktů řešit situace, které před nimi v průběhu jejich studentského života 

vyvstávají (písemné práce, učení, oslavy, dárky pro učitele, údržba třídy aj.). Cílům adaptačních kurzů se však 

budeme ještě dále podrobněji věnovat 
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nimž se prohlubuje vzájemné poznání studentů, poukazuje se na problémové situace ve vzájemné 

interakci a diskutují se možná další řešení. Posledním důležitým rysem je nakonec partnerský přístup 

lektora, který aktivitě a iniciativě studentů nastavuje jasné hranice, ale v jejich rámci je studentům 

průvodcem a partnerem a facilituje interakce, které mezi žáky a studenty nastávají.  

Výše uvedený formální popis adaptačního kurzu je pro nás podstatný, protože popisuje 

organizační a pedagogické aspekty kurzu, které je rámcovou situací s  daným obsahem a formou, do 

níž studenti jakožto individuality i jako členové kolektivity vstupují a v níž jednají, v níž mezi nimi 

probíhají interakce a dochází ke změně skupinové dynamiky třídy. 

 

2. 5. Specifikace dimenzí konceptuálního modelu 

2. 5. 1. Vztah učební látky a cílů výuky v kontextu skupinové dynamiky a adaptačních kurzů 

Pro tvorbu instrumentu však bude nutné poskytnout větší vhled do dění odehrávajícího se ve 

skupině školní třídy na adaptačním kurzu, než je pouze přehled dimenzí skupinové dynamiky, které 

jsou platné pro jakoukoliv skupinu. Jak však zjistíme, které z  dimenzí skupinové dynamiky jsou 

relevantní pro školní kolektiv podstoupivší adaptační kurz, popřípadě které dimenze skupinové 

dynamiky spolu souvisí, mají společný vztah či význam? Domnívám se, že můžeme použít konkrétně 

a detailně specifikované cíle adaptačních kurzů, které nám mohou sloužit jako vodítko, na jaké 

aspekty skupinové dynamiky se v případě školní třídy na adaptačním kurzu zaměřit. Mimo to nám 

také poskytnou představu o tom, jakých podob mohou jednotlivé dimenze skupinové dynamiky na 

adaptačních kurzech nabývat.  Následující část se věnuje vztahu cílů a vzdělávání a pokouší toto 

rozhodnutí odůvodnit. 

Účelem školy není žáka jen vzdělávat, ale také ho začleňovat do společnosti. Nejde tedy jen o 

pedagogiku, ale skrze proces socializace také o sociální psychologii. Čtyři komponenty fungují jako 

regulativy této řízené školní socializace. Je to 1. učivo, které stanovuje obsah výuky; 2. cíle, které 

stanovují společenský účel výuky a motivační přitažlivost pro studenty; 3. dále pak metody stanovující 

postupy vedoucí k dosažení vytyčených cílů a 4. hodnocení stanovující dosahovanou kvalitu výuky 

(Helus, 2007: 203). 

Jak jsme již uvedli výše, podstatným pedagogickým teoretickým zdrojem pro výukové 

působení adaptačních kurzů je osobnostní a sociální výchova. Jak uvádí Valenta, specifikem OSV je, 

že učivem se stává sám žák a žákovská skupina, konkrétně ty oblasti a témata, které jsou pro ně 

relevantní ať již z hlediska aktuální intervence či možného rozvoje.  

Zaměřme se nyní na vztah cílů a obsahu učiva. Projevuje se na dvou rovinách: makro a mikro. 

O makro úrovní mluví Helus, když hovoří o těch cílech, které stanovují společenský účel výuky 
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(Helus, 2007: 203).  Jedná se o požadavky a cíle, které na školství klade veřejná a státní správa a 

zainteresované organizace a projevuje se například v „Národním programu rozvoje vzdělávání 

v České republice (Helus, 2007: 209).  Tyto makro, nebo dlouhodobé cíle pak určují obsahy a témata 

probíraného učiva.  

Druhá rovina je úroveň mikro cílů, o nichž mluví například Valenta (Valenta, 2006: 121). 

Jedná se o dílčí, krátkodobé cíle vzdělávání, které vycházejí z témat a obsahů učiva, kterým je, jak 

jsme již zmínili výše, v OSV především žák a žákovská skupina. Zdrojem pro formulaci těchto mikro 

cílů mohou být žáci a situace, které prožívají, společně s tématy OSV (viz výše - osobnostní, sociální a 

morální rozvoj; Valenta, 2006: 122). Vztah učiva, makro a mikro cílů výuky znázorňuje Obrázek č. 3. 

Obrázek č. 3: Vztahy učiva a mikro a makro cílů výuky 

 

Můžeme tedy říct, že cíle na mikro rovině, které  osobnostní a sociální výchova stanovuje, 

konkrétně cíle adaptačních kurzů, by měly vycházet z potřeb a situací, které jsou relevantní 

pro žákovskou skupinu. Tento poznatek je pro nás podstatný, neboť na jeho základě jsme se rozhodli 

vybrat si právě definované cíle adaptačních kurzů pro to, abychom určili, které dimenze z širokého 

pole skupinové dynamiky jsou relevantní pro třídní kolektiv, který právě absolvoval adaptační kurz. 

Předpokládáme totiž, že některé dimenze skupinové dynamiky třídy se budou jako důsledek kurzu 

měnit spíše než jiné (např. tématem ani cílem kurzu nebude tolik výkon školní třídy jako vztahy mezi 

žáky).  

 

2. 5. 2. Cíle adaptačního kurzu  a skupinová dynamika třídy na kurzu 

Jaké tedy jsou cíle adaptačních kurzů, konkrétně kurzů zaměřených na osobnostní a sociální 

rozvoj účastníků? Využil a srovnal jsem 3 zdroje dat o cílech adaptačních kurzů: 1. zahraniční studii 

Roberta Curtise, který odkazuje k pojetí cílů adaptačních kurzů u O´Keefe (Curtis 1994: 59-60); 2. 

Makro 

• Makro cíle výuky 

• společnost určuje, co je žádoucí, aby se děti naučily 

Učivo 

• Učivo 

• obsah a témata výuky 

Mikro 

• Mikro cíle výuky 

• Dílčí cíle jednotlivých vzdělávacích bloků 
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domácí metodickou práci Michala Dubce věnovanou adaptačním kurzům (Dubec, 2007: 10-11); 3. 

vlastní sondu mezi organizace věnující se v českém prostředí pořádání adaptačních kurzů.  

Pro lepší pochopení toho, co se na adaptačním kurzu děje a jaké jsou jeho cíle, jsme provedli 

krátkou sondu mezi organizace, které organizují adaptační a stmelovací kurzy v české prostředí
22

, 

který byl realizován pomocí krátkého dotazníku (Příloha č. 1). Dotazník se tázal po tom, jak členové 

těchto organizací chápou cíle adaptačních kurzů
23

, po tom, co se na kurzech vlastně se školní třídou 

děje
24

 a jaké jsou techniky evaluace a hodnocení výstupů z kurzu v dané organizaci. Dále budeme 

pracovat především s odpověďmi na otázku tázající se na cíle adaptačních kurzů a později s tou 

týkající se technik evaluace kurzů. V těchto případech budeme vždy pracovat s agregovanými daty za 

všechny organizace. Dotazník jsem rozesílal e-mailem a dohromady jsem oslovil 32 organizací, z toho 

se mi vrátilo 15 dotazníků, návratnost tedy činí 47%. 

Zaměřili jsme se především na ty cíle, které jsou relevantní pro náš konceptuální model – tedy 

cíle spojené se skupinovými (sociálními) dimenzemi skupinové dynamiky Všechny 3 zdroje 

zmiňovaly také osobnostní cíle adaptačních kurzů (rozvoj sebereflexe studenta, zvýšení sebevědomí 

apod.), ale ty pro účely naší práce nejsou podstatné. Následující tabulka č. 4 tyto pro nás relevantní 

cíle shrnuje. 

Tabulka č. 4: Komparace cílů a témat adaptačních kurzů 

O´Keefe (Curtis 1994) Dubec (2007) Sonda (Lukáš 2012) 

Skupinové (sociální) cíle 

 hlubší vzájemné poznání účastníků 

(zájmy, koníčky) 

vzájemné poznání a 

seznámení žáků 

Podpora komunikačních schopností efektivní komunikace (nekonfliktní 

komunikace, snaha o diskuzi a shodu) 

rozvoj dovedností otevřené 

komunikace 

Rozvoj podpory mezi spolužáky   

Tvorba přátelství  upevnění pozitivních 

                                                           
22

 Tyto organizace můžeme v této věci považovat za odborníky a aktéry vlastnící expertní znalosti. Jako ověření 

jejich odbornosti v uvedené problematice se dotazník mimo jiné ptal na počet adaptačních či stmelovacích kurzů, 

které daná organizace za rok pořádá. Odpovědi se pohybovaly mezi 4-120 kurzy ročně. Jedná se jmenovitě o 

organizace Elio, Centrum outdoorvých programů, Česká cesta, Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad 

Orlicí, Pedagogicko-psychologická poradna Brno, Prevent, Signum, Stan, Veselá společnost, Plusko (Slovenská 

republika), Agentura Wenku a Středisko volného času Zábřeh. 
23

 Počet uvedených cílů adaptačních kurzů byl  v sondě již dopředu omezen na 5 cílů, jak je vidět v dotazníku v 

 příloze č. 1 
24

 Tabulka, shrnující odpovědi na otázku po dění na adaptačním kurzu a zobrazující jejich vztah k cílům 

adaptačních kurzů je obsahem Přílohy č. 2. Přikládáme ji jako další argument pro fakt, že se skrze konkrétně 

specifikované cíle adaptačních kurzů snažíme určit pro školní třídu po takovém kurzu relevantní dimenze 

skupinové dynamiky. 
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neformálních vztahů 

a) Naučit se spolupracovat s 

ostatními 

b) Rozvinout skupinovou schopnost 

řešit problémy 

spolupráce mezi žáky a řešení 

konfliktů při skupinové práci 

rozvoj dovedností týmové 

spolupráce 

a) Získat důvěru k ostatním 

b) Naučit se přijímat ostatní 

c) Redukovat stereotypy 

a) Rozvoj důvěry ve třídě 

b) Respektování myšlenek a pocitů 

ostatních 

Budování vzájemné důvěry, 

tolerance a respektu 

Získat smysl pro třídu jako 

komunitu, celek 

uvědomění si skupiny (reflexe školní 

třídy jakožto skupiny) 

Zvýšení koheze skupiny 

Rozvoj rolí hledání vlastní role ve skupině Rozdělení skupinových rolí 

 Formulace pravidel soužití nastavení pravidel a norem 

soužití 

 společné zvládání náročných situací 

(fyzicky i psychicky) a z toho plynoucí 

společné silné zážitky 

 

  Zrychlení vývojových fází 

dynamiky skupiny 

Interakce studentů a učitelů hlubší vzájemné poznání učitele 

(zájmy, koníčky) 

Navození vztahu s třídním 

učitelem 

Ostatní 

Diskuze o praktických tématech 

školního života 

 Příprava třídy na budoucí 

práci ze strany školy 

  

Pokud tedy srovnáme a doplníme jednotlivé zdroje, dostaneme se ke 12 základním cílům 

adaptačních kurzů v oblasti rozvoje skupinových, sociálních dovedností: 1. vzájemné poznání žáků; 2. 

rozvoj efektivní komunikace; 3. rozvoj podpory mezi spolužáky; 4. tvorba pozitivních neformálních 

vztahů; 5. rozvoj schopnosti týmové spolupráce a řešení konfliktů; 6. budování vzájemné důvěry a 

tolerance; 7. zvýšení koheze skupiny; 8. dělení skupinových rolí; 9. formulace norem soužití; 10. silné 

společné zážitky; 11. zrychlení vývojových fází dynamiky skupiny; 12. navození vztahu s třídním 

učitelem 

 Výše uvedené cíle adaptačních kurzů dle logiky a blízkosti jejich obsahu můžeme shrnout do 4 

kategorií, které do určité míry korespondují s naším konceptuálním modelem skupinové dynamiky. 

Kategorie, které mezi cíli spatřujeme, jsou následující:  
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1. Interakce mezi členy skupiny (komunikace, spolupráce, řešení problémů, rozhodování a 

moc);  

2. Skupinová koheze a podpora (koheze, podpora, důvěra, tolerance);  

3. Struktura skupiny (nastavení norem, rozdělení rolí, tvorba vztahů); 

4. Vývojové fáze dynamiky skupiny, vývoj skupiny 

Domnívám se, že další důležitou oblastí, na kterou adaptační kurzy míří, je kategorie, kterou 

bych nazval aplikace moci. Zahrnuje přítomnost vůdce, jeho roli a také způsob rozhodování. Třída je 

na adaptačním kurzu vystavena situacím, kdy je nucena společně se na něčem dohodnout či něco 

vykonat, což vyžaduje zapojení žáků, podněcuje tvorbu struktury moci ve třídě a také růst vůdce, či 

vůdčí skupinky, kteří řídí a organizují život třídy. Třída se tak na kurzu učí aplikovat či kontrolovat 

moc, která se v ní rodí a strukturuje, a tyto procesy považuji za velmi podstatný rys skupinové 

dynamiky třídy. I když tato kategorie přímo nevyplývá z výše uvedené sondy a analýzy literatury, 

rozhodl jsem se na základě mých zkušeností se skupinovou dynamikou tříd na adaptačním kurzu se 

touto oblastí skupinové dynamiky také zabývat.  

Jak jsou jednotlivé cíle rozděleny mezi výše uvedené 4 kategorie a co bližšího se pod těmito 

cíli skrývá, je obsahem následující tabulky č. 5, která vychází především z realizované sondy mezi 

organizacemi pořádajícími adaptační kurzy - jednotlivé odpovědi expertů jsem navzájem srovnal a 

doplnil. 

Tabulka č. 5: Popis cílů a témat adaptačních kurzů (dle sondy) 

Oblast Popis Kategorie 

1. vzájemné poznání 

žáků 

„prolomení ledů“; naučení jmen; poznání, co kdo dělá, jak se chová; 

emocionální a fyzická (tj. neformální) rovina, to vše v bezpečném 

prostředí 

Interakce; 

Struktura 

2. rozvoj efektivní 

komunikace 

tvorba bezpečného prostředí pro otevřenou komunikaci mezi žáky 

(schopnosti otevřeně diskutovat a komunikovat, dávat zpětnou vazbu, 

otevřeně reflektovat a pojmenovávat chování své i ostatních) 

Interakce 

3. rozvoj podpory mezi 

spolužáky 

Schopnost podržet a podpořit ostatní spolužáky v psychicky či 

fyzicky náročných momentech 

Koheze a 

podpora 

4. tvorba pozitivních 

neformálních vztahů 

skrze silné a pozitivní společné zážitky navození a upevnění 

pozitivních neformálních vztahů, pozic a vazeb v třídním kolektivu; 

uvyknutí na prostředí 

Struktura; 

Interakce 

5. rozvoj schopnosti 

týmové spolupráce a 

řešení konfliktů 

podpora kompetencí ke společnému řešení problémů v nově 

vytvořeném kolektivu, vysvětlení jejího významu a praktický 

prožitek této spolupráce 

Interakce 
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6. budování vzájemné 

důvěry a tolerance 

vnímání individuálních odlišností a přijímaní těchto jevů na 

individuální i skupinové rovině 

Koheze a 

podpora 

7. zvýšení koheze 

skupiny 

stmelení kolektivu – uvědomění si třídy jakožto skupiny, reflexe 

kolektivu, vnímání třídy jako celku 

Koheze a 

podpora 

8. dělení skupinových 

rolí 

neformální prostředí adaptačního kurzu usnadňuje diferenciaci rolí ve 

školní třídě a nalezení pozice jedince ve třídě; hledá se vůdce třídy 

Struktura 

9. formulace norem 

soužití 

nastavení hranic vhodného vzájemného chování, tj. nastavení norem 

a pravidel soužití; tvorba třídních pravidel 

Struktura 

10. silné společné 

zážitky 

Silné společné zážitky plynoucí ze společně zvládnutých psychicky či 

fyzicky náročných situací 

Interakce 

11. Zrychlení 

vývojových fází 

dynamiky skupiny 

Snaha, aby třída prošla v bezpečném prostředí kurzu fázemi forming, 

storming a norming (zvládání konfliktů, nastavení norem skupiny) 

Vývojové 

fáze 

12. vztah s třídním 

učitelem 

budování pozice a pozitivního vztahu s třídním učitelem (poznání na 

psychické i fyzické rovině, osobnější přístup, neformální vazby); 

poznání prostředí školy (přístup učitelů) 

Interakce 

 

Na tomto místě bych rád zmínil cíl adaptačních kurzů, který jsem v tabulce č. 4 zařadil do 

kategorie ostatní – příprava třídy na budoucí práci s ní ze strany školy, neboť se netýká přímo 

skupinových cílů adaptačního kurzu, ale pojmenovává přesah adaptačního kurzu do školních lavic po 

skončení kurzu. Tento aspekt je však pro docílení dlouhodobé změny v třídním kolektivu naprosto 

zásadní, protože sebelepší kurz nebude mít kýžený dopad na třídní kolektiv, pokud učitel se třídou ve 

škole dále nepracuje ve směru vytyčeném na kurzu. Tento fakt je podstatný pro praktickou 

pedagogickou práci se školní třídou, ale v našem návrhu dotazníku, měřícím skupinovou dynamiku ho 

dále reflektovat nebudeme 

 Pokud bychom měli tedy shrnout to, co se na základě našich zjištění na adaptačním kurzu se 

školní třídou a její skupinovou dynamikou děje, můžeme mluvit zprvu o inter-individuální adaptaci na 

ostatní spolužáky na začátku kurzu v období formování třídy: prvotní interakce, prolomení ostychu a 

seznámeni. Dále pak hlubší vzájemné poznávání ostatních spolužáků i pedagoga, jejich chování a 

vlastností v problematických situacích a zklamání či naplnění úvodních očekávání a tvorba očekávání 

nových. Později dochází k tvorbě skupinové struktury, prohlubují a komplikují se interakce, zvyšuje se 

vzájemnost a koheze a dochází k prvotnímu přerozdělení moci ve skupině: žáci společně prožívají, což 

má předpoklad ve výše popsaném poznání a inter-individuální adaptaci. Na základě toho se tvoří první 

nestabilní vazby a vztahy, tvoří a dělí se role, nastavují se pravidla fungování skupiny. Členové 

skupiny si projevují vzájemnou pomoc, zlepšuje se jejich dovednost otevřeně komunikovat a 
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spolupracovat hledají řešení problémů a konfliktů. Ve třídě se vytváří křehká důvěra ke třídě i 

k pedagogovi. Jak žáci reflektují svoji pozici v kolektivu, porovnávají se s ostatními, vzniká vědomí a 

reflexe skupiny, uvažování o skupině jako celku, vzniká sociální identifikace se třídou; můžeme 

mluvit o kohezi třídy. V ideálním případě této oblasti odpovídají fáze storming a norming 

Tuckmanova dělení fází vývoje skupiny, kterému se budeme věnovat níže v této práci. 

 

2. 5. 3. Dimenze výsledného konceptuálního modelu  

Uvedené cíle adaptačních kurzů a jejich obsah vrhá bližší světlo na dimenze skupinové 

dynamiky, na které bychom se měli při vytváření instrumentu zaměřit. Bližší pohled na dimenze 

skupinové dynamiky dle Kozla, které jsme uvedli výše a se kterými pracujeme, ukazuje, že některé 

dimenze jsou obsaženy ve 4 kategoriích, které jsme na základě zaměření cílů kurzů určili (interakce 

mezi členy skupiny, skupinová koheze a podpora, struktura skupiny a vývojové fáze dynamiky 

skupiny). Dimenzí, kterou jsme vynechali, je výkonnost, neboť její rozvoj není primárním tématem či 

cílem adaptačního kurzu a pokud se na něm její motiv vyskytne
25

, slouží většinou k reflexi fungování 

procesů uvnitř skupiny, tedy ostatních skupinových dimenzí skupinové dynamiky třídy. Další pro 

adaptační kurz nerelevantní dimenzí jsou cíle skupiny, např. zaměření na vztahy či na výkon, které 

vycházejí spíše z osobnostní motivace a charakteru žáků třídy, což není tématem adaptačního kurzu, 

což potvrdila i výše uvedená analýza jejich cílů. Podobná je situace u dimenze vliv a moc, kterou také 

dále nevyužijeme. 

Následující tabulka č. 6 představuje výsledný konceptuální model skupinové dynamiky školní 

třídy absolvující adaptační kurz. Tento model předkládá ty dimenze skupinové dynamiky školní třídy, 

na jejichž změnu cílí adaptační kurzy. Mějme stále na paměti, že následující dělení slouží převážně 

účelu přehlednosti a samotné prvky se výrazně překrývají. Výsledný přehled prvků skupinové 

dynamiky relevantních pro adaptační kurzy je pak následující (pro srovnání jsou v pravém sloupci 

uvedeny i korespondující cíle kurzů). 

Tabulka č. 6: Konceptuální model skupinové dynamiky školní třídy absolvující adaptační kurz 

Kategorie Sledované dimenze skupinové dynamiky školní třídy 

1. struktura skupiny  1.1. Normy skupiny (pravidla fungování třídy, rámec pro veškeré další 

interakce, co je v pořádku a co ne) 

1.2. Skupinové role (diferenciace a přijetí rolí)  

1.3. Vztahy mezi členy skupiny (souvisí s tvorbou skupiny - interakce 

a tvorba prvotních vztahů na základě vzájemného poznání a adaptace) 

                                                           
25

 např. jako skóre počítané u soutěžní aktivity 
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2. Interakce mezi členy skupiny 2.1. Komunikace (kvantita a kvalita – agresivní či otevřená) 

2.2. Kooperace 

2.3. Zvládání konfliktů 

3. skupinová koheze a podpora 3.1. Sociální podpora  

3.2. Koheze (sociální identifikace se třídou, přináležitost ke třídě, 

reflexe třídy jakožto skupiny, jakožto „my“) 

3.3. Skupinová atmosféra (nastartování pozitivní atmosféry, která je 

bezpečná, důvěrná, tolerantní a respektující) 

4. Aplikace moci 4.1. Vůdcovství a rozhodování (přítomnost vůdčí osoby či skupinky, 

demokratický či autoritářský styl řízení, participace třídy na 

rozhodování) 

5. vývoj dynamiky skupiny 5.1. Tvorba skupiny a následné vývojové fáze skupiny (seznámení a 

adaptace na ostatní – forming - případně storming a norming) 

 

2. 5. 4. Dimenze vývoj skupiny (dle Tuckmana) 

Vztah mezi jednotlivými dimenzemi našeho modelu však není zcela rovnocenný – jiný 

charakter přisuzujeme vývoji dynamiky skupiny. Jak uvádí Forsyth, vývojové fáze popisují životní 

cyklus skupiny, od jejího „dětství“ až po „stáří“ a ostatní dimenze se tedy projevují v ní (Forsyth 2009: 

129). Vývoj dynamiky skupiny je na rozdíl od ostatních dimenzí teoretickým, deskriptivním modelem 

skupinové dynamiky, který je skrze ostatní dimenze (struktura, koheze a interakce) realizován a 

projevuje se v nich. Následující obrázek č. 4 vizuálně zobrazuje vztah dimenzí v našem konceptuálním 

modelu skupinové dynamiky školní třídy po adaptačním kurzu. Je však třeba mít na paměti, že jde o 

schematický náčrt a jednotlivé dimenze jsou navzájem provázané:  

 

Obrázek č. 4: Konceptuální model 

skupinové dynamiky školní třídy 

absolvující adaptační kurz 
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V různých fázích skupinového vývoje, jak je uvádí Tuckman, jsou také akcentovány různé 

dimenze skupinové dynamiky. Tuckman identifikoval celkem 4, resp. 5
26

 hlavních fází skupinového 

vývoje. V první Tuckmanově fázi, formingu dochází k prvotní interakci a adaptaci na ostatní členy 

skupiny a na nové prostředí. Jedinci zkoušejí své chování, „oťukávají se“ a identifikují se hranice 

vzájemného chování, utváří se prvotní, velmi nestabilní struktura vztahů. Důsledkem toho je vznik 

závislosti na prvotním vůdci, na ostatních členech a skupinových standardech – jedinci ve skupině 

zatím nejsou schopni jednat sami za sebe, ale jsou v nejisté struktuře závislí na ostatních (Tuckman 

1965: 396). 

V další fázi se s prohlubující a častější interakci a poznáním objevují první konflikty mezi 

členy skupiny, často spojený s nutností společné práce či rozhodnutí (Egolf 2001: 115). Konflikt je 

zde důsledkem odporu proti vlivu a požadavkům skupiny (Tuckman 1965: 396). 

Odpor k omezením plynoucím z existence skupiny a z jejího vlivu je překonán ve fázi 

normingu, kdy je rozvinut pocit koheze a pocitu vnitřní přináležitosti. To vše díky ustanovení 

skupinových standardů společné práce, rozhodování, aplikace moci a rozvinutí konformity. Společně 

s tím jsou ustanoveny nové role plynoucí z nových norem (Tuckman 1965: 396). 

V poslední fázi skupinové dynamiky se mezilidské struktury stávají nástroji úkolových 

pracovních aktivit. Role jsou flexibilní a funkční a energie skupiny je vedena do úkolu. Strukturní 

problémy se zdají být v této fázi vyřešeny (Tuckman 1965: 396). Do této fáze se většinou třída na 

adaptačním kurzu nedostane, což odpovídá i faktu, že jsme dimenzi „výkon“ z našeho konceptuálního 

modelu vyřadili.  

 I když Tuckman původně zamýšlel svůj model jakožto lineární, ve smyslu přímého vývoje 

skupiny, další výzkum ukázal, že vývoj skupin je spíše cyklický (Forsyth 2009: 134). Skupiny se 

mohou vracet do různých fází na základě jejich aktuální situace – je možné, že dobře fungující a 

výkonná skupina se bude muset vrátit do fáze stormingu v důsledku období neshod a osobních či 

pracovních konfliktů a bude znovu muset i fázemi normingu a performingu.  

I když Tuckmanův model vývoje skupinové dynamiky není hlavním teoretickým modelem 

naší práce, domnívám se, že dobře popisuje různé fáze vývoje, v nichž se skupina může nacházet a 

v nichž různě vystupují do popředí dimenze konceptuálního modelu skupinové dynamiky. Při 

formingu je vyzdvižena komunikace, vztahy a vůdcovství ve smyslu prvotní orientace a adaptace. 

V další fázi je to především kooperace, zvládání konfliktů a rozhodování a v posledním koheze, 

podpora, normy a role. Adaptační kurz by měl sloužit jako bezpečný „urychlovač“ skupinového 

vývoje: měl by napomoci třídě zformovat prvotní síť vztahů, podpořit komunikaci probíhající 

                                                           
26

 ve studii z roku 1977 doplnil Tuckman níže zmíněné fáze ještě o fázi adjouring – přirozený rozpad skupiny 

(TUCKMAN, B., JENSEN, M. 1997. Stages of Group Development Revisited. Group & Organization 

Management, Ročník 2, číslo 4: 419-427. 
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v bezpečném prostředí, zvládnout nevyhnutelné konflikty a podpořit následnou tvorbu skupinových 

norem.  

Jak jsem se pokusil ukázat výše, sledování vývojových fází skupinové dynamiky je plodným 

polem sociálně psychologického zkoumání skupin. Pro účely naší práce jsem se však rozhodl s touto 

dimenzí dále nepracovat a při navrhování instrumentu ji nezohlednit. Vedly mě k tomu následující 

důvody: měření vývojových fází skupiny je totiž dle mého názoru samostatným a rozsáhlým polem, 

které si zaslouží vlastní rozsáhlou konceptualizaci, která je ale odlišná od té, kterou provádíme v naší 

práci. Zde vycházíme z představy skupinové dynamiky jako multidimenzionálního pole složeného 

z různých dimenzí, jehož je vývoj skupiny součástí. Pokud bychom empiricky zjišťovat, v jaké 

vývojové fázi se skupina nachází, domnívám se, že bychom museli vyjít z některé z teorií 

skupinového vývoje (např. výše zmíněný Tuckman či souhrnný model Wheelanové) jakožto našeho 

hlavního teoretického a referenčního rámce pro konceptualizaci a operacionalizaci výzkumného 

nástroje. Touto cestou jsme se však nevydali a domnívám se, že pokud bychom se na závěr naší práce 

pokoušeli vytvořit index vývoje skupiny, postrádal by nutnou validitu. 

Považoval jsem však za nutné až do této fáze práce s touto dimenzí pracovat, neboť dle mého 

názoru postihuje důležité aspekty vývoje školní třídy a pokud bych se zde o ní nezmínil, nebyla by má 

práce věnující se skupinové dynamice školních tříd úplná. Pokud bychom měli pojmenovat informaci, 

o kterou kvůli tomuto rozhodnutí přijdeme, bude se týkat především postihnutí relací mezi 

jednotlivými dimenzemi skupinové dynamiky, resp. jejich teoretického uchopení a zasazení do časové 

souslednosti jednotlivých fází, v každé z nich jsou akcentovány různé dimenze skupinové dynamiky, 

jak jsme nastínili výše. 

Postihnutí vývojových fází skupinové dynamiky bylo již poměrně validně metodologicky 

zpracováno. Pokud by bylo potřeba postihnout tuto rovinu skupinové dynamiky třídy, doporučuji jako 

validní a ověřený instrument měřící vývoj dynamiky skupiny dle Tuckmanových fází dotazník Judith 

M. Hochbergerové Group Development Questionnaire
27

. 

3. Návrh instrumentálního řešení 

3.1. Současný stav používání měřících nástrojů 

Dříve než se pustíme do samotného navrhování výzkumného designu, podívejme se, jaké 

metody evaluace a měření výstupů adaptačních kurzů jsou v současnosti nejčastěji používány. 

Zdrojem informací pro nás bude výše zmíněná sonda mezi pořadateli adaptačních kurzů, která 

                                                           
27

 O dotazníku Group Development Questionnaire byla publikována řada článku, vybírám dle mého názoru 

nejvíce relevantní HOCHBERGER, Judith, M. 1994. The Group Development Questionnaire: A validation 

study. ProQuest Disertations and Theses. 
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obsahovala otázku tázající se, zdali a jaké metody měření výstupů kurzů používají
28

. Jednotlivé 

metody měření a jejich četnosti použití dle sondy shrnuje tabulka č. 7. 

Tabulka č. 7: Současné metody měření efektivity adaptačních kurzů (dle sondy) 

Položka 

Absolutní 

četnost použití 

Relativní 

četnost
29

 

1. dotazníky pro žáky na konci kurzu 10 67% 

2. ústní (rozhovor) a jiné techniky ZV od žáků na konci kurzu 7 47% 

3. ústní (rozhovor) a jiné techniky ZV od pedagogů na konci 

kurzu 5 

33% 

4. dotazníky pro pedagogy na konci kurzu 3 20% 

5. stálý kontakt s pedagogem 1 7% 

6. ústní (rozhovor) a jiné techniky ZV od žáků (follow-up) 1 7% 

7. ústní (rozhovor) a jiné techniky ZV od pedagogů (follow-

up) 1 

7% 

8. rozhovor s metodikem / ředitelem (follow-up) 1 7% 

9. evaluace od lektorů po kurzu 1 7% 

10. návazný kurz 1 7% 

11. porovnávání spolupráce třídy na začátku a na konci 1 7% 

12. dotazník pro žáky (follow-up) 0 7% 

13. dotazníky pro pedagogy (follow-up) 0 7% 

 

Nejčastější metodou měření se ukázala být zpětná vazba s účastníky kurzu ve formě 

dotazníků, rozhovorů či specifických zpětnovazebních aktivit na konci kurzu. Méně časté je 

dotazování mezi pedagogy formou rozhovoru či dotazníku na konci kurzu. Z toho plyne, že většina 

měření efektivity kurzů a naplnění jejich cílů v současnosti probíhá na konci samotného adaptačního 

kurzu mezi studenty a pedagogy na kurzu přítomnými. Dalšími, i když méně častými cestami je 

udržování kontinuálního kontaktu s pedagogem a řešení krizové situace ve třídě společně s ním; dále 

lektoři některých organizací třídu průběžné na kurzu pozorují (např. její schopnost spolupracovat) a 

následně vypracovávají závěrečné hodnocení třídy s doporučeními pro další rozvoj; mnohé organizace 

také stojí o návaznou práci se třídou ve škole, ve formě navazujících kurzů rozvíjejících změny 

dosažené na kurzu, ale jak ze sondy vyplynulo, není o ně mezi školami velký zájem. 

                                                           
28

 Znění otázky: „Používáte na adaptačních kurzech, které realizujete či po jejich skončení nějaké formy 

evaluace kurzu či měření naplnění cílů? Pokud ano, uveďte prosím jaké.“ 
29

 Pracujeme s odpověďmi z 15 dotazníků, které se nám v průběhu sondy vrátily 
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Některé z organizací se také pokoušejí o návazné zjišťování stavu třídy v samotné škole, tedy 

po skončení samotného kurzu (tzv. follow-up), ať již ve formě ústního rozhovoru či jiné metody 

zpětné vazby od studentů, pedagogů, či vedení školy. Školy však o setkání navazující na adaptační 

kurz nemají většinou zájem. Zajímavé je pro nás zjištění, že žádná z oslovených organizací nerealizuje 

návazné šetření ve třídě či mezi pedagogy ve formě dotazníku. Domnívám se, že je to způsobeno 

faktem, že v současnosti se dotazníková šetření na konci kurzů často zabývají organizačními a 

pedagogickými aspekty adaptačních kurzů a neexistuje tudíž ucelený výzkumný design, který by 

umožňoval měřit a srovnat stav třídy ze sociálně psychologického hlediska na konci kurz a návazně po 

několika měsících školního života. Tento fakt považuji za velký nedostatek současných výzkumných 

designů, protože právě přenositelnost změn a zkušeností na kurzu nabytých do každodenního školního 

života je pro zdravé fungování třídy zásadní. 

Co se týče kvality používaných nástrojů, je často rozkolísaná a sahá od jednoduchých otázek 

na účastníky ve formě „Co se mi líbilo / nelíbilo?“ až po propracovaný systém hodnotících dotazníků a 

návazných setkání s představiteli školy. Jak jsem již zmínil výše, často se metody měření zabývají 

organizačními a pedagogickými aspekty adaptačních kurzů, což je přirozené, ale pro účel naší práce 

nedůležité. Výzkumný nástroj, který se pokoušíme navrhnout, si neklade za cíl měřit spokojenost 

účastníků s programem kurzu či lektory, tedy s pedagogickými aspekty realizovaných kurzů, ale 

změny ve skupinové dynamice malé skupiny, jíž školní třída je. 

 

3.2. Podoba navrženého výzkumného řešení  

3. 2. 1. Kritéria výzkumu ve školním prostředí a jejich zhodnocení 

Před výzkumníkem, který má za cíl měřit skupinovou dynamiku třídy, stojí dvě cesty. Jak 

uvádí Čapek, může to být cesta kvalitativního výzkumu (pozorování školní třídy při interakci, 

rozhovory se žáky třídy), nebo kvantitativního (dotazníkové šetření; Čapek 2010: 99-100). I když má 

pozorování a rozhovory v sociálně psychologickém výzkumu školy své významné místo, rozhodli 

jsme se pro instrumentální řešení formou dotazníku. Vede mě jednak pragmatická potřeba dodržet 

relativní jednoduchost a snadnou administraci výsledného výzkumného řešení, a také stejně jako 

Liebmana přesvědčení, že pozorování chování nemůže přímo hodnotit motivaci tohoto chování a či 

pohled na svět jednajícího. Z toho důvodu většina výzkumníků věnujících se skupinovým procesům 

vedle experimentálních designů volí místo pozorování spíše přímé tázání aktérů (Lieberman, dle 

MacNair-Semands 2000: 256). Při volbě mezi rozhovory se žáky sledované třídy a dotazníkovým 

řešením jsme se na základě kritéria jednoduchosti administrování výsledného řešení a také 

srovnatelnosti jednotlivých měření mezi sebou rozhodl pro výše uvedené řešení. Dalším argumentem 
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pro toto rozhodnutí je praktická vytíženost lektorů a učitelů v průběhu kurzu, kdy není lidská kapacita 

realizovat strukturované a validní rozhovory se žáky třídy. 

 Na následujících řádcích se budeme věnovat praktickým otázkám návrhu našeho výzkumného 

designu. Budeme se věnovat rysům specifického výzkumného řešení pro vzdělávací programy, dále 

budou diskutovány ambice měření skupinové dynamiky a s tím spojený časový plán výzkumu a 

nakonec relevantní roviny sociálně psychologického výzkumného šetření. 

Zásadní otázka, která před námi stojí, zní: „Jak měřit skupinovou dynamiku školní třídy po 

adaptačním kurzu?“ Začněme od jednoduché dílčí otázky: Jak by měl výzkumný design použitelný ve 

školním prostředí vypadat? Kuh a Ransdell mluví o 5 hlavních kritériích, které by měl výzkumný 

design, měřící a evaluující vzdělávací program mít: 

1) cena – náklady na administraci by měly být minimální 

2) jednoduchost - nástroj by neměl vyžadovat expertní znalosti od administrátorů – učitelů – 

ani od těch, kteří na základě výsledků budou činit rozhodnutí 

3) srozumitelnost - smysl a účel designu by měl být jednoduše srozumitelný jak učitelům, tak 

žákům 

4) validita - evaluace by měla vyústit v závěry, které jsou smysluplné v kontextu hodnocené 

třídy a proběhnutého programu 

5) „vstřícnost k zainteresovaným stranám“ – výstupy a závěrečná data by měla pokrývat 

vstupy od co nejvíce stran a měla by odpovídat hodnotám a potřebám jednotlivých účastníků 

hodnocení a zainteresovaných stran (Kuh, Ransdell, 1980: 302-303). 

 Uvedená kritéria a praktičnost v nich obsažená reflektují také naše pojetí výsledného 

instrumentálního řešení. Kritérium ceny vyřazuje z našeho uvažování některé moderní vizualizační 

metody zobrazení vztahů v sociálních skupinách
30

. Podobně důležité je pro nás kritérium 

jednoduchosti výsledného nástroje a jeho administrace a proto jsem se rozhodnul nezohlednit v našem 

návrhu sociometrické metody. Sociometrií, jak ji definuje Bjerstedt se rozumí „měření jakéhokoliv 

druhu mezilidských (…) vztahů s primárním zaměřením na současné zkoumání mezilidských 

preferenčních situací za pomoci víceméně specifických metod subjektivní výpovědi“ (Musil, 2003: 

17). Konkrétní podoby nabývá sociometrie Morenovské tradice v rozličném množství měřících 

nástrojů, sahajících od Balesovy Analýzy procesu interakce a SYMLOGu až k českému dotazníku So-

                                                           
30

 uvažovali jsme například o použití originální české metody vizualizace dat Sociomapování, vyvinuté 

Radvanem Bahbouhem. Jeho dlouhodobé užívání je však pro většinu škol finančně neúnosné z důvodů 

náročnosti zpracování výstupů. Z podobných důvodů jsme vyřadili i metody Analýzy sociálních sítí (Social 

Network Analysis) 



40 

 

Ra-D (sociometrický ratingový dotazník), zkonstruovanému V. Hrabalem
31

. Pro všechny tyto nástroje 

je charakteristické hodnocení všech ostatních členů skupiny dle definovaných kritérií, resp. zařazování 

do daných kategorií (tzv. peer rating), což považujeme sice za validní a osvědčenou metodu, ale pro 

naše účely nevhodnou právě z důvodu kritéria jednoduchosti. Proti využití sociometrie v našem 

návrhu mluví také to, že struktura vztahů ve školní třídě a vzájemná přitažlivost a odpudivost jejích 

členů, které ukazuje sociometrie, nejsou přesně tím místem, kam v našem dotazníku míříme. S dalšími 

kritérii, tedy se srozumitelností a validitou, se ztotožňujeme a budeme je reflektovat při samotném 

navrhování výzkumného instrumentu a designu.  

 Poslední kritérium, tedy vtažení všech zainteresovaných stran do hodnocení, nás také vede 

k myšlence, že výsledných dotazník by se měl administrovat mezi všechny jedince, kteří jsou 

v procesu vzniku a realizace adaptačního kurzu zainteresováni. Dotazník tedy vyplňují a skupinovou 

dynamiku třídy hodnotí nejen samotní žáci, ale také lektoři, kteří se třídou pracovali a také 

pedagogové – ti kteří se zúčastnili kurzu a ti, kteří mají následně ve škole se třídou nejvíce zkušeností. 

Bude tak naplněno kritérium, aby měření bylo založeno na vstupech od co nejvíce zainteresovaných 

stran. Také se domníváme, že je to krok, který bude prospěšný i pro reflexi a přemýšlení o skupinové 

dynamice ze strany pedagogů v duchu tvrzení, že co se měří, to se mění. 

Posledním tématem, kterému bych se zde rád věnoval a které souvisí s výše navrženým 

hodnocením od pedagogů a lektorů na kurzu, je otázka, jak jednoduchý je dotazník, který splňuje 

kritérium jednoduchosti. Punch uvádí, že horní hranicí čistého vyplňování je 30 minut (Punch 2003: 

51). Rád bych, aby mnou navržený instrument dosáhnul třetiny uvedeného času, tedy 10 minut čistého 

vyplňování, resp. přibližně 30 položek v dotazníku. Tyto údaje platí pro dotazníky administrované 

mezi žáky školní třídy.  

Z hlediska počtu získaných dotazníků bude situace rozdílná u hodnocení od pedagogů a 

lektorů, neboť u nich můžeme počítat s  vyplněnými dotazníky v řádech jednotek, což nepovažujeme 

za metodologicky obhajitelný počet pro kvantitativní dotazník. Řešení spatřujeme v instrumentu 

Group Dynamics Q-sort, který spojuje kvalitativní i kvantitativní pohled na skupinovou dynamiku a 

kterému se budeme věnovat později. Zde pouze uveďme, že nevýhodou tohoto dotazníku je jeho 

relativní rozsáhlost a časová náročnost na vyplnění. Po zvážení tohoto porušení našeho kritéria 

jednoduchosti pro tuto skupinu hodnotitelů na jedné straně a možnosti získat hodnocení skupinové 

dynamiky měřené školní třídy z více stran na straně druhé, jsme se rozhodli v tomto bodě kritérium 

jednoduchosti potlačit a navrhnout relevantní výzkumné řešení pro sběr hodnocení od početně 

omezené skupiny pedagogů a lektorů.  

                                                           
31

 bližší přehled sociometrické metodologie a nástrojů podává Jiří Musil v publikaci Sociometrie 

v psychologické kognici 



41 

 

3. 2. 2. Ambice výzkumného designu a časový plán 

Další podstatnou otázkou, kterou je nutné zodpovědět je s jakými ambicemi a v jakém 

časovém horizontu můžeme měření provádět? Podnětný pohled v této otázce nám poskytne oblast 

měření efektů zážitkového učení, která má v českém prostředí dlouhou tradici. Politické okolnosti 

vzniku prvních zážitkových programů v 70. letech nutily jejich realizátory, jasně dokladovat výsledky 

svého počínání (Hanuš, Chytilová, 2009: 94). Evaluace, respektive měření dopadu kurzů, tak má 5 na 

sebe navazujících částí. Evaluace 1. a 2. řádu, které se věnují evaluaci a vyhodnocování programu před 

jeho započetím a v samotném průběhu akce pro nás v tomto bodě není podstatná. Pro nás je 

zajímavější evaluace třetího až pátého řádu (Hanuš, Chytilová, 2009: 95), jak uvádí tabulka č. 8. 

Tabulka č. 8: Roviny evaluace zážitkové pedagogiky 

Stupeň evaluace Popis 

Evaluace 3. řádu Aktuální hodnocení právě proběhnutého projektu. Ukazuje, jak si cíl a téma 

programu a skupina účastníků stáli na konci kurzu 

Evaluace 4. řádu Hodnocení účastníky cca dva měsíce po skončení kurzu. Vyjadřují se skrze 

dotazník či rozhovory k cílům programu, tématu, programové skladbě a 

aktivitám 

Evaluace 5. řádu Sleduje zvnitřnění cíle a tématu projektu účastníky. Nakolik se staly 

naučené modely chování, dovednosti a znalosti použitelnou součástí jejich 

života 

 

Z tabulky plyne, že nelze zaměňovat evaluaci 3., 4. a 5. řádu, což znamená, že to, jak se 

účastníci vysloví o vnímání témat a cílů kurzu na samotném konci programu, ještě nevypovídá nic o 

proběhlém zvnitřnění, o tom, zdali a co si z programu a cílů kurzu odnášejí do svého dalšího života 

(Hanuš, Chytilová, 2009: 95). V kontextu adaptačních kurzů se chceme docílit evaluace 4. řádu 

pomocí návazného testování ve škole přibližně 2 měsíce po skončení samotného kurzu (follow-up), 

což také u mnou konstruovaného instrumentu navrhuji. Tento follow-up by byl mimo samotné 

studenty třídy administrován také mezi pedagogy, kteří ve třídě vyučují nejvíce hodin, a tudíž mají 

s danou třídou nejvíce zkušeností a je pravděpodobné, že znají skupinovou dynamiku třídy. Mimo to 

navrhuji také měření předcházející samotnému kurzu (pre-test) realizované mezi žáky a dále také 

hodnocení realizované žáky třídy, lektory a pedagogy na kurzu přítomnými při zakončení kurzu. 

Výsledný časový plán mého výzkumného designu je zobrazen na obrázku č. 5. 
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Obrázek č. 5: Časový plán výzkumu 

Je nutno říci, že předmětem našeho návrhu není evaluace 5. řádu, a to z toho důvodu, že dle 

mého názoru je úplné docílení evaluace 5. řádu úkol, který nutně vyžaduje nejen kvantitativní, ale také 

kvalitativní metody měření (např. rozhovory se studenty a pedagogy ve třídě učícími, zúčastněné 

pozorování při vyučování) a námi preferované dotazníkové řešení, které je postaveno na výše 

zmíněných 5 kritériích, především však na jednoduchosti, je zde proto limitované. Zde vidím prostor 

pro budoucí bádání (např. případové studie), které by se pokusily zrealizovat kompletní a validní 

evaluaci 5. řádu – tedy zjistit, jak se promítá efekt adaptačních kurzů do niterného prožívání studentů a 

fungování třídy při ve školním životě. 

 

3. 2. 3. Roviny měření skupinové dynamiky 

Další dílčí otázka, na kterou bychom měli ještě před operacionalizací instrumentu a konstrukcí 

položek odpovědět, zní:  „V jakých rovinách můžeme skupinovou dynamiku měřit?“ Jak naznačil výše 

konceptuální model skupinové dynamiky a analýzy cílů adaptačních kurzů, můžeme skupinovou 

dynamiku zjednodušeně rozdělit na rovinu osobnostních charakteristik jedinců ve skupině a („já“) a na 

rovinu skupinové struktury a procesů („my“). Podobné dělení uvádí také Hanuš a Chytilová (Hanuš, 

Chytilová, 2009: 96). Zpětnou vazbu, jak uvádí autoři, v našem případě měření výstupů a změn na 

kurzu, můžeme rozdělit do několika rovin - já, já-ty, já-vy, my-ty, my (Hanuš, Chytilová, 2009: 96). 

Pro nás jsou nejzajímavější především roviny já-ty a my, které popisuje tabulka č. 9, společně 

s příklady nástrojů, které jsou pro tuto rovinu měření charakteristické. 

Tabulka č. 9: Roviny měření skupinové dynamiky 

Rovina měření Popis Nástroje 

Já-Ty Jak tě vnímám, co jsem s tebou prožil a zažil, čím jsi mne Sociometrie, 

 

Pre-test ve škole 
před začátkem kurzu 

- realizovaný žáky 
třídy 

Adaptační kurz 

Měření na konci 
kurzu 

- realizované žáky 
třídy, lektory a 

pedagogy 

Každodenní 
interakce a 

fungování třídy ve 
škole 

Follow-up (2 měsíce 
po kurzu) 

-  realizovaný žáky 
třídy a 2 pedagogy 



43 

 

obohatil, kde ti nerozumím, proč tě nechápu, čím mne 

překvapuješ, čím mne obohacuješ 

Analýza procesu 

interakce, Symlog 

My (jako 

skupina lidí) 

Jaká jsme skupina, jak jsme vnímáni jako skupina, čím jsme 

prošli, jak fungujeme, co se nám daří, v čem jsme dobří, jaké ve 

skupině vidím role, schopnosti, potenciál atd., jaké máme 

vnitřní procesy, jaká jsou naše témata, komunikace, spolupráce, 

hodnoty, vztahy mezi členy skupiny 

Group Dynamics 

Q-Sort, Group 

Development 

Questionnaire 

  

 Výše uvedená tabulka v pravém sloupci podává příklady měřících nástrojů, které odpovídají 

dané rovině měření. Náš instrument v tomto bodě zaměříme především na rovinu a My. Rovina Já-Ty 

totiž odpovídá sociometrii, kterou, jak jsme výše odůvodnili, pro náš návrh používat nebudeme. 

 V této fázi jsme tedy stanovili kritéria a charakteristiky, která bude náš výzkumný design 

splňovat, navrhli jsme časový plán výzkumného designu a také jsme si specifikovali, na jaké rovině 

měření skupinové dynamiky se budeme pohybovat. Nyní se blížeji podíváme na dimenze našeho 

konceptuálního modelu a následně na operacionalizaci a konstrukci samotného dotazníku. 

 

3. 3. Konceptuální zpřesnění modelu skupinové dynamiky 

Jak jsem již výše uvedl, skupinovou dynamiku chápu jako komplexní multidimenzionální 

souhrn sil, které působí ve skupině, a i když konceptuální model zjednodušuje jeho chápání na několik 

oddělených dimenzí, jsou vztahy mezi jednotlivými dimenzemi silně propojené a vzájemně na sobě 

závislé. Skupinovou dynamiku školní třídy proto chápeme jako pole, resp. oblast, která obsahuje 

množství významných bodů, indikátorů, která nám pomáhají s orientací, kde se pole skupinové 

dynamiky nachází, kde přesně se na něm samém nacházíme a zdali už nestojíme na poli jiném.  

Domníváme se však, že v současné podobě se konceptuální model nenachází v takové podobě, 

abychom ho mohli jednoduše operacionalizovat. Je proto nutné ho dále zpřesnit, tj. určit konkrétní 

proměnné (nazvěme je jako sub-dimenze konceptuálního modelu), které z  uvedeného konceptuálního 

modelu vycházejí a jsou zároveň relevantní a podstatné pro skupinovou dynamiku školní třídy 

absolvující adaptační kurz. Odpovídá to tomu, co říká Babbie, že složité a komplexní proměnné nelze 

měřit jako jednu jednoduchou proměnnou. (Babbie 2004: 175).  

Právě tyto konkrétní proměnné, resp. dílčí sub-dimenze konceptuálního modelu, jsou pro nás 

podstatné pro to, abychom mohli skupinovou dynamiku a její změnu měřit. Součtem odpovědí na 

položky měřící některé tyto sub-dimenze, získáme agregovanou hodnotu několika indexů, které budou 

postihovat podstatné rysy skupinové dynamiky, jako je např. koheze či interakce ve třídě (Punch 2003: 
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49). Při tomto procesu je nutné agregovat podobné s podobným, každá položka musí být promyšleným 

reprezentantem a indikátorem celkové sumované proměnné. Naším cílem je tak vnitřní konzistence 

výsledných indexů (Punch 2003: 78-79, Babbie 2004: 164-165 ). 

Považujeme z toho důvodu za potřebné se v následující části alespoň stručně teoreticky 

věnovat každé dimenzi z našeho modelu skupinové dynamiky, abychom vyjasnili, co za nimi skrývá a 

následně specifikovat jejich pro účel naší práce relevantní sub-dimenze (proměnné). Jak jsme řekli již 

výše, dimenzi vývoje skupiny se již dále věnovat nebudeme. 

 

3. 3. 1. Normy třídy 

Normy jsou všeobecně pravidla a zásady chování lidí vůči sobě navzájem anebo způsoby 

řešení určitých sociálních situací. Můžeme je rozlišit na normy sociální, vlastní celé skupině, a 

personální, tj. jak jsou normy závazné pro jedince, co si z nich odnáší (Lovaš 1998: 100-101). Normy 

mohou být projevem svébytnosti třídy a mohou mít různou orientaci – na pomoc a podporu, či 

orientaci negativistickou (odmítavé postoje ke škole či k jedinci; Gillernová 1998: 266). Jak uvádí 

Lovaš, normy určují, co je ve třídě akceptovatelné a co ne; vztahují se tedy na celou třídu (Lovaš 

2008: 324). Naplňování či porušování norem je pozitivně (odměna) či negativně (trest) 

sankcionováno. Různé normy se liší měrou konformity, kterou vyžadují a silou následných sankcí, 

z čehož vyplývá, že mezi normami můžeme z hlediska jejich kvality a síly rozlišovat (Nakonečný 

2009: 391).  

Tabulka č. 10: Proměnné dimenze normy třídy 

1.1. Normy skupiny 

- Existence norem – existence pravidel chování, které celá třídy následuje 

- Charakter norem – normy podporující přátelství a spolupráci či soutěživost 

- Sankce – přítomnost trestu v případě porušení norem 

 

3. 3. 2. Skupinové role ve třídě 

Z určitého úhlu pohledu můžeme skupinové role považovat za normy, které nejsou platné pro 

celou třídu, ale pojí se s určitou konkrétní pozicí ve třídě (Lovaš 2008: 324). Je to norma založená na 

sdílených očekáváních toho, jak se má osoba v určité pozici ve třídě chovat k ostatním, jaké úkoly má 

např. plnit. Role mají zásadní vliv na to, jak se spolužáci vnímají a chovají k sobě navzájem (Lovaš 

2008: 324).  S rolí vůdce jsou spojeny zcela jiné interakce než s rolí třídního šprta či šaška. Role se 

obecně konstituují postupně během počátečního období třídy, vycházející z raných interakcí. 

Z hlediska přijetí rolí můžeme sledovat tendenci konvergentní, tedy sbližování se a přijímání role, a 
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tendenci divergentní, tedy chování ve vztahu k zastávané roli odmítavé, negativní, odtažité (Gillernová 

1998: 285). 

Tabulka č. 11: Proměnné dimenze skupinové role ve třídě 

1.2. Skupinové role 

- Existence třídních roli – žáci mají své pozice, funkce ve třídě a s nimi je spojené očekávání 

určitého chování, vztahů, práv a povinností 

- Akceptace role – spokojenost, přijetí role ze strany žáka 

 

3. 3. 3. Vztahy mezi členy třídy 

Vztahy jsou významným faktorem sociálního vývoje žáků ve školní třídě; predikují dokonce 

úspěšnost adaptace jedince na dospělý život (Gillernová 1998: 267). Zde se zaměříme na celkovou 

provázanost vztahů či izolovanost žáků třídy, a také na charakter jejich vztahů, tedy přátelství či 

agresivita. Právě dostatečný počet přátelských vztahů je pro vývoj jedince velmi podstatný (Gillernová 

1998: 267). V našem instrumentu se v kontextu adaptačních kurzů  zaměříme především na to, zdali 

jsou ve třídě podskupiny a party a jaké jsou vztahy jak mezi těmito podskupinami, tak ve třídě 

celkově. 

Tabulka č. 12: Proměnné dimenze vztahy mezi členy třídy 

1.3. Vztahy mezi členy třídy 

- Existence podskupin – přítomnost menších podskupin ve třídě 

- Vztahy mezi podskupinami – kvalita vztahů a prostupnost mezi partami 

- Kvalita vztahů – přátelské či agresivní vztahy ve třídě celkově 

  

3. 3. 4. Komunikace 

Činnost a interakce třídy je založena na komunikaci, neboť souvisí skoro s každou společnou 

činností ve třídě. Komunikace tak má interakční, vztahové rysy. Projevuje se v komunikačních sítích, 

které mají zásadní vliv na výkonnost a spokojenost žáků (Janoušek 2008: 229). Pokud v některém 

místě komunikační sítě třídy existují bariéry, může to vést k nespokojenosti žáků, konfliktům či ztrátě 

informací (Nakonečný 2009: 418). Komunikační sítě školní třídy můžeme rozdělit zjednodušeně 

rozdělit do 2 typů: 1) plná struktura, kdy každý možné volně komunikovat s každým; a 2) 

centralizovaná, s menším množstvím uzlových komunikačních aktérů (Nakonečný 2009: 416). 

Komunikace je také důležitým faktorem sekundární socializace, při čemž vystupuje do 

popředí především její obsah, spíše než její forma. S rostoucí komunikací roste vzájemná sympatie 
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mezi komunikujícími osobami a je tak spojena s afiliativní tendencí a může podpořit rozvoj 

skupinových vztahů (Nakonečný 2009: 419-420).  

Vzhledem k faktu, že ve školní třídě je vzhledem k její velikost velmi nepravděpodobná plná 

komunikační struktura a na zjišťování těchto údajů jsou vhodnější interakční analýzy, zaměříme se 

v kontextu adaptačních kurzů především na kvalitu komunikace a její otevřensot 

Tabulka č. 12: Proměnné dimenze komunikace 

2.1. Komunikace 

- Kvalita komunikace – přátelská a svobodná či agresivní a nerovná 

- Otevřenost komunikace  - ochota mluvit před ostatními žáky o osobních věcech 

 

3. 3. 5. Kooperace 

Spolupráce ve skupině úzce souvisí se soutěživostí: oboje jsou totiž důsledky vzájemné 

závislosti jedinců ve skupině, která je její přirozenou součástí. Pokud jsou jedinci nuceni spolu 

koexistovat ve sdíleném prostoru školní třídy, jsou jejich zájmy a činnosti na sobě závislé, což se 

projeví buď ve spolupráci, kdy se zájmy a činnosti jedinců spojí na cestě za společným cílem, či 

rozpojí na poli soutěživosti (Forsyth 2009: 382). Nakonečný dokonce uvádí, že kooperace je 

protipólem konfliktu, k němuž může kompetitivnost ve své vyhrocené podobě vést (Nakonečný 2009: 

401). Kooperativní třída se vyznačuje vzájemnou pomocí žáků, poklesem agresivity a především 

soutěživosti (Nakonečný 2009: 401). 

Tabulka č. 13: Proměnné dimenze kooperace 

2.2. Kooperace 

- Vzájemná pomoc – míra vzájemné pomoci při společné práci 

- Soutěživost – míra soutěživosti mezi žáky třídy 

- Efektivita společné práce – schopnost třídy se při společné práci dohodnout a dosáhnout 

výsledku 

 

3. 3. 6. Zvládání konfliktů 

Konflikty jsou přirozenou součástí života každé skupiny, jak ukazuje např. výše popsaný 

Tuckmanův model vývoje skupinové dynamiky. Důležitými zdroji konfliktů ve školní třídě je soulad 

žáka s normami třídy, akceptace žáka ze strany třídy jakožto míra, v níž jedinec potřebuje být 

skupinou akceptován a rozsah, v němž mu uspokojení této potřeby skupina umožňuje (Nakonečný 

2009: 401). Při zkoumání konfliktů se můžeme zaměřit na vyhledávání zdrojů konfliktu, techniky 
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deeskalace a překonávání divergentních zájmů. Hlavními 3 způsoby řešení konfliktů jsou 1) 

autoritativní způsob, tj. z pozice moci; 2) alternativní způsob, tj. např. vyjednávání či hledání 

konsenzu; a 3) intervence třetí strany, tj. např. mediace (Frankovský, Kentoš 2008: 315-316). My se 

při zkoumání konfliktů a jejich zvládání ve školní třídě absolvující adaptační kurz zaměříme 

především na přítomnost a četnost konfliktů a na fakt, zdali je třída tyto spory efektivně řešit.  

Tabulka č. 14: Proměnné dimenze zvládání konfliktů 

2.3. Zvládání konfliktů 

- Přítomnost a četnost konfliktů  

- Existence „conflict managementu“
32

 – Existence technik a mechanismů, kterými je třída 

schopna spory vyřešit 

 

3. 3. 7. Sociální podpora 

Sociální podpora, které se jedinci od skupiny dostává, může mít různé podoby. Forsyth podává 

výčet 5 hlavních typů: 1) pocit přináležitosti, inkluze ve skupině (přijetí, potvrzení členství a 

přináležitosti, společné aktivity); 2) emocionální podpora, vyjadřující péči a starost o druhého 

(vyjadřování respektu a uznání, povzbuzení, naslouchání, sdílení pocitů, pozitivní nonverbální 

interakce – objímání apod.); 3) informační podpora, poskytující radu a vedení (sdílení užitečných 

informací, poskytování rad a návrhů, řešení problémů, ukazování způsobů, jak vyřešit úkol); 4) 

instrumentální podpora, poskytující hmatatelné zdroje (půjčování peněz, vyhovění požadavkům, 

asistování při práci a povinnostech, doprava, poskytnutí místa bydliště) a 5) duševní podpora, 

zaměřující se na témata smyslu a účelu (vysvětlení výzev, sdílení víry, potvrzení pohledu na svět 

jedince, rozptýlení existenční úzkosti; Forsyth 2009: 102-103). Domnívám se, že pro třídu absolvující 

adaptační kurz jsou relevantní především první 4 oblasti skupinové podpory, tedy pocit přináležitosti, 

podpora emocionální a informační a instrumentální. Zbylý typ, tedy podpora duševní, se týká časově 

pozdějších fází vývoje třídy, či spíše dospělých jedinců. 

Tabulka č. 15: Proměnné dimenze sociální podpora  

3.1. Sociální podpora 

- Pocit přináležitosti – přijetí všech žáků zbytkem třídy 

- Emocionální podpora – ve třídě je někdo, komu může žák sdělit své pocity a starosti 

- Informační podpora – žáci si sdílí užitečné informace a radí si navzájem 

- Instrumentální podpora – ochota půjčit ostatním žákům finance 

  

                                                           
32

 Conflict managementem máme na mysli techniky a postupy deeskalace a řešení konfliktů 
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3. 3. 8. Skupinová koheze 

Skupinová koheze nebo jinak soudržnost skupiny má své jádro v pojmu „držet pohromadě“. 

Vyjadřuje, že mezi jedinci existují sociální pouta a vazby a konflikty jsou minimální či pouze 

přechodné (Šafr, Sedláčková 2008: 311). Známá Festingerova definice mluví o kohezi jako o 

„průsečíku ´všech sil´, jež působí na člověka, aby zůstal ve skupině“ (Šafr, Sedláčková 2008: 314). 

Kohezi můžeme obecně zkoumat na 2 rovinách: na mikro rovině, která zkoumá, jak společnost drží 

pohromadě v individuálních a sociálních vazbách, a na makro rovině, která se věnuje vlastnostem 

dobré a soudržné společnost (Šafr, Sedláčková 2008: 311). Domnívám se, že kohezi lze měřit jako 

„konstrukt, který lze měřit a konceptualizovat nezávisle na faktorech, jež ho produkují“ (Bollen, Hoyle 

dle Šafra, Sedláčkové 2008: 312). Dle Friedkina jsou pak při operacionalizaci možné dva přístupy – 

buď chápat kohezi jako objektivní vlastnost skupiny jako celku, anebo v soudržnosti vidí funkci 

percepce postavení každého člověka ve skupině, percepce sociální kognitivity jedince  - lidé sami 

uvádějí své vlastní vnímání toho, jak je pro ně skupina důležitá apod. (Šafr, Sedláčková 2008: 312). 

Pro potřeby našeho návrhu se hlásíme k prvnímu přístupu, chápeme tedy kohezi jako vlastnost 

skupiny jako celku. 

V současnosti je koheze převážně chápána jako multidimenzionální pojem. Šafr a Sedláčková 

uvádějí domény definované Forrest a Kearnsem (Šafr, Sedláčková 2008: 315). Tito autoři srovnali 

jednotlivé domény koheze a vytvořili dle mého názoru relevantní koncept koheze. I když se jedná o 

koncept primárně určený pro kohezi na makro úrovni, uvádíme ho zde z toho důvodu, že jsem se 

s podobně robustním konceptem na mikro rovině nesetkal. Například Noel ve své dizertační práci 

uvádí jako nejslibnější a nejšířeji přijímané pojetí skupinové koheze, které vypracovali Carron, 

Widmeyer a Brawley v dotazníku Group Environment Questionnaire, v dotazníku původně určeném 

pro měření koheze ve sportovních týmech (Noel 2006: 44). Zde rozlišili dimenzi individuální a 

skupinovou na jedné straně a úkolovou a sociální na straně druhé. Z této distinkce vznikly 4 hlavní 

oblasti skupinové koheze – individuální přináležitost ke skupině na rovině sociální a úkolové a 

skupinová integrace také na rovině sociální a úkolové (Noel 2006: 44). Detailní pohled na toto 

konceptuální pojetí a jeho následnou operacionální definici však nepovažujeme za dostatečné: např. 

rovina sociální skupinové integrace je v dotazníku v podstatě zredukována na pouhé měření času, 

který skupiny tráví společně. Z toho důvodu považuji za vhodnější využít robustní konceptuální 

uchopení Forresta a Kearnse. 

Forrest a Kearnes pojmenovali 5 hlavních dimenzí koheze, kterým přiřadili jejich náležité 

domény: 1) Společné hodnoty a občanská kultura, a)společné cíle, b) společné chování, b) participace 

ve třídě, 2) sociální řád a sociální kontrola, a) absence konfliktů, b) neformální kontrola, c) tolerance, 

d) meziskupinová kontrola, 3) sociální solidarita a snižování majetkových rozdílů a) společné 

standardy, b) redistribuce prostředků, c) rovný přístup k prostředkům, d) pomoc druhým, e) přijetí 
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závazků), 4) sociální sítě a sociální kapitál, a) angažovanost, b) sociální interakce, c) uskutečňování 

kolektivních akcí, 5) lokální sounáležitost a identita a) sounáležitost třídy, b) prolínání identity žáka a 

třídy (Šafr, Sedláčková 2008: 314). 

Tabulka č. 16: Proměnné dimenze koheze 

3.2. Koheze (Forrest, Kearnes dle Šafra, Sedláčkové 2008: 315) 

- společné hodnoty a občanská kultura - a) společné cíle, b) společné chování, b) participace 

ve třídě  

- sociální řád a sociální kontrola – a) absence konfliktů, b) neformální kontrola, c) tolerance, 

d) meziskupinová kontrola  

- sociální solidarita a snižování rozdílů - a) společné standardy, b) redistribuce prostředků, c) 

rovný přístup k prostředkům, d) pomoc druhým, e) přijetí závazků 

- sociální sítě a sociální kapitál - a) angažovanost, b) sociální interakce, c) uskutečňování 

kolektivních akcí 

- lokální sounáležitost a identita - a) sounáležitost třídy, b) prolínání identity žáka a třídy. 

 

3. 3. 9. Atmosféra ve třídě 

V našem pojetí se skupinová atmosféra projevuje v přítomnosti tolerance, respektu a 

především důvěry ve školní třídě. Důvěra je v sociologii chápána jako důležitý koncept; je definována 

jako „spoléhání na určitou vlastnost nebo atribut osoby nebo věci, či pravdivost určitého tvrzení“ 

(Giddens, dle Šafra, Sedláčkové 2008: 322). Důvěra tedy předpokládá oboustranný vztah, kde na 

jedné straně je aktivní subjekt, který se rozhoduje důvěru dát a na druhé straně pak objekt důvěry. 

Důvěra bývá konceptualizována jako vlastnost jedinců, sociálních vztahů, i sociálních systémů. 

Důležité je tedy rozlišení důvěry sociální a institucionální (Šafr, Sedláčková 2008: 322).  

Tolerance se ve školní třídě projevují především v tom, zdali jsou ve třídě přijímány či 

ostrakizovány odlišnosti žáků třídy; respekt zase v otázce, zdali je třída schopna ocenit a uznat zásluhy 

a schopnosti jedince či autority (učitel). 

Tabulka č. 17: Proměnné dimenze atmosféra ve třídě 

3.3. Skupinová atmosféra 

- Důvěra – spolehnutí na třídu v důležitých tématech 

- Tolerance – přijímání či ostrakizování odlišností některých žáků třídy 

- Respekt – schopnost ocenit zásluhy žáka 
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3. 3. 10. Aplikace moci (vůdcovství a rozhodování) 

Na adaptačním kurzu se může ustanovit role vůdce třídy, resp. skupinky žáků, kteří zastávají 

ve třídě vůdčí roli. Jako rysy vůdcovství můžeme považovat kontrolu aktivit třídy, její reprezentování, 

podporu soudržnosti, autoritu a důvěru v očích ostatních žáků, dominantní a vedoucí roli ve třídě 

(Nakonečný 2009: 410). J. K. Hemphill, jak uvádí Nakonečný, pojmenovává následující znaky vůdce: 

zahajuje plánování akce, zastupuje a integruje skupinu, organizuje ji a dominuje, přijímá a poskytuje 

informace, ovlivňuje práci a výsledky skupiny, vnímá a rozumí skupině, motivuje ji (Nakonečný 2009: 

410). Z výše uvedeného plyne, že můžeme definovat různé typy vůdců založené na různých 

charakteristikách vůdcovství, např. založené na kontrole a dominanci či na důvěře a motivaci. Pro naše 

účely se zaměříme na vůdcovství postavené na faktu organizování a řízení života třídy. 

S přítomností vůdce a také s úrovní komunikace úzce souvisí také rozhodování ve skupině 

(Nakonečný 2009: 422). Efektivní komunikační vazby vedou k efektnímu rozhodování. Hlavním 

aspektem rozhodovacího procesu je participace žáků třídy, tedy způsob vedení a komunikace ve třídě. 

Můžeme tak rozlišit mezi širokou participací při rozhodování, při němž se zapojuje většina žáků a či 

omezenou participací, kdy zásadní rozhodnutí vykonává úzká skupinka žáků či jeden vůdce třídy 

(Nakonečný 2009: 422-423). 

Tabulka č. 18: Proměnné dimenze vůdcovství a rozhodování 

4. Vůdcovství a rozhodování 

- Přítomnost vůdce či vůdčí skupinky 

- Participace v rozhodování – zapojení žáků třídy do rozhodování 

 

3. 4. Operacionalizace 

V této fázi návrhu instrumentu máme specifikováno, co přesně chceme v jednotlivých 

dimenzích konceptuálního modelu skupinové dynamiky měřit. Nyní nás čeká zodpovězení otázky, jak 

je budeme měřit, tedy jak operacionalizujeme dílčí dub-dimenze konceptuálního modelu a jak 

formulujeme otázky pro sběr dat. 

Před výzkumníkem v této fázi navrhování dotazníku 3 možnost: 1) vyvinout nový dotazník; 2) 

použít stávající instrument; či 3) nějaký stávající adaptovat a doplnit (Punch 2003: 47). Rozhodl jsem 

se pro využití dvou z těchto cest, a to navržení vlastního dotazníku a použití instrumentu stávajícího. 

Pro měření koheze využiji 10 položkovou škálu, kterou s prokázanou validitou, vnitřní konzistencí a 

reliabilitou α=0, 80 navrhnul Martin Buchtík ve své diplomové práci (Buchtík 2009). Vede mě k tomu 

fakt, že pro návrh tohoto dotazníku využil konceptuální model Forresta a Kearnse, který jsem i já 

vybral pro konceptualizaci skupinové koheze z důvodu jeho prokazatelné robustnosti a obsáhlosti ve 
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srovnání ostatními rozšířenými konceptualizacemi skupinové koheze, jak jsem se pokusil nastínit výše 

v této práci. 

Na základě výše uvedeného zpřesněného konceptuálního modelu jsem pro každou jeho sub-

dimenzi (proměnnou) navrhnul znění výroku, který charakterizuje respondentovu třídu. Snažil jsem se 

o co nejjasnější a nejjednodušší formulace otázek, tak aby na ně respondenti byli schopní odpovědět 

bez hlubších analýz kontextu (Punch 2003: 79). Dále jsem se jejich znění pokusil co nejvíce přiblížit 

každodennímu životu školního. Respondent bude při administraci vyjadřovat svůj souhlas s tím, zdali 

uvedený výrok platí o jeho/její třídě na 4 položkové Likertově škále sahající od 1=zcela nesouhlasím 

přes 2=spíše nesouhlasím a 3=spíše souhlasím až po 4=zcela souhlasím, 

Po navržení 24 položek dotazníku následovaly 2 expertní rozhovory s odborníky z organizací, 

které adaptační kurzy pořádají a mají pedagogické vzdělání na téma srozumitelnost a validity 

navrženého znění položek. Na základě těchto rozhovorů bylo znění některých položek upraveno, 

přeformulováno či překlopeno z negativní do pozitivní polohy či naopak. Poté následovala pilotáž se 3 

studenty 1. ročníku Gymnázia Na Vítězné Pláni, s nimiž jsem provedl sémantické ověření porozumění 

dotazníku, na jehož základě bylo znění některých položek upraveno do jejich finální podoby a některé 

položky byly pro překryv vynechány
33

. Výsledné znění otázek tak předkládá tabulka č. 19 a také 

Příloha č. 3. 

Tabulka č. 19: Znění položek navrženého instrumentu 

Proměnná Znění položky 

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

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

hodně hádají 

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

následky 

4. Existence třídních rolí Každý žák si ve třídě vysloužil jasnou roli (např. šprt / inteligent, bavič aj.) a 

ostatní od něj proto očekávají určitý typ chování 

5. Akceptace role Ve třídě jsou žáci, kterým nevyhovuje role, kterou ve třídě mají a necítí se 

v ní v pohodě 

6. Existence podskupin Naše třída se dělí na party a podskupiny. 

7. Vztahy mezi podskupinami Party ve třídě mezi sebou mají dobré vztahy a není problém být členem 

několika z nich 

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

                                                           
33

 Jedná se o překryv s položkami instrumentu Martina Buchtíka, měřícími také participaci v rozhodování: jeho 

položka „Když je potřeba vyřešit nějaký problém (třeba co dát třídnímu profesorovi k narozeninám) účastní se 

debaty celá třída, ne jen úzká skupinka“ se překrývá s naší „Když ve třídě rozhodujeme o něčem podstatném 

(např. dárek pro třídní učitelku), zapojí se do rozhodování všichni spolužáci“.  Nakonec jsme se rozhodli pro 

použití Buchtíkovy ověřené položky 
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9. Kvalita komunikace Žáci u nás ve třídě se často urážejí a nadávají si 

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

řeší. 

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

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

13. Efektivita společné práce Když se třída společně o něco snaží, tak jsme schopní se dohodnout a 

dotáhnou věc do konce 

14.Přítomnost a četnost 

konfliktů 

V naší třídě se často hádáme. 

15. Existence „conflict 

managementu“ 

Když se ve třídě objeví hádka, je problém ji vyřešit a ještě dlouho pak ve 

třídě panuje napjatá atmosféra 

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

ostatními přijímáni. 

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

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

 

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

 

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

nepodrazí 

21. Tolerance Odlišnosti jsou ve třídě terčem posměchu a nesouhlasu 

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

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

Dle Buchtíka (Buchtík 2009):  

24. Participace (1) Když je potřeba vyřešit nějaký problém (třeba co dát třídnímu profesorovi k 

narozeninám) účastní se debaty celá třída, ne jen úzká skupinka 

25. Participace (2) Při řešení jednorázových úkolů (zalít květiny, stěhovat lavice) se těžko hledá 

dobrovolník, který by se jich ujal 

26. Neformální kontrola Když se na něčem domluvíme, dohodu respektujeme 

27. Tolerance Jsme schopni a ochotni poslouchat, když nám potřebuje někdo z nás něco 

říct 

28. Společné standardy Lidé ve třídě si vzájemně důvěřují 

29. Pomoc druhým Naše třída by se dala charakterizovat heslem „Jeden za všechny, všichni za 

jednoho.“ 

30. Uskutečnění kolektivních 

akcí (1) 

Často vyrážíme jako třída na nějakou mimoškolní akci. 

31. Uskutečnění kolektivních 

akcí (2) 

Nikdy se mimo školu jako třída nestýkáme. 

32. Sounáležitost Jsem rád, že jsem (součástí) zrovna v této třídě. 

33. Prolínání identity s identitou 

třídy 

Cítím se být pevnou součástí třídy jako kolektivu. 

 

3. 5. Indexy 

Z některých výše uvedených proměnných navrhujeme zkonstruovat indexy, které  budou 

společně s ostatními, v indexech nezahrnutými, proměnnými postihovat podstatné rysy skupinové 
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dynamiky. Při konstrukci indexu je podstatná logická validita („face validity“), unidimenzionalita
34

, 

určení míry obecnosti indexu a také jeho schopnost rozlišovat mezi respondenty, tj. aby poskytoval 

správnou míru variace (Babbie 2004: 154). Tyto indexy nejsou hlavními výstupy z navrženého 

dotazníku, resp. pro komplexní pohled na skupinovou dynamiku je potřeba sledovat i ostatní 

proměnné, které nejsou agregovány do těchto indexů. Tabulka č. 20 obsahuje navržené indexy. 

Tabulka č. 20: Navržené indexy skupinové dynamiky školní třídy absolvující adaptační kurz 

Index Obsažené proměnné Popis 

1) Index 

struktury 

a) existence norem, b) sankce, c) 

existence třídních rolí, d) existence 

podskupinek 

Hodnoty indexu vyjadřují na jedné straně skupinu, která je 

nestrukturovaná, tedy nemá žádné normy, za jejichž porušování 

nehrozí žádné sankce a nejsou v ní ani rozdělené role ani v ní 

mezi všemi žáky nepanují pevnější vztahy; na druhé straně stojí 

vysoce strukturovaná skupina s vlastními normami, jasnými 

sankcemi, danými rolemi a obecně bližšími vztahy mezi žáky 

2) Index 

interakce 

a) kvalita komunikace, b) vzájemná 

pomoc, c) soutěživost, d) efektivita 

společná práce, e) přítomnost a 

četnost konfliktů 

Hodnoty indexu vyjadřují na jedné straně soutěživou a konfliktní 

skupinu nekomunikujících jedinců, kteří si nepomáhají a neumí 

společně efektivně pracovat; a na druhé straně spolupracující 

skupinu bez konfliktů, která spolu často komunikuje, její členové 

si pomáhají a umí spolu efektivně spolupracovat 

3) Index 

suportivity
35

 

a) pocit sounáležitosti, b) 

emocionální podpora, c) 

informační podpora, d) 

instrumentální podpora, e) důvěra, 

f) tolerance, g) respekt 

Hodnoty indexu vyjadřují na jedné straně skupiny, která svým 

členům nepodává žádnou formu podpory a ani nevytváří 

atmosféru, v níž by se její členové podporovali a navzájem si 

důvěřovali; na druhé straně zase stojí podporující se skupina, 

která funguje v důvěrné a tolerantní atmosféře 

4) Index 

koheze 

a) participace, b) neformální 

kontrola, c) tolerance, d) společné 

standardy, e) pomoc druhým, f) 

uskutečnění kolektivních akcí, g) 

sounáležitost, h) prolínání identity 

s identitou třídy 

vychází z proměnných skupinové koheze a položek převzatých 

dle Buchtíka (Buchtík 2009). Vyšší hodnoty indexu indikují vyšší 

míru koheze skupiny 

 

Jakmile máme vybrané proměnné do indexu, je třeba jim přidělit hodnoty, dle nichž se bude 

určovat hodnota indexu (Babbie 2004: 160). V našem návrhu to bude hodnota Likertovy škály 

vyjadřující souhlas či nesouhlas respondenta s uvedenou položkou obsahující výrok charakteristický 

pro danou třídu. V případě převrácené položky uvedeme, kde je nutné hodnotu přepočítat. Následně 

                                                           
34

 Babbie v souvislosti s unidimenzionalitou mluví o tom, že „složená proměnná by měla reprezentovat pouze 

jednu dimenzi konceptu“ (Babbie 2004: 154). Složenou proměnou jsou myšleny právě indexy. 
35

 suportivitou rozumím nejen sociální podporu, ale také proměnné skrývající se za dimenzí atmosféry ve 

skupině, tedy důvěry, tolerance a respektu 



54 

 

budeme indexy konstruovat jednoduše sčítáním skórů přidělených jednotlivým proměnným, jak uvádí 

Babbie (Babbie 2004: 152). 

Index je vždy otevřený revizím na základě pozdějších zjištění o jeho vlastnostech; např. 

validizace indexu, kterou budeme diskutovat v závěru, může vyústit v nutnost změnit výslednou 

podobu indexu (Babbie 2004: 161). 

 

3. 6. Vícesměrné hodnocení (pomocí Group Dynamics Q-sort) 

Jak jsme již řekli výše, v našem návrhu se pokusíme vtáhnout do hodnocení skupinové 

dynamiky třídy absolvující adaptační kurz všechny zúčastněné strany, tedy i lektory na kurzu a 

zúčastněné pedagogy. Avšak vzhledem k očekávanému nízkému počtu vyplněných dotazníků od 

těchto respondentů nepovažujeme za metodologicky správné řešení administrovat mezi ně výše 

navrženou jednoduchou verzi dotazníku, která je určen pro samotné žáky.  

Řešení spatřujeme v použití dotazníku Group Dynamics Q-Sort (dále jen GDQ), který spojuje 

kvalitativní šíři a hloubku pohledu s kvantitativní přesností a zobecnitelností. GDQ je původně 

stopoložkový instrument, při jehož vyplňování hodnotitel umísťuje každou položku na Likertovu škálu 

od 1 do 9 dle speciálních pravidel popsaných níže. Právě množstvím položek a následnou 

komplexností a hloubkou pohledu na sledovanou skupinu dokládají autoři GDQ kvalitativní rysy 

tohoto dotazníku (Peterson, 2002: 80).  

GDQ byl původně používán pro výzkum rozhodování a dynamiky mocenských skupin. 

Tetlock, Peterson, McGuire, Chang a Feld ve studii z roku 1992 používají tento instrument pro 

komparaci rozhodovacích procesů učiněných klíčovými politickými skupinami euroatlantické historie 

ve 20. století (např. britské vlády za 2. sv. války, Nixonova a Kennedyho vláda apod.; Tetlock, 

Peterson, McGuire, Chang a Feld 1992: 408-409). Jako zdroj informací sloužila odborná 

historiografická literatura. Cílem autorů této studie bylo otestovat platnost a vytvořit konceptuální 

model Janisovy teorie „groupthinku“ (Tetlock, Peterson, McGuire, Chang a Feld 1992: 403-404). 

Každá položka dotazníku se skládá ze dvou opačných prohlášení uspořádaných na kartičkách 

pod sebou, jak to znázorňuje obrázek č. 6. 

Obrázek č. 6: Podoba karty, administrované v dotazníku GDQ 

 

 

členové skupiny věnují enormní pozornost detailům 

vs.  

členové skupiny jsou k detailům nevšímaví 
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Hodnotitelé, kterými mohou být jak členové skupiny, tak externí pozorovatelé, mají za úkol 

určit, do jaké míry jedna z opačných poloh každé položky charakterizuje hodnocenou skupinu 

(Peterson, 2002: 80). Kategorie 1 značí „horní prohlášení je extrémně charakteristické“ zatímco 

kategorie 9 značí „spodní prohlášení je extrémně charakteristické“. Kategorie 5 zahrnuje nerozhodné 

případy či nedostatek informací (Peterson, 2002: 83). 

K tomu je ještě počet položek, který může hodnotitel umístit do každé kategorie 1-9 omezen 

tak, aby distribuce položek do jednotlivých kategorií tvořila kvazi-normální rozdělení. To má za účel 

eliminovat tendence jednotlivců umísťovat položky do buď do extrémních či středových poloh a tak 

snižovat validitu měření (Peterson, 2002: 83). Mimo to také nutí hodnotitele pečlivěji promýšlet 

umístění každé položky.  

Nevýhodou GDQ je časová náročnost dotazníku – vyplnění 100 položek a náročný princip 

umísťování položek do kategorií s danými počty znesnadňují vyplňování. Autoři uvádějí, že 

proškolený jedinec ho zvládne vyplnit za 20 až 30 minut (Peterson, 2002: 83). Pro naše účely bych 

dotazník rád výrazně zkrátil. Ztratíme tím sice něco z jeho šíře, ale získáme dotazník, který bude 

reálně administrovatelný mezi lektory a pedagogy sledované třídy.  

Původní dimenze GDQ jsou 1. intelektuální rigidita/flexibilita, 2. smysl pro kontrolu/krizi, 3. 

optimismus/pesimismus, 4. slabost/síla vůdce, 5. frakce/koheze, 6. legalita/korupce, 7. 

decentralizace/centralizace, 8. averze k riziku/přijímání rizika. Každá z dimenzí byla měřena přibližně 

12 položkami. Tyto dimenze GDQ nahradíme dimenzemi a položkami, které jsou obsahem naší 

konceptualizace a návrhu, neboť více odpovídají našemu záměru měřit skupinovou dynamiku třídy po 

adaptačním kurzu.  

Výsledný počet položek našeho návrhu instrumentu je 32
36

, což znamená třetinu z původní 

stopoložkové baterie GDQ. Domníváme se, že v tomto množství můžeme metodologii tohoto 

dotazníku stále využít. Ke každé položce bude vypracováno k ní opačné tvrzení tak, aby bylo možné 

použít výše popsaný design dle GDQ. Z původního dotazníku využíváme pro inspiraci především 

charakter jeho výzkumného designu a je třeba říct, že od podoby a validity původního nástroje Group 

Dynamics Q-Sort se do značné míry vzdalujeme. 

Znění jednotlivých dvojic výroků je obsahem Přílohy č. 4. Vzhledem k nižšímu počtu položek 

také snížíme počet kategorií, mezi něž budou respondenti položky rozdělovat: použijeme 5 kategorií 

(1 – horní výrok je výrazně charakteristický, 2 – horní výrok je docela charakteristický, 3 – ani jeden 

                                                           
36

 Položky Často vyrážíme jako třída na nějakou mimoškolní akci a Nikdy se mimo školu jako třída nestýkáme 

byly sloučeny jakožto zřejmá opozita do jedné položky 
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z výroků není více charakteristický, 4 – spodní výrok je docela charakteristický, 5 – spodní výrok je 

výrazně charakteristický). Vzhledem k redukci počtu kategorií se mění i počet jednotlivých výroků, 

které je možné dle kvazi-rozdělení do jednotlivých kategorií rozdělit. Nyní je to 5 (kategorie 1) – 7 

(kategorie 2) – 10 (kategorie 3) – 7 (kategorie 4) – 5 (kategorie 5). Skórování u této formy instrumentu 

reflektuje podobu výše navržené jednoduché verze dotazníku pro žáky třídy. 

 

3. 7. Diskuze a reflexe podoby instrumentu 

 Navrhli jsme podobu instrumentu, který si klade ambici měřit změnu v těch dimenzích 

skupinové dynamiky školní třídy, na které cílí adaptační kurzy. Dotazník navrhujeme administrovat ve 

zjednodušené podobě mezi samotné žáky sledované třídy a obsáhlejší verzi dotazníku dle designu 

instrumentu Group Dynamics Q-sort administrovat mezi pedagogy a lektory s třídou pracujícími. 

Získáme tak komplexní pohled na skupinovou dynamiku třídy z více směrů. Překážkou může být 

časová a technická náročnost této delší verze dotazníku. Pro všechny pedagogy i lektory dotazník 

vyplňující bude nutná instruktáž, jak dotazník vyplnit. 

 Ke zjednodušené verzi dotazníku jsme provedli expertní rozhovor, který se zaměřoval 

především na obsah a validitu našich proměnných a také na srozumitelnost a validitu znění položek. 

Výstupem byla úprava některých proměnných zejména v dimenzi komunikace a vztahy a také úpravy 

formulací některých položek tak, aby lépe rozlišovaly vidění respondentů. Následně jsem provedl 

pilotáž mezi 3 studenty ve věku 15 let a ověřil jsem, že jsme naplnili kritérium jednoduchosti – čas 

vyplňování byl při 33 položkách přibližně 10 minut. Dále jsme si ověřili sémantické porozumění 

dotazníku – respondenti uváděli své vlastní interpretace a vidění položek, které jsme srovnali s našimi 

koncepty a provedli následné úpravy znění položek. Jednalo se především o příklady situací ze 

studentského života či obsah některých konceptů, např. chápání vztahů především skrze komunikaci, 

jak se kdo s kým baví. 

 Navržený dotazník rozhodně není na konci své cesty. Čeká nás sběr dat pomocí navrženého 

instrumentu, spojený s validizací položek a indexů, které jsme navrhli, především položková analýza a 

posouzení jejich vnitřní a vnější konzistence (Babbie 2004: 164-165). Čeká nás také pilotáž delší verze 

dotazníku, který by měl být administrován mezi pedagogy a lektory adaptačního kurzu. Odvažuji se 

však říct, že i konceptuální uchopení a operacionalizace našeho návrhu je otevřené revizí. Pohybujeme 

se v sociálních vědách a jedná se tudíž o živé dílo, které je otevřené novým podnětům a pohledům. 

Také je třeba reflektovat, že návrh zcela validního a nelabilního instrumentu vyžaduje několikaletou 

práci, několikanásobný sběr dat, statistické analýzy a rozhovory s respondenty. Je zřejmé, že touto 

cestou jsme se v této práci nevydali. Přesto se však domnívám, že navržené instrumentální řešení je 

vykročením na cestu, která vede správným směrem. 
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Na závěr bych se rád v reflexi ještě rád vrátil se zamyšlením ke konceptu skupinové 

dynamiky. Je totiž potřeba reflektovat mnohoznačnou povahu jeho dimenzí a jejich výrazný překryv. 

Jak správně uvádí Kozel (Kozel 2011: 9), skupinová dynamika je pojmem, do nějž různí autoři 

vkládají jevy a fenomény, u nichž všichni tuší, o co se jedná, ale konkrétní konceptualizace jsou pak 

většinou velmi odlišné. Patrné je to např. u prolínání dimenzí sociální koheze, jak ji definuje Forrest a 

Kearns a dimenzí skupinové dynamiky, jak jsme je uvedli v této práci. Tuto povahu a prolínání 

konceptů, s kterými jsme pracovali je třeba i přes naši snahu je ukotvit v konkrétní situaci školní třídy 

a adaptačního kurzu mít při práci s nimi na paměti. 

Shrnutí 
 

V této bakalářské práci jsme na základě robustního konceptuálního uchopení skupinové 

dynamiky navrhli instrumentální řešení měření tohoto konceptu ve školní třídě v 1. ročníku střední 

školy či gymnázia v návaznost na absolvování adaptačního kurzu. Dimenze skupinové dynamiky jsme 

srovnali s cíli kurzů, díky čemuž jsme získali 10 hlavních dimenzí konceptuálního modelu (normy 

skupiny, skupinové role, vztahy mezi členy skupiny, komunikace, kooperace, zvládání konfliktů, 

koheze, sociální podpora, skupinové atmosféra a vůdcovství a rozhodování), jejichž měřitelné 

proměnné jsme dále operacionalizovali. Navrhli jsme výzkumný design, sestávající ze dvou verzí 

dotazníků, administrovaných v jednodušší variantě mezi žáky samotné třídy a v delší variantě dle 

designu instrumentu Group Dynamics Q-Sort mezi pedagogy a lektory dané třídy. Administrace 

dotazníků probíhají před kurzem, na konci kurzu a 2 měsíce po kurzu. Navrhli či převzali jsme také 4 

indexy měřící charakter struktury, interakce, suportivity a koheze školní třídy. Byly provedeny 

expertní rozhovory týkající se podoby dotazníku a jeho pilotáž. Na závěr je reflektována výsledná 

podoba dotazníku, jeho omezení a možné směry budoucího výzkumu. 

Závěr 
 

V této práci jsem se pokusil navrhnout instrument, s jehož pomocí bychom mohli změřit efekt 

adaptačního kurzu na skupinovou dynamiku třídy. To by mělo posloužit nejen praktickému 

zhodnocení efektivity těchto kurzů, ale také lepšímu pochopení fenoménu adaptačních kurzů a jejich 

role facilitátora přechodu studentů do nového prostředí; a nakonec také lepšímu porozumění fungování 

školní třídy, zejména v začátcích její společné historie.  

Ať je však kurz sebeefektivnější, žáci třídy se v každodenním školním životě dostávají do 

situací, kdy se musejí sami rozhodovat, volit a jednat. V tomto momentě se stává vliv adaptačního 

kurzu méně zřetelným a závisí na žácích a také na jejich učitelích, jak se zvládnou poprat s nástrahami 
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každodenního světa školy. Ať se s nimi v tento či kterýkoliv jiný moment perou jakkoliv, věřím, že 

práce se školní třídou a zájem o dění v ní v rovině sociálních procesů vyjádřených skrze koncept 

skupinové dynamiky, je důležitou součástí současného uvažování o roli školy ve společnosti a 

doufám, že výstupy mojí práce pomohou těmto procesům lépe porozumět.  

 

Summary 
 

 In this thesis we proposed instrument for measuring group dynamics of the class in first grade 

on high school, which passed an orientation program. The instrument is based on robust 

conceptualization of group dynamics. We compared the dimensions of group dynamics with the goals 

of the orientation programs and thus we received 10 main dimensions of our conceptual model (norms, 

roles, relations, communication, cooperation, conflict management, cohesion, social support, social 

atmosphere and leadership and decision-making), which were operationalized then. We proposed 

research design consisting of 2 versions of the questionnaire. The first is administered among the 

students of the class in simple version. The second is administered among teacher and instructors of 

the orientation program and is based on the research design of questionnaire Group Dynamics Q-Sort. 

Administrations take place before the orientation program, in the end of it and two months later in the 

school. We also proposed indexes measuring the structure of the class, interaction within it, mutual 

support and cohesion. We conducted expert interviews regarding the questionnaire and a pilot. In the 

end is discussed the final form of the research design, it limitations and directions for further research. 
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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) 

2) 

3) 

4) 

5) 

mailto:richie.lukas@gmail.com
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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 

 

3. 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, 

3. upevnění pozitivních 

neformálních vztahů  

 

 8. 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 

2. rozvoj dovedností týmové 

spolupráce 

 

9. 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 

5. 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 

6. 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. 

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

4. 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 
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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 

mailto:richie.lukas@gmail.com
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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 

7. Diskuze: zhodnocení výsledků a navržené metody 

8. Závěr: zhodnocení výsledků a navržené metody 

9. Seznam literatury 

10. Přílohy 
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