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Tématem představené bakalářské práce jsou „adaptační kurzy“, které jsou pořádány pro nové 

třídní kolektivy s cílem ulehčit navazování kontaktů mezi novými dětmi, budování kolektivu 

třídy a navázání vztahu s třídním učitelem. Je tedy důležité, kolik žáků na kurz nejede a jaké 

důsledky jejich absence má.  Cílem výzkumu, o kterém se dozvídáme, bylo podle autorky   

zhodnotit, jak žáci hodnotí jedince, který není na adaptačním kurzu přítomen, jak se změní 

jeho pozice ve třídě během určité doby po kurzu a jak se tento žák vztahuje ke svým 

spolužákům. Dalším cílem bylo  zhodnotit, jaká jsou očekávání účastníků od adaptačního 

kurzu, v čem pro ně spočívá smysl kurzu a vztáhnout tato očekávání k obecně přijímaným 

cílům adaptačního kurzu.  

 

Práce je standardně členěna na část teoretickou a empirickou. Teoretická část seznamuje 

čtenáře se základními pojmy týkajícími zaměření práce.   Autorka zde prokazuje dobrou 

znalost problematiky, schopnost práce s literárními zdroji a dovednost teoretické zdroje 

zpracovat.   Zejména strukturace kapitoly „Začátek nové třídy“ je koncipování inspirativně 

vzhledem k záměru a cílům práce.   Literaturu, i když pouze česky psanou, považuji za dobře 

vybranou a zpracovanou.  

 

 Empirická část začíná vymezením cílů práce. Možná šlo vymezit cíle kompaktněji (viz název 

práce). Jde vlastně o dvě případové studie realizované na adaptačních kurzech pro dvě třídy 

prim osmiletých gymnázií.  Adaptační kurzy byly čtyřdenní a konaly se brzy po začátku 

školního roku.   V obou sledovaných třídách chyběl pouze jeden žák.  

Metody byly použity tři-  pozorování, SORAD zadaný během kurzu a po třech týdnech, kdy 

dotazník vyplnili i žáci, kteří kurz neabsolvovali a  dotazník : „Co jsem očekával od 

adaptačního kurzu“.  

 

Výsledky jsou prezentovány v kontextu základního popisu obou tříd. Data sledují zejména 

charakter třídy, postavení jednotlivců v oblibě i vlivu a  jejich vývoj po dalším soužití ve 

třídě, očekávané efekty adaptačního kurzu. Výsledky všech metod jsou představeny po 

třídách, což je v metodologicky v pořádku. Postup představení a interpretace dat považuji za 

odpovídají nárokům na design výzkumu a použité metody.   

 

Připomínky mám k základnímu vymezení práce, tedy k cílům. Z toho vyplývají i některé další 

komplikace, které  autorka  sama sobě připravila.  

Především  se míchají dva jevy,  které kupodivu nejdou úplně dobře dohromady;  absentující 

žáci a jejich postavení ve třídě na jedné straně a efekty kurzu (tedy spíše hodnocení jeho 

efektivity jako celku) na straně druhé. Chápu, že Anežku Vernerovou zajímá především 



efektivita podobných kurzů, které sama připravuje a provozuje. Na druhé straně jí to myslím 

dovádělo od hlubšího propracování tématu žáků, kteří se kurzu nezúčastnili.  

Myslím, že stálo za to vést rozhovor s těmito dvěma studenty a vyhodnotit neúčast také 

z jejich hlediska v situaci, kdy zažili  ostatní s novými vztahy a nějakými zážitky z kurzu.  

Také dotazník  mohl k tomuto tématu přispět více. Zajímavý by byl i pohled učitelů.  

Na druhou stranu si vážím interpretace případových studií a efektů „ absence“, tak jak v tomto 

případě vyzněly. Oba studenti se jeví jako výrazní v určitých charakteristikách významných 

pro jejich sociální začlenění. Zajímavé by bylo sledovat tyto (třídy) děti po jednom roce.  

 

Práce Anežky Vernerové splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji jí 

k obhajobě.  
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