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Bakalářská práce Anežky Vernerové se zabývá vlivy adaptačních kurzů na sociální strukturu třídních 

kolektivů. Původním záměrem bylo sledovat dopady škol v přírodě na postavení jednotlivých členů ve 

skupině, neboť jak ukázal nedávný výzkum (Smetáčková, Viktorová 2011), vyučující i děti považují 

stmelení třídních kolektivů za hlavní účel takových pobytů, avšak přibližně 20-25 % dětí se jich 

neúčastní. Logicky tedy vzniká otázka, zda se v důsledku škol v přírodě nezhoršuje postavení 

absentujících žáků/žákyň a tedy zda paradoxně nemají na sociální klima tříd negativní efekt.  

Anežka Vernerová využila své bohaté zkušenosti s pořádáním adaptačních kurzů, jejichž hlavním cílem 

je rovněž poznání a stmelení kolektivu, a položila si tutéž otázku. Byla přitom motivována snahou o 

prohloubení konceptu adaptačního kurzu a o zkvalitnění jejich průběhu. Snahu sledovat tento 

praktický zřetel velmi oceňuji. Zároveň však je nutné vidět omezení, která z aplikované povahy 

výzkumu vyplývají – příliš velké zaangažování ve zkoumaných jevech brání odstupu a ztěžuje udržet 

jasné zaměření na cíl. Navíc autorka v průběhu tvorby práce konzultovala spíše sporadicky (kontakt se 

zintenzivnil až v poslední fázi přípravy práce). Častější konzultace by bývaly byly užitečné zejména na 

začátku při přípravě designu výzkumu, aby se předešlo některým metodologickým problémům.  

Výzkum spočíval v opakovaném zjišťování sociální struktury třídy, zadání dotazníku mapujícího postoje 

k adaptačnímu kurzu a dosavadní zkušenosti se třídou a v průběžném pozorování dětských projevů 

během adaptačního kurzu. Hlavní metodologickou slabinou, která snižuje celkovou kvalitu výsledků, 

je, že sociometrie byla provedena již v průběhu adaptačního kurzu, nikoliv před jeho začátkem. 

Nemůžeme si tedy být jistí, že se na výsledcích nepromítly první aktivity kurzu, kde některé děti již 

nebyly přítomny. Toto časování však bylo nutné proto, že autorka jako lektorka kurzů neměla ke 

třídám přístup před konáním kurzu. Vítám, že si Anežka byla tohoto omezení vědoma a diskutovala jej 

v závěru práce. Nicméně výhrada pokračuje – uvedená slabina totiž souvisí s tím, že se následně 

promítá do nejasností ve výzkumném záměru. Místy se zdá, že namísto ověřování posunů v sociální 

struktuře tříd je cílem evaluovat samotný adaptační kurz. Oba cíle jsou legitimní, avšak vyžadují 

odlišný metodologicko-teoretický přístup, který by měl být reflektován. Autorka však mezi nimi místy 

přechází, aniž by připojila diskusi toho, jaký je mezi cíli rozdíl a jak jsou v práci uplatňovány. 

Co se týče zpracování získaných dat, je škoda, že již nezbyl čas či kapacita na využití sofistikovanějších 

statistických procedur (nebo alespoň jejich diskusi, s ohledem na omezenou velikost souboru). Jisté 

limity, navzdory posunům, které práce v tomto směru prodělala, ještě stále vidím v propojení analýzy, 

v níž je analytickou jednotkou skupina a kde jedinec. Příliš velký prostor zabírají při hodnocení změny 

obliby a vlivu pouze údaje za absentující děti, aniž by však tyto byly systematicky porovnávány se 

změnami ve třídě obecně. Bez třídního kontextu je interpretace individuálních změn problematická. 

Tomu, jak uchopit analýzu změny by měla být věnována větší pozornost.  

Navzdory zmíněným výhradám na práci shledávám převahu pozitivních aspektů. Oceňuji, že autorka 

vytvořila poměrně kvalitní dotazník, jehož výsledky se snažila zahrnout do analýzy. Rovněž oceňuji 

citlivost vůči specifičnosti tříd a zejména jednotlivých dětí, která je zvláště dobře patrná na tzv. 

medailoncích. 

Po formální stránce považuji práci za kvalitní. Jazykově je práce nadprůměrná. Práce s literaturou je 

na dobré úrovni. Autorka prokázala schopnost analyzovat (nejen tlumočit) teoretické i výzkumné 



zdroje. Výhradu však vznáším k volbě publikací, kterých je sice úctyhodný počet, nicméně absentují 

mezi nimi zahraniční zdroje.  

  

Závěr:  

Bakalářská práce Anežky Vernerové je dobře provedenou dílčí studií. Autorka prokázala velkou 

kompetenci v práci s třídními kolektivy, v organizaci výzkumu a sběru dat i v psaní odborného textu. 

Práce je citlivou sondou do života třídních kolektivů v průběhu adaptačních programů. Kvůli 

logistickým omezením i kvůli jistému pochybení při přípravě metodologie výzkumu však analýza má 

své slabiny. Nicméně oceňuji, že si je jich autorka vědoma a většinu z nich dokázala v závěrečné 

diskusi pojmenovat i navrhnout postup při jejich odstranění.  

Text splňuje nároky kladené na závěrečné práce, a proto jej doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

V Praze, 10. 7. 2013           PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. 


