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I  Úvod 

  

 Hlavní motivace pro zpracování tématu absencí na adaptačních kurzech a 

jejich vlivu na postavení dětí a klima ve třídě vychází z mé vlastní zkušenosti 

s přípravou a realizací adaptačních kurzů pro školní třídy. Povaţuji tyto kurzy za 

dobrou příleţitost nejen k seznámení ţáků a učitele, stmelení, nastartování 

pozitivního klimatu ve třídě, která nově vzniká. Práci lektorky se věnuji od roku 

2010 a pokaţdé, kdyţ se vracím domů z adaptačního kurzu, na kterém nebyla třída 

v kompletním sloţení, doprovází mne myšlenka, která často narušuje pocit z jinak 

více či méně povedeného kurzu. Na kurzech probíhá seznamování dětí mezi sebou i 

s třídním učitelem
1
, procesy skupinové dynamiky jsou intenzivní, vytváří se vztah 

k novému třídnímu učiteli, snahou je nastavení pozitivního třídního klimatu. 

Vznikají společné záţitky, které bývají často velice silné. Účastníci si je z kurzu 

odnáší do dalšího ţivota třídy. Protoţe povaţuji adaptační kurzy za prospěšné, 

snaţím se kurzy připravovat, realizovat i hodnotit s maximálním nasazením, aby 

adaptační kurz neznamenal pro třídu jen jednorázovou akci, která začne, proběhne a 

skončí, ale aby měly kurzy co největší pozitivní přesah do dalšího ţivota třídy.  

 Myšlenka, která mne zneklidňuje, se týká postavení dítěte, které na kurz 

z nějakého důvodu nemohlo jet a chybělo tedy u výše zmíněných procesů, které se 

na kurzu odehrály. Třída se vrací do školy se společnými záţitky, během 

adaptačního kurzu vzniká mezi některými dětmi silné pouto, třída se někdy 

rozděluje do menších podskupin. Třídní učitel měl příleţitost lépe poznat ţáky a ţáci 

učitele. Kurz proběhl v jiném prostředí neţ ve škole. Třídní učitel se mohl zapojit 

mezi děti jako týmový hráč a snáze navázat s dětmi vzájemný vztah, který je 

nezbytný k formování pozitivního třídního klimatu. Co na adaptačním kurzu 

započalo, po návratu do školy nekončí a v ideálním případě se dál rozvíjí.  

                                                
1 Ve své práci píši obecně třídní „učitel“ v muţském rodě, i kdyţ jsem si vědoma skutečnosti, ţe v českém 

školství je podíl učitelů – muţů výrazně menší neţ podíl učitelek – ţen. V empirické části práce píši třídní 

„učitelka“, neboť na adaptačních kurzech, na kterých jsem realizovala výzkum, nebyl přítomen ţádný třídní 

učitel. 
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Do skupiny ţáků, kteří proţili několik dní na adaptačním kurzu, přichází ţák
2
, který 

na kurzu nebyl. Své spoluţáky zná nanejvýš z prvních školních dní, které proběhly 

před kurzem. Nezúčastnil se aktivit, které během kurzu proběhly a z nichţ mají 

ostatní děti i třídní učitel společné záţitky, o kterých si vypráví a při kterých začaly 

vznikat vztahy mezi dětmi a učitelem. A toto platí i ze strany ostatních dětí i třídního 

učitele. Uvědomuji si, ţe účast na adaptačním kurzu není jediným faktorem, který 

má vliv na stmelení skupiny a přijetí všech jejích členů. Cílem mé práce je 

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

změní jeho pozice ve třídě během určité doby po kurzu a jak se tento ţák vztahuje ke 

svým spoluţákům. Dalším cílem mé práce je zhodnotit, jaká jsou očekávání 

účastníků od adaptačního kurzu a jak se jejich očekávání shodují s obecně 

uznávanými cíli adaptačních kurzů.  Moje práce má dvě části – teoretickou a 

empirickou. Teoretická je dále členěna do tří částí. V první části se zabývám 

ţivotem člověka ve skupině obecně, vybranými aspekty sociálních skupin a 

školními třídami jako specifickým typem sociální skupiny. Druhá část mé práce je 

věnována tématu třídního klimatu a třetí část vzniku nové školní třídy a adaptačním 

kurzům. V empirické části uvádím výzkum, který jsem realizovala ve třídách, které 

byly na adaptačním kurzu v nekompletním sloţení. 

 

II Teoretická část  

1 Skupinový ţivot člověka 

 Abychom mohli nahlédnout na ţivot ve školní třídě, jakoţto ve specifickém 

typu sociální skupiny, je vhodné na úvod popsat obecně některé aspekty 

skupinového ţivota člověka. Člověk je bytost společenská – „zoon politicon“ 

(Aristoteles). Kaţdý z nás potřebuje někam patřit, náleţet do nějaké skupiny, nalézt 

svoje místo, na kterém se bude cítit dobře (Kern 1999, s. 229). Význam skupin je 

                                                
2 Podobně jako v případě učitelů pouţívám slovo „ţák“ v muţském rodě, ale mám na mysli ţáky i ţákyně, dívky 

i chlapce. Slovo „student“ v textu nepouţívám, protoţe má práce se týká výzkumu v 6. třídách, resp. primách 

osmiletých gymnázií, kde jsou děti většinou označovány jako ţáci, ne jako studenti. 
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pro ţivot člověka velký, v minulosti skupina chránila doslovně ţivot jedince – ve 

skupině bylo snadnější přeţití, lov nebo jiné zajištění obţivy. V dnešní době je 

význam ţivota ve skupině poněkud jiný, dle Řezáče (1998, s. 158) je „dominujícím 

motivem skupinového života ´sociální usnadnění´ a ´sociální podpora´.“ Člověk 

čeká od zařazení do skupiny nalezení bezpečí a řádu v nepřehledném světě a 

snadnější dosaţení naplnění svých seberealizačních cílů. První skupinu, do které 

náleţíme, si nevybíráme - rodíme se do ní. Právě tato skupina, tedy rodina, nejvíce 

ovlivňuje to, jaký vztah si k ţivotu ve skupině vytvoříme (zda ho budeme 

vyhledávat jako bezpečný nebo se budeme stranit) a do kterých skupin budeme 

v pozdějším ţivotě pravděpodobně náleţet.  

 Máme-li sociální skupinu charakterizovat z psychologického hlediska, 

můţeme říci, ţe „sociální skupinu tvoří lidé, kteří jsou navzájem v meziosobních 

vztazích, komunikují spolu a jejich vztahy jsou strukturované.“ (Řezáč 1998, s. 159). 

Základní znaky jsou tedy interakce, strukturovanost mezilidských vztahů a vzájemná 

závislost, které jsou si členové skupiny vědomi (Řezáč 1998, s. 159).  

1.1 Školní třída jako sociální skupina 

 Vedle rodiny představuje školní třída velice významnou část sociálního 

prostředí, protoţe (Řezáč, 1998, s. 208) „rozšiřuje sociální život dítěte o 

společenskou dimenzi. Je prostředím, které zastupuje širší společnost… školní třída 

a její obdoby rozšiřují společenský život dítěte a umožňují mu zaujmout postupně 

adekvátní postavení ve společnosti.“ Obecná charakteristika významu ţivota ve 

skupině podle Řezáče (1998), se dá vztáhnout také na školní třídu, neboť kaţdý 

z ţáků má psychologické potřeby, jejichţ uspokojování je ve skupině vrstevníků 

snadnější. Sociální skupiny, a tedy i školní třídy podle Řezáče (1998, s. 159): 

zprostředkovávají působení makrosociálního prostředí, mají formativní vliv, podílejí 

se na dotváření sociálních rysů osobnosti, ovlivňují individuální výkonnost , posilují 

sociální identitu jedince, uspokojují jeho důležité sociální potřeby:být s lidmi, být 

akceptován,získat uznání, seberealizovat se. 
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 Školní třídu řadíme podle Řezáče (1998) mezi malé sociální skupiny, neboť 

jim svými kritérii odpovídá. Znaky malých sociálních skupin, které školní třídy 

vykazují, jsou následující: jsou tvořeny lidmi, kteří jsou navzájem v přímé interakci 

a komunikují spolu (tzv. „face to face“ – komunikace tváří v tvář), mají blízké nebo 

shodné cíle či hodnoty a očekávají naplnění svých individuálních cílů od skupiny, 

skupinová struktura je tvořena relativně stabilním systémem pozic a rolí, členové 

respektují pravidla, které má skupina nastavena pro meziosobní vztahy a průběh 

společenských činností (Řezáč 1998, s. 160). Helus (2011, s. 213) zařazuje školní 

třídy na pomezí malých a středních sociálních skupin, protoţe počet dvaceti aţ 

třiceti ţáků, který je ve třídách obvyklý, znamená sloţitější strukturu skupiny. Třída 

se strukturuje na základě sympatií, pohlaví, rozsazení, prospěchu a obliby 

jednotlivých ţáků u učitele.  

 Školní třída je sociální skupinou, kterou řadíme mezi skupiny výchovné, 

protoţe zde převaţuje zaměření na učební činnost. Ve školní třídě dochází jak k 

uspokojování potřeb jednotlivých ţáků (dle Výrosta a Slaměníka, 1998 jsou to 

„potřeba úspěchu, výkonu, uznání, potřeba činnosti, potřeba sociálních interakcí a 

vzájemného porozumění, potřeba jistoty, bezpečí, seberealizace“), tak k realizaci 

skupinových cílů. Ty jsou dány částečně formálně podle toho, jaké úkoly má škola 

jako vzdělávací instituce. Čím blíţe mají k sobě individuální a skupinové cíle, tím 

jsou přitaţlivější pro členy skupin (tříd). Přijetí skupinového cíle je závislé na 

několika faktorech, Výrost a Slaměník (1998, s. 280) uvádějí 3 faktory: 1. jasná a 

srozumitelná souvislost mezi skupinovým cílem a vlastními potřebami členů 

skupiny, 2. účast členů při stanovení skupinových cílů, 3. soudrţnost skupiny a 

akceschopnost skupiny. 

 Účast na adaptačním kurzu se můţe pozitivně projevit na všech těchto 

faktorech. Na adaptačních kurzech bývá kladen důraz zejména na soudrţnost a 

akceschopnost skupiny. Adaptačním kurzům se podrobněji věnuji dále ve své práci. 
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1.2 Struktura skupiny 

 Ve školní třídě, jako v kaţdé jiné sociální skupině dochází k procesu, při 

kterém probíhá uspořádávání pozic a rolí členů skupiny. Tímto procesem vzniká 

struktura skupiny, vypovídající o tom, jak je který člen hodnocen, vnímán, kdo má 

jakou moc, v jakém je jedinec postavení (pozice, kterou jedinec ve skupině zaujímá, 

můţe být přiřazená, nadřazená nebo podřazená) a jaký má přínos do ţivota skupiny. 

Ačkoliv se struktura skupiny prolíná s procesem skupinové dynamiky, je třeba tyto 

pojmy rozlišovat. Strukturou skupiny se rozumí „statický popis jejího vnitřního 

uspořádání, avšak proměna struktury patří již do skupinové dynamiky.“ (Klečka 

2008, s. 43). Procesu skupinové dynamiky se budu věnovat ve druhé části své práce, 

která je zaměřená na školní třídy na adaptačních kurzech. 

  Členové skupiny, kteří jsou z počátku anonymní, se začnou ve skupině 

projevovat – mají charakteristický styl chování, charakteristické rysy osobnosti, 

vlastnosti atd. Členové skupiny se poznávají, vznikají mezi nimi vztahy, které se 

postupně usazují. Skupinová struktura je zastřešujícím pojmem pro systém těchto 

vztahů (Klečka 2008, s. 29). 

  Struktura skupiny vyplývá z hodnocení, která se členové skupiny 

navzájem připisují. Projevy a chování jedince jsou vţdy posuzovány ostatními členy 

skupiny – třídy. Hodnocení jedince ostatními členy skupiny nabývá v jednotlivých 

dimenzích významu podle situace, ve které se aktuálně třída nachází. Řezáč (1998, 

s. 161) uvádí, ţe povaha vztahů zůstává neměnná a vţdy se jedná o přijímání, 

odmítání, sympatii či antipatii, uznání či despekt. Podle těchto kritérií je moţné pak 

ve skupině rozlišit typické pozice, kterými jsou jedinci populární (pro většinu 

přitaţliví), oblíbení (pro mnohé přitaţliví), akceptovaní (pro část skupiny přitaţliví, 

nikomu nevadí), trpění a mimostojící. Termínem pozice se tedy rozumí místo ve 

skupině, které jedinec zaujímá. (Klečka 2008, s. 29). Přidáme-li k pozici hodnotu 

jedince pro skupinu či prestiţ, vzniká status, který je vyjádřením místa jedince ve 

skupině a jeho postavení ve vztahu k ostatním členům skupiny. Dimenze, ve kterých 

se sociální status hodnotí, jsou přiřazenost, nadřazenost a podřazenost. Systém 

statusů ve skupině vyjadřuje hierarchickou strukturu skupiny. „Postavení jedince 
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v hierarchii struktury skupiny je dáno na základě skupinového posuzování jeho 

chování a projevů uvnitř skupinových vztahů, vždy s ohledem na konkrétní situaci, 

v níž se skupina nachází.“ (Klečka 2008, s. 30). 

 Podle Řezáče (1998) je výsledkem postavení jedince ve skupině, 

vyplývající z dimenzí intraskupinových vztahů, které jsou: míra sociální přitaţlivosti 

jedince, míra prestiţe/osobní moci jedince, způsob jeho sebeprosazování při 

začleňování se do skupiny a podíl jedince na dosahování skupinových cílů.  

 Myslím si, ţe kaţdý pedagog, který působí v určité třídě či jiné výchovné 

skupině, by se měl snaţit poznat, jaká „jeho“ skupina je, aby mohl zvolit vhodný 

způsob, kterým na skupinu bude působit, jak s ní bude pracovat, jak přistupovat 

k jednotlivcům apod., aby byla jeho činnost ve třídě co nejefektivnější. Zjišťování 

pozic ve skupině, potaţmo školní třídě, je jednou z domén, která je často 

podrobována diagnostice, nejen třídními učiteli a je jednou z částí mého výzkumu, 

který uvádím v empirické části práce. 

1.3 Vznik školních tříd ze sociálně-psychologického pohledu 

  Dítě vstupující do školy a začínající školní docházku, jako by přicházelo do 

zcela nového světa. S tím jsou spojeny různé poţadavky, na které dítě dosud nebylo 

zvyklé a dítě je před ně postaveno a musí je plnit. Je třeba, aby se rychle naučilo a 

začalo zastávat novou roli – roli ţáka. Ve třídě, kterou dítě navštěvuje, se kaţdý den 

setkává se svými spoluţáky a spoluţačkami, začínají vznikat vztahy, které jsou 

zpočátku formální – „na základě zákona o povinné školní docházce je zařazeno jak 

z hlediska dosažené připravenosti pro školu, tak i z hlediska prostorového (místo 

bydliště, spádová oblast školy) do třídy“ (Lašek 2001, s. 8). Takto vzniklé školní 

třídy povaţujeme za nejobvyklejší. Existují však i třídy zaměřené na určitý obor. Do 

těch jsou ţáci zařazováni na základě jiných kritérií, např. jsou vybíráni podle nadání 

na určitou oblast (matematika, jazyky, hudba, přírodověda atd.) Víceletá gymnázia 

se snaţí o navození intelektuální homogenity. Tyto třídy se pak od těch, které 

povaţujeme za obvyklé, liší v několika ohledech – třída je sloţena z vybraných dětí 

a „sociální a intelektuální složení třídy nebývá vzorkem celé populace a klima 
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v těchto třídách může být rozdílné jak co do vytváření, tak prožívání a dopadu na 

psychiku dítěte“ (Lašek 2001, s. 8).  

 Dle Weinsteina (Weinstein in Lašek 2001, s. 8) obecně platí, ţe děti 

vstupující do třídy s sebou nesou rozdílný status, který je dán socioekonomickými 

podmínkami rodiny, pohlavím a rasou dítěte. Postupně se, působením sociálního 

ţivota ve třídě, začínají původní formální vztahy měnit na neformální. Struktura 

skupiny – třídy se proměňuje, vznikají podskupiny, pevná přátelská pouta, nezřídka 

se projevují i antipatie mezi jednotlivci nebo skupinkami. Vztahy, které ve třídě 

vznikají, jsou formálního i neformálního charakteru. Podskupiny, které ve třídě 

téměř vţdy vznikají, jsou tvořeny právě na základně neformálních vztahů mezi členy 

podskupin, které vznikají na základě sympatií. Formální vztahy vznikají na základě 

řádu fungování školy jako vzdělávací instituce. Obě roviny vztahů se prolínají, a 

mají vliv na strukturu i dynamiku školní třídy (Výrost a Slaměník 1998, s. 279 - 

280). 

 Do vytváření vztahů vstupuje také učitel a pro dítě se po vstupu na půdu 

školy stává spolu se spoluţáky a rodinou jedním z článků, s nimiţ dítě vyvíjí 

nejsilnější sociální aktivitu (před vstupem do školy to byla zejména nejbliţší rodina). 

   

1.4 Diagnostika školní třídy 

 Diagnostika školní třídy, coby malé sociální skupiny není jednoduchá a 

vyţaduje od pedagoga nebo jedince, který chce třídu diagnostikovat, komplexní 

zajištění informací. Poznání školní třídy, porozumění systému formálních i 

neformálních vztahů, pozic, rolí ve skupině atd. je základním kamenem pro práci se 

třídou. Dittrich (1992, s. 50) uvádí, ţe se komplexní diagnóza školní třídy skládá z:  

1. informací o jednotlivých žácích,  

2. informací o podmínkách, na nichž závisí pedagogická a jiná diferenciace mezi 

třídami (cíle, obsah, formy výchovy, práce školy, působení učitelů),  

3. informací o složení a struktuře třídy jako sociální skupiny  
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4. informací o vnějších činitelích působících na třídu nepřímo (rodiny jednotlivých 

žáků, kulturní život města apod.). 

 Pro mou práci jsou nejdůleţitější body 1 a 3, které se týkají jednotlivců, 

vztahů mezi nimi a jejich proměn. Poznávání interpersonálních vztahů, které ve třídě 

vznikají (a proměňují se), je velice sloţitou záleţitostí. Výrost a Slaměník (1998) 

uvádějí, čím více se učiteli podaří porozumět interakci mezi ním samým, 

partnerem, který má své určité charakteristiky (tj. ţákem, celou třídou, rodiči ţáků, 

kolegy atd.), konkrétní situací a konkrétním prostředím „ ... a čím lépe je 

vybaven vědomostmi, dovednostmi i zkušenostmi, tím lépe a s větší jistotou může do 

těchto interakcí a sociálních vztahů vstupovat, aktivně v nich působit a případně je 

ovlivňovat". Učitel by měl tedy provádět diagnostiku třídy, jakoţto specifické 

sociální skupiny, poznávat jak individuality ţáků, tak i třídu jako celek a provádět 

autodiagnostiku svého působení ve třídě (analyzovat, nakolik je jeho působení ve 

třídě efektivní) (Výrost a Slaměník 1998, s. 273-274). Základní metody, kterými lze 

školní třídu poznávat a diagnostikovat, jsou:  

 pozorování – je nejpřirozenější metodou v poznávání školní třídy, protoţe je 

běţnou a podstatnou součástí interakcí, které se ve škole odehrávají. Děje, které 

ve školní třídě probíhají, jsou velice komplexní a sloţité, proto je třeba dění 

strukturovat a zaznamenávat ho do předem připravených archů, které mají 

určený systém, jsou rozděleny do určitých pozorovacích kategorií. 

 rozhovor – metoda, kdy učitel získává informace prostřednictvím řeči  

sdělování informací je ústní. Rozhovor je podobně jako pozorování přirozenou 

součástí interakce učitele a ţáka ve školní třídě.  

 dotazník - sdělení informací je písemné.  

 Specifickou formou dotazníku jsou sociometrické dotazníky (testy) – tj. 

metoda, která učiteli napomůţe, aby se zorientoval v systému vztahů ve školní 

třídě. (Výrost a Slaměník 1998, s. 281 - 282).  
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1.5 Sociometrie 

 Sociometrická metoda „slouží k zjišťování, popisu, a analýze směru a 

intenzity preference v mezilidských vztazích v malých sociálních skupinách.“ 

Sociometrickým testem zjišťujeme jak pozitivní, tak negativní volby, tedy sympatie 

a antipatie ve vztazích mezi členy malé sociální skupiny – školní třídy. (Dittrich 

1992, s. 51). Dle Řezáče (1998, s. 234) tato metoda „umožňuje velmi dobrý 

orientační pohled na neformální strukturu pozic ve skupině“.  

 Učitel, který se rozhodne ve své třídě tuto metodu vyuţít, získává moţnost 

lépe pochopit, jaká je skutečná struktura jeho třídy, má moţnost reflektovat 

strukturu skupiny ve způsobu práce s ní (volbou přiměřených technik výchovy) a 

výsledky mohou slouţit také jako materiál, který je moţné v průběhu vývoje třídy 

srovnávat – to znamená vykonávat sociometrii ve třídě opakovaně a srovnávat 

skupinové charakteristiky průběţně. 

2 Třídní klima  

2.1 Vymezení pojmu 

 Dalším sociometricky měřitelným rysem kaţdé třídy, se kterými se 

setkáváme, je třídní klima. Abychom se mohli třídním klimatem dále zabývat, je 

třeba, abychom měli alespoň trochu jednotný pohled na tento termín. Autoři, kteří se 

třídním klimatem zabývají, ho definují různými způsoby, zahrnují různé faktory či 

pouţívají odlišné termíny pro označení stejného jevu nebo naopak jedno označení 

pro rozdílné jevy. Základem je rozlišení termínu klimatu od dalších, velmi blízkých 

termínů.  

2.2 Klima a atmosféra třídy 

 V odborné literatuře i při komunikaci s pedagogy, kteří třídu popisují, se 

setkáváme s termíny, které jsou povaţovány za synonyma třídního klimatu, z nichţ 

nejčastější je „atmosféra třídy“. Čapek (2010, s. 12) se domnívá, ţe je nutné tyto 

termíny rozlišit a uvádí Průchovo schéma, které nám pomůţe odlišit třídní klima od 



7 

 

atmosféry třídy. Průcha (2002, s. 66) rozděluje tzv. Edukační prostředí třídy na 

faktory fyzikální (tj. osvětlení, prostorové dispozice, konstrukce nábytku, barvy stěn 

aj.) a faktory psychosociální, které dále člení do dvou skupin, které přímo určují, co 

je atmosféra a co je klima třídy. Klima třídy je dle Průchy tvořeno stabilními faktory 

(trvalejší sociální vztahy mezi účastníky edukačních procesů), kdeţto atmosféru 

tvoří proměnlivé faktory (krátkodobé stavy interakce mezi účastníky edukačních 

procesů). Toto schéma koresponduje s původním uţíváním termínu klima, který 

pochází z přírodních věd. Výrost a Slaměník (1998) uvádějí, ţe třídní klima „se 

projevuje např. v soudržnosti třídy, ve vzájemné toleranci a snášenlivosti žáků, 

v přizpůsobivosti třídy zátěži nebo novým podmínkám, ve vztahu k učitelům i učení“. 

 Atmosféra je oproti klimatu krátkodobější, vychází z interakcí mezi ţáky a 

učiteli a dalšími, kdo do třídy zavítají. Jedná se o jakýsi výkyv či proměnlivost, 

který se po čase srovná, neboť dlouhodobé parametry klimatu zůstávají nezměněny 

(Čapek 2010, s. 12 - 16).  

 V publikaci „Třídní klima a školní klima“ uvádí Čapek (2010, s. 13) definici 

třídního klimatu jakoţto „souhrnu subjektivních hodnocení a sebehodnocení, 

vnímání, prožitků, emocí a vzájemného působení všech účastníků, které v nich jako 

spolutvůrcích vyvolávají edukační a jiné činnosti v daném prostředí“. Autoři 

definují třídní klima na různé úrovni obecnosti, avšak shodují se na reciprocitě. 

Klima třídy je tedy spoluvytvářeno a proţíváno učiteli společně s ţáky v určité 

situaci (činnosti) v konkrétním prostředí a zpětně na účastníky působí. Kromě ţáků a 

učitelů, psychologických činitelů v utváření klimatu třídy, je nutné brát v potaz další 

faktory, které se na vytváření třídního klimatu podílí a které ho ovlivňují. 

 Nelze opomíjet fakt, ţe klima třídy se vţdy vytváří v rámci určitého prostředí 

– interakce mezi ţáky a učiteli se odehrávají ve většině případů uvnitř školy, ve 

školní třídě. Prvky, které se v prostředí nachází, na všechny aktéry nějakým 

způsobem působí. Mezi nejčastěji zmiňované prvky patří architektonické řešení 

školy a jejího okolí, zaměření školy, velikost školy (tříd), sociální systém školy 

(organizační struktura školy, vztahy mezi personálem školy a ţáky, podíl učitelů a 
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ţáků na vedení školy atd.), kultura školy (normy, pravidla, očekávání, cíle školy pro 

vedení, učitele i ţáky), pojetí výuky atd.  

 Ve své práci kladu důraz zejména na dva z uváděných faktorů, které klima ve 

třídě utváří – totiţ na ţáky a učitele, jakoţto sociálně psychologické a pedagogicko-

psychologické činitele. 

2.3 Třídní učitel, ţáci a třídní klima 

 Dle Laška (2001, s. 10) má u vzniku a na počátku formální existence třídy 

velký vliv na klima ve třídě právě učitel. Úloze třídního učitele, se budu ve své práci 

věnovat, protoţe sehrává důleţitou roli na adaptačních kurzech, které absolvuje na 

samém počátku svého setkávání a práce se třídou spolu se svými ţáky. Zapojení 

třídního učitele do programu kurzů a jeho motivace k vytváření pozitivního třídního 

klimatu je jedním z nejdůleţitějších témat adaptačních kurzů. Čapek (2010, s. 18) 

uvádí, ţe třídní učitel by měl dbát, aby bylo klima v „jeho“ třídě pozitivní. Měl by 

své ţáky co nejlépe poznat (a průběţně na poznávání pracovat), rozvíjet jejich 

schopnosti a dbát na skutečnost, ţe se pro své ţáky stává důleţitým sociálním 

vzorem a motivátorem nejen ve školním ţivotě (Čapek 2010, s. 17). Myslím si, ţe 

na adaptačních kurzech dochází k podpoře a svým způsobem k usnadnění počátku 

plnění úlohy třídního učitele, jak ji uvádí Čapek. 

 Vztah učitele a ţáků se proměňuje v závislosti na věku dětí. Na počátku 

školní docházky stojí učitel před třídou jako autorita, na které do vysoké míry závisí 

podoba a struktura vztahů ve třídě. Děti hodnotí své spoluţáky pod vlivem toho, jak 

tyto jedince hodnotí učitel. V období prvního stupně ZŠ má učitel na děti velký vliv 

a musí pozorně hlídat, aby dětskou závislost na jeho osobě nezneuţíval – „vnímavý 

učitel uvolňuje závislost na své osobě, není ve středu dění, vede žáky k citlivému 

vnímání spolužáků, ke kooperaci, skupinové práci, k sociálnímu vnímání.“ (Čapek 

2010, s. 20). Učitel by měl být schopen reagovat na dění ve třídě a v případě potřeby 

dětí jim podat pomocnou ruku při řešení aktuálních situací.  

 Ve svém výzkumu se zaměřuji na 6. třídy, respektive na primy osmiletých 

studijních programů. Dětem, které tyto třídy navštěvují je v průměru 12 let a nachází 
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se v období počátku puberty – jejich osobnost začíná dospívat. S dospíváním obecně 

přichází změny ve struktuře skupiny. Na konci puberty vrcholí proces 

osamostatňování. Dospívající jedinec ve skupině hledá a upevňuje si vztah k sobě 

samému a testuje sebe i ostatní v interakcích ve skupině (Ţaloudíková, 2013). I 

vývoj třídní skupiny se v tomto období mění. Děti mají potřebu rovnocenného 

partnerství (nejen mezi sebou) a dodrţování pravidel, coţ vede k touze po respektu 

ze strany dospělých a odpoutání se od nich. Pokud děti v tomto období necítí, ţe je 

dospělí respektují, brání se, odporují dospělým a vztahy k dospělým bývají 

narušovány. Děti jiţ neakceptují pedagoga jako autoritu, kterou za kaţdých 

okolností následovaly na počátku školní docházky. Hierarchie ve třídě se utváří 

podle norem a postojů vrstevníků, nikoliv učitele. Vznikají rozdíly ve vyspělosti 

ţáků – někteří jsou stále ještě dětmi, jiní uţ zastávají normy a hodnoty dospělých 

(Čapek 2010, s. 21). Třída nebývá jednolitým celkem – skupinou. Vznikají zde 

neformální podskupinky, které se utváří podle zájmů dětí. Přesto, ţe učitel uţ 

v tomto období hraje zcela jinou roli, neţ na začátku školní docházky, neznamená 

to, ţe by na třídu neměl vliv. Naopak, pokud zvolí vhodný, citlivý, věcný, 

kultivovaný, respektující – jedním slovem „partnerský“ přístup, můţe třídu 

ovlivňovat zejména na neformální úrovni.  Partnerský přístup k dětem však 

neznamená, ţe by učitel (nebo v případě vedení adaptačních kurzů tým lektorů) 

přicházel o svou autoritu. Učitel nepřistupuje k dětem jako „vševědoucí“, dokáţe 

uznat, ţe není bezchybný. Spolupracuje se ţáky, naslouchá jejich názorům a 

poskytuje svoje názory, přičemţ názor obou „stran“ je stejně hodnotný. Pozoruje, co 

se ve třídě odehrává a svou pomocnou ruku podá, kdyţ je to skutečně potřeba. 

Nepovyšuje se do role soudce, který děti hodnotí. Pomáhá ţákům, aby objevovali a 

rozvíjeli své potenciály (Kadlecová 2011).  

 V tomto období dochází také k přechodu mezi 1. a 2. stupněm základní školy 

nebo odchodu ţáků na víceletá gymnázia. Této skutečnosti se věnuji dál ve své 

práci, protoţe v souvislosti s přechodem dětí na gymnázia vznikají nové třídy. Aby 

měli ţáci, kteří se nacházejí v popsaném stádiu vývoje osobnosti a mají tedy 

specifické potřeby, o něco snazší vstup do nové třídy, zajišťují pro ně některé školy 

adaptační kurzy, které mohou podpořit start nového kolektivu.  
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3 Začátek nové třídy  

3.1 Příchod do nové třídy  

 Přestoţe základní školy soustavně pracují na tom, aby byl přechod mezi 1. a 

2. stupněm co nejplynulejší, bývá pro některé ţáky tato změna prostředí obávanou 

záleţitostí. Na některých školách zůstávají třídy při přechodu mezi 5. a 6. ročníkem 

v nezměněném sloţení. V takové třídě zůstávají většinou vztahy mezi ţáky 

nezměněny, pouze prochází přirozeným vývojem. Rozdíly jsou dány v jiných 

oblastech. Náročnost učiva v jednotlivých předmětech se stupňuje, dochází ke 

střídání učitelů, tedy specialistů ne jednotlivé předměty Děti musí přecházet mezi 

třídami (nemívají jiţ svou kmenovou třídu, kde stráví celé vyučování – je třeba, aby 

na některé předměty chodily do specializovaných tříd). Na jiných školách dochází 

k roztříštění tříd, které fungovaly od 1. třídy, tj. od počátku školní docházky. Kromě 

popsaných poţadavků, které jsou spojené s přechodem na vyšší stupeň ZŠ, 

v takových třídách dochází i k sociálním změnám – přichází noví spoluţáci, je třeba 

navazovat nové vztahy, ţáci si musí znovu vybudovat ve skupině pozici, o kterou 

tímto přechodem moţná přišli.  

 Specifickým případem jsou osmiletá gymnázia. Ţáci odcházejí z 5. třídy do 

primy, na novou školu, do nové třídy, která je sloţena z dětí s podobným nadáním, 

zaměřením. Gymnázia mívají v porovnání s kurikulem základních škol vyšší 

poţadavky, které ţáci musí zvládnout. Na začátku školního roku tedy vzniká úplně 

nová třída, do které přicházejí děti z různých základních škol. V současnosti má stále 

více škol zájem o to, aby adaptace těchto ţáků na novou třídu, nové sociální i 

organizační prostředí, proběhla hladce. Z tohoto školy ve spolupráci s různými 

organizacemi realizují pro nové třídy na samém začátku školního roku tzv. adaptační 

kurzy. (Dvořák 2011, s. 2-4). 
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3.2 Adaptační kurzy 

 Adaptačními kurzy se zjednodušeně rozumí moţnost hlouběji se poznat a 

stmelit se v rámci třídy. Nově vznikající třída vyjíţdí za tímto účelem většinou 

mimo budovu školy, do nového prostředí, většinou do přírody. (Dubec 2007, s. 4). 

V současnosti některé školy preferují adaptační kurzy, které se konají na půdě školy. 

Děti nevyjíţdí do přírody, přespávají v budově školy. Osobně jsem se nikdy kurzu 

„ve škole“ neúčastnila, myslím si však, ţe oba typy kurzů mají svá pozitiva i 

negativa. Pro srovnání: 

Typ 

kurzu 

V přírodě, výjezdní (několik dní 

v objektu mimo školu) 

Ve škole (s přespáním 

v budově školy) 

+ 

výhody 

 Ţáci se odpoutají od prostředí školy, 

jejich chování a proţívání můţe být 

odlišné (Dubec, 2007). 

 Ţáci se seznamují „mimo školní 

lavice“ (z mého výzkumu vyplynulo, 

ţe právě tento bod povaţují ţáci za 

velice významný a povaţují takové 

seznamování za snadnější) 

 Pobyt v přírodě skýtá větší moţnosti, 

širší škálu outdoorových aktivit 

 Ţáci proţijí 

nestandardní situace na 

půdě školy, do které 

budou poté chodit 

 Uţ samotné přespání 

v budově školy můţe 

být silným záţitkem 

 Ţáci se ve škole mohou 

během adaptačního 

kurzu setkávat se ţáky 

z jiných ročníků  

- 

nevýhody 

 Pokud se kurzu neúčastní více ročníků 

(většina škol pořádá kurzy pro 1. 

ročníky), je ročník izolován od 

starších ţáků školy 

 Vytrţení z kontextu/prostředí školy 

 Náročnost organizace 

 Náročnost bezpečnosti v terénu 

 Program kurzu můţe 

být chudší o aktivity 

v přírodě 

 Ţáci se nedostanou 

z prostředí školy, 

nepoznají se v novém 

prostředí 
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 Speciálním typem adaptačních kurzů (se kterým osobní zkušenost mám) je 

pobyt třídy v objektu, který není od školy příliš vzdálený (tzn. v rámci města či 

v jeho blízkosti). Ţáci do objektu ráno přicházejí a odpoledne odcházejí, přespávají 

ve svých domovech. Výhody a nevýhody takového kurzu jsou pak odlišné od výše 

uvedených. Ţáci spolu (v porovnání s výjezdní variantou) tráví během kurzu méně 

volného času, nepřespávají v jednom objektu, odpadá i večerní program, ţáci jsou 

vytrhování z kontextu kurzu a zase se do něj vrací. Osobně se z pohledu lektorky 

domnívám, ţe tento typ kurzu je nejméně efektivní a ačkoliv je časová struktura 

programu jiná a kurz je o něco kratší, na lektory těchto kurzů jsou kladeny vysoké 

nároky, co se týče udrţení linie kurzu i přes jeho kaţdodenní přerušení. 

 Zvolená varianta kurzu a jeho délka se odvíjí od potřeb školy a finančních 

moţností školy, respektive rodičů účastníků. Náklady spojené s účastí ţáka na 

adaptačním kurzu jsou hrazeny buď účastníky kurzu v celé míře, z části školou a 

z části účastníkem nebo se (v ideálním případě) k těmto dvěma stranám přidávají 

ještě peníze z grantů, které mohou školy získat pro podporu projektů primární 

prevence, v rámci kterých adaptační kurzy probíhají. Doporučená délka kurzu 

  Ve své práci se budu věnovat adaptačním kurzům v přírodě, protoţe třídy, 

které se účastnily mého výzkumu, byly na tomto typu kurzu. Na některých 

adaptačních kurzech jsou přítomni pouze pedagogové (případně i další pracovníci 

školy), kteří kurzy pro své třídy připravují, jiné adaptační kurzy bývají realizovány 

pod záštitou organizací, které takové kurzy připravují. Kurzy jsou pak vedeny 

většinou týmem osob – lektorů či instruktorů (osobně jsem realizovala svůj výzkum 

právě jako lektorka adaptačních kurzů), na vedení a realizaci kurzu se podílí i sám 

třídní učitel.  

3.3 Třídní učitel na adaptačním kurzu 

 Zastávám názor, ţe ideální je, zapojí-li se třídní učitel do týmu lektorů a 

spolu s nimi se podílí na přípravě programu a aktivně se zapojuje do činností, které 

na kurzu probíhají, posléze je spolu s třídou a lektory reflektuje. Od učitelů i dětí 

dostáváme velice pozitivní zpětnou vazbu, pokud k takové týmové spolupráci na 
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kurzu dojde. Jedním z důvodů je, ţe někdy jsou děti ve třídě jakousi uzavřenou 

skupinou a učitel je člověk „z venku“, není součástí týmu. Na kurzu úlohu člověka 

„z venku“ zastanou na čas lektoři a učitel nemusí být tím, kdo připravuje program, 

můţe se stát členem týmu. Naší snahou je otevřeně s učitelem komunikovat o jeho 

představách o adaptačním kurzu, o tom, v čem by mu mohl být kurz uţitečný a i 

podle toho sestavovat program. Myslím si, ţe i u činností, které jsou určeny ţákům, 

by měl být učitel přítomen, protoţe tak dostává moţnost pozorovat své ţáky, jak 

jednají v situacích, které ve škole běţně neprobíhají. Naše sdruţení má přítomnost 

učitele na programu kurzu smluvně ukotvenou, avšak míru zapojení si volí učitel 

sám. Někteří učitelé vítají pobyt se třídou na adaptačním kurzu s nadšením a s chutí 

se pouští do programu spolu se ţáky. Uţ v prvních dnech kurzu můţeme 

zaznamenat, ţe vztah takového učitele a ţáků je většinou pozitivní, ţáci uznávají 

třídního učitele jako autoritu a zároveň ho přijímají mezi sebe do skupiny. Povaţuji 

takový přístup učitele za nanejvýš ţádoucí, a pro učitele i ţáky přínosný. Snaţíme se 

učitele motivovat, aby se zapojili tou nejvyšší mírou, která je jim příjemná. Před 

kurzem i v průběhu podáváme třídním učitelům neustále informace o tom, proč 

chceme kterou aktivitu zařadit, jaké má cíle, jak bude probíhat a jaké jsou moţnosti 

zapojení učitele.  

 Přesto se na adaptačních kurzech setkáváme i s učiteli, kteří nemají chuť se 

zapojit do programu, někdy ani příliš nejeví zájem o poznání svých ţáků. 

V některých případech odmítají účast na programu vůbec a stráví 4 dny ve svém 

pokoji s knihou. V závěrečném hodnocení takových kurzů pak od ţáků vţdy zaznívá 

zklamání, protoţe seznámení s třídním učitelem je jak jedním z cílů kurzu, tak i 

jedním z očekávání ţáků (jak vyplynulo i z mého výzkumu). Učitel pak odjíţdí 

z kurzu pouze s informacemi o tom, co probíhalo a jak třídu vnímají lektoři, ale bez 

záţitků společných se svými ţáky. Za další nevýhodu povaţuji fakt, ţe na kurzu 

probíhají aktivity, které mají přesah do ţivota třídy po kurzu. Ať uţ se jedná o 

vytvoření třídních pravidel, která si s sebou ţáci odnáší do školy nebo vůbec o 

proţitek kurzu, společnou zkušenost, vzájemné seznámení, po návratu zpět do školy 

přijde výuka, bez napojení na předchozí dění na adaptačním kurzu. Za provázání 

adaptačního kurzu a ţivota ve škole povaţuji tzv. třídnické hodiny, na kterých má 
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třídní učitel moţnost znovu otevírat a rozpracovávat témata, která se na kurzu 

objevila. Někdy se však setkáváme se skutečností, ţe jsou tyto hodiny vyuţívány 

spíše k organizačním záleţitostem neţ k rozvíjení vztahů ve třídě.   

 Zapojení učitele do programu povaţuji také za formu prevence. Pokud se na 

kurzu děti naučí s třídním učitelem komunikovat otevřeně, vzniká větší šance, ţe se 

děti učiteli svěří v případě, ţe ve třídě dojde k situaci, která vyţaduje pomoc učitele 

k vyřešení. Zapojení učitelů do programu kurzu a jejich motivace je velice sloţitá a 

v současné době v našem sdruţení často diskutovaná záleţitost a myslím si, ţe 

vyţaduje zpracování v samostatné práci, která se tomuto tématu bude věnovat. 

3.4 Odpovědnost za účastníky adaptačního kurzu 

 Zajímavým tématem k zamyšlení je smluvní ošetření rozdělení odpovědnosti 

za účastníky adaptačního kurzu. Otázka zní, kdo má za děti během kurzu 

zodpovědnost? Je to učitel nebo lektoři? A co z rozdělení odpovědnosti můţe 

vyplývat? Vycházím z vlastní zkušenosti s pořádáním adaptačních výjezdů. Ve 

smlouvách, které naše o.s. uzavírá s objednatelem (školou), je psáno, ţe 

„Poskytovatel je povinen organizovat kurz takovým způsobem, aby neohrožoval 

bezpečnost účastníků. Odpovědnost za bezpečnost účastníků kurzu nese při 

aktivitách řízených lektory poskytovatel, mimo tuto dobu zajišťuje bezpečnost 

účastníků pedagogický dozor objednatele v souladu s ustanovením §29 odst. 2 

zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů.“ (ukázka 

ze smlouvy). My, jako lektoři, tedy dbáme na to, aby aktivity, které organizujeme, 

proběhly maximálně bezpečně (zajištění fyzického i psychického bezpečí), ale 

právní odpovědnost nese škola, potaţmo učitelé, kteří jsou na kurzu přítomni.  

 Toto téma zde uvádím v souvislosti s výše uvedenou problematikou zapojení 

učitelů do programu kurzu. Adaptační kurzy jsou typem „školní akce“. Někdy se 

stává, ţe má učitel, který nese za děti na adaptačním kurzu odpovědnost (i kdyţ 

program připravují lektoři) tendence zkracovat program, pokud přesahuje dobu 

večerky a zejména upravovat aktivity tak, aby byly podle něj bezpečné (tzn. např. 

nepustit děti na velkou terénní hru, protoţe zde hrozí riziko, ţe se někdo zraní, 
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namočí apod.). Je to pochopitelné – učitel se snaţí minimalizovat riziko, ţe se dětem 

něco stane a on za to ponese následky. Na druhou stranu někdy takové počínání 

můţe ohrozit jeho vznikající vztah s dětmi. Účastníci, zejména pokud jde o aktivní 

skupinu, terénní aktivity očekávají. Často je taková velká „polní“ hra v dramaturgii 

kurzu nejdůleţitější a děti si z ní odnášejí nejsilnější záţitky. Stane-li se, ţe učitel 

označí aktivitu jako „nebezpečnou“ a bude z ní děti stahovat, aby je „ochránil“, 

můţe vést k tomu, ţe začnou děti vnímat učitele jako někoho, kdo je omezuje (navíc 

kdyţ zruší aktivitu, na kterou se děti těší). Poté je někdy velice náročné, aby děti 

přijaly rozhodnutí učitele a porozuměly důvodu, proč tak učitel jednal. Pokud taková 

situace vznikne, je třeba, aby si učitel s dětmi promluvil a nevznikala mezi ním a 

dětmi bariéra. Lektorský tým by měl stát za učitelem, i kdyţ někdy jeho rozhodnutí 

můţe velice narušit chod kurzu. Tímto se dostávám k tématu dramaturgie, cílů a 

sestavování programu adaptačních kurzů.  

3.5 Základní pilíře adaptačních kurzů  

 Tyto kurzy mají základní pilíře, které jsou navrţeny tak, aby měl proces 

vzájemného poznávání a stmelování co moţná nejhladší průběh. Ve svojí práci tyto 

rysy uvádím, protoţe slouţí jako jeden z prvků, které lze srovnávat s očekáváním, 

která od kurzu mají účastníci. V empirické části se budu touto otázkou dále zabývat. 

Dle Dubce (2007, s. 4) je těchto základních pilířů 5:  

1. Pobyt mimo školu 

Charakteristický je pobyt v přírodě, kurzy probíhají záměrně v jiném prostředí, neţ 

ve škole, protoţe touto cestou je moţné dosáhnout odlišného chování a proţívání 

ţáků (avšak jak jsem zmínila výše, nemusí být pobyt v přírodě podmínkou). 

2. Společné proţitky 

Metodou, která vede k cílům adaptačního kurzu, je metoda záţitkové pedagogiky. 

Tuto metodu popisuji dále ve své práci. Účastníci kurzu se aktivně účastní aktivit 

(nebo je spoluvytváří), a to v nich vyvolává různé  proţitky. Právě tyto proţitky 

jsou cestou k naplnění cílů adaptačních kurzů. 

3. Spolupráce 
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Dá se říci, ţe většina aktivit, které na kurzu probíhají, obsahuje v různé  intenzitě 

potřebu spolupráce. Účastníci k dosaţení cíle v dané aktivitě řeší  různé úkoly, při 

nichţ je třeba zapojení všech členů skupiny. Tímto se skupina stmeluje. 

4. Čas pro sebe 

Program bývá nezřídka hustě zaplněn aktivitami, které jsou účastníkům 

„servírovány“ týmem lektorů, dodrţuje se určený denní řád. Přesto by se nemělo 

stát, ţe účastníci budou mít málo příleţitostí pro volnou  zábavu, chvíle „na 

pokoji“, chvíle, kdy si mohou povídat, o čem chtějí a nebudou napomínáni, ţe ruší 

společnou činnost. 

5. Provázející přístup 

 Provázejícím přístupem rozumíme vlastně vztah mezi účastníky, lektory, 

učitelem, který je zaloţený na respektující komunikaci. Kopřiva a kol. (2010, s. 9) 

vysvětluje, co tento přístup charakterizuje: „Partnerský přístup má vyjadřovat 

myšlenku rovnocennosti nějakého vztahu a myšlenku spolupráce. Cítíme, že ve světě, 

mezi jehož základní hodnoty patří svoboda a možnost volby, s autoritativním 

přístupem (tj. protiklad partnerského přístupu ve výchově a vztazích) nejenže 

nemůžeme vystačit, ale že jde přímo proti těmto hodnotám. … Nelze vychovávat 

autoritativně a pak očekávat, že se děti budou chovat demokraticky“. Dá se tedy říci, 

ţe, jak míní Kopřiva a kol. (2010, s. 9), je partnerský přístup dospělého k dítěti (na 

adaptačním kurzu lektora k dítěti, učitelů k dítěti) nutný pro to, „aby z dětí vyrostli 

kompetentní a zodpovědní lidé, schopní řešit problémy současného života.“ 

Přeneseně by se dalo říci, ţe v uţším pojetí budou pak děti schopné lépe a efektivně 

fungovat ve skupině – třídě.  

 Program těchto kurzů byl členěn do bloků, harmonogram je tvořen 

aktivitami, které mají logický sled a návaznost (v závislosti na skupinové dynamice 

třídy, o které pojednávám dále) a jsou dramaturgicky vyváţené. Náplň 

programových bloků je uspořádána s ohledem na cíle adaptačního kurzu. Náplní se 

rozumí aktivity, během kterých mohou účastníci daných cílů dosahovat (úroveň 

dosahování těchto cílů je měřitelná). Vycházím z cílů adaptačního kurzu, které uvádí 

Dubec (2007) na straně 10. V empirické části své práce slouţí tento přehled jako 

materiál, který porovnávám s očekáváním účastníků od adaptačního kurzu. Zároveň 
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s těmito cíli pracuji jako se situacemi, které povaţuji pro nastartování pozitivního 

klimatu třídy cenné. Skupina ţáků, kteří na adaptační kurz jedou, tyto situace zaţije, 

avšak ţák, který na kurzu chybí, je o tyto situace ošizen. Předpokládám, ţe jeho 

absence při společném proţívání těchto situací, se můţe negativně podepsat na jeho 

postavení ve třídě. Jedná se o určité bloky programu, které mají své logické pořadí a 

zároveň jejich hranice nejsou striktní. Bloky se mohou během adaptačního kurzu 

prolínat. Tyto cíle jsou (podle Dubce 2007, s. 10-11 ve stručnější podobě): 

1. blok - zahájení kurzu 

 Ţáci vyslechnou informace o kurzu, o lektorech a další organizační 

záleţitosti. Ţáci formulují svá očekávání od kurzu. Dále se seznámí se základními 

pravidly kurzu a společně je podle potřeb mohou upravit. Tyto aktivity vedou 

k nastavení psychické i fyzické bezpečnosti během kurzu.  

2. blok – rozehřívací aktivity 

 Ţáci proţijí několik aktivit, během kterých budou s ostatními spolupracovat 

při plnění „lehčích“ zábavných úkolů 

3. aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného poznání a hlubší poznání 

učitele 

 Ţáci se seznamují se svými spoluţáky, kladou otázky zaměřené např. na 

zájmy či zajímavosti ostatních. Ţáci získají od svého učitele informace, které dosud 

nevěděli – pokládají otázky, učitel odpovídá. Dále ţáci sdělují záţitky, které je 

během programu nejvíce oslovily. Všechny tyto aktivity vedou k hlubšímu poznání 

spoluţáků i třídního učitele. 

4. blok - aktivity zaměřené na nastartování spolupráce mezi ţáky a řešení 

konfliktů při skupinové práci 

 Ţáci proţijí několik aktivit, při kterých je potřeba, aby spolupracovali 

s ostatními. Společně proţijí radost ze společného zvládání těchto aktivit (úkolů). 

Ţáci proţijí konfliktní situaci se spoluţáky – proběhne trénink řešení konfliktní 

situace moderovaný lektorem nebo učitelem, ţák popíše postup, který vede k řešení 

konfliktu a zformuluje zásadu, která je konkrétní a dá se pouţít při řešení konfliktní 

situace se spoluţáky + si vyzkouší tento postup aplikovat do praxe  
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5. blok - aktivity zaměřené na společné zvládání náročných situací 

 Ţáci zformulují aspoň 3 doporučení pro týmovou spolupráci se spoluţáky a 

vyzkouší si během praktických situací některá tato doporučení.  Hodnotí, jak se jim 

při aktivitách spolupracovalo a hodnotí dodrţování a fungování zformulovaných 

doporučení při aktivitách. 

6. blok - aktivity za měřené na rozvoj důvěry 

Ţáci proţijí se svými spoluţáky situaci vzájemné důvěry, popíší, jak tyto aktivity 

proţívali. Ţáci proţijí situaci, ve které otevřeně prezentuje své názory, a vyslechnou 

si názory spoluţáků, které jsou odlišné. Odlišné názory nepopírají. 

7. blok - aktivity zaměřené na zformulování základních pravidel třídy a na 

zhodnocení a uzavření celé akce 

Ţáci formulují pravidla pro třídu, prodiskutuje s ostatními otázku, jaká pravidla by 

chtěl, aby v jejich třídě fungovala, kaţdý ţák pak dává hlas pravidlům, která jsou pro 

něj nejdůleţitější. Ţáci zhodnocují program kurzu – jak vnímali jeho části, co si 

z kurzu odnáší. 

 V přílohách uvádím detailnější popis těchto bloků – cílů a ukázku 

harmonogramu adaptačního kurzu s konkrétní náplní těchto bloků. Náplň 

adaptačních kurzů pro obě třídy, ve kterých probíhal výzkum, byla velice podobná. 

V uvedeném harmonogramu jsou uvedené aktivity, které na obou kurzech probíhaly. 

Další realizované aktivity reflektovaly aktuální potřeby tříd. Aktivity v 

harmonogramu, které se shodují s bloky dle Dubce, jsou v harmonogramu výrazně 

vyznačeny. Bloky nemají striktní hranice, vţdycky je potřeba pozorovat, co se ve 

skupině dětí odehrává a podle toho reagovat - reflektovat toto dění v podobě 

programu. Procesy, které se ve skupině odehrávají, označujeme termínem skupinová 

dynamika. 

3.6 Skupinová dynamika ve školní třídě  

 Školní třída, jako kaţdá jiná sociální skupina, prochází určitým vývojem, 

který není náhodný – ve vývoji platí určité zákonitosti, průběh je členěn do fází. Pro 

adaptační kurzy platí určitá specifika ve skupinové dynamice – ve srovnání 
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s třídami, kde vzájemné poznávání a sbliţování ve škole můţe trvat několik měsíců, 

na adaptačním kurzu je moţné tento proces výrazně urychlit, kultivovat. (Dubec 

2007, s. 4). Hans Kern a kol. (1999, s. 235) uvádí, ţe podle výzkumů „skupinová 

dynamika vzniká ve skupině o sedmi až dvaceti čtyřech členech“.  V současných 6. 

třídách ZŠ nebo primách gymnázií, které tvoří v empirické části mé práce výzkumný 

vzorek, je obvyklé, ţe je počet ţáků o něco vyšší – počet ţáků se pohybuje okolo 30. 

Tyto třídy jezdí na adaptační kurzy a proces skupinové dynamiky v nich zjevně 

probíhá. My, jako lektoři adaptačních kurzů, třídní učitel nebo jiná vedoucí osoba, 

která stojí u zrodu nově se utvářející skupiny – školní třídy, bychom měli znát 

zákonitosti vývoje skupiny, abychom mohli tento proces podporovat. Důleţité je 

také uvědomění si, ţe kaţdá skupina prochází vývojem v jiném tempu a v jiném 

stupni intenzity.  

 Dubec v publikaci „Adaptační soustředění – kurz osobnostní a sociální 

výchovy pro ţáky 6. ročníku ZŠ a primy gymnázia“ (2007, s. 7) uvádí přehled fází 

s doporučenými typy aktivit, které jsou vhodné zařazovat do fáze vývoje, ve které 

se právě skupina - třída nachází. Tento přehled vychází z popisu fází vývoje skupiny 

v publikaci o rozvoji klíčových kompetencí Belze a Siegrista (2001). Osobně znalost 

tohoto přehledu v praxi vyuţívám, protoţe je v něm spojeno dohromady vše, co je 

potřeba znát pro práci s nově vznikající skupinou – fáze vývoje skupiny, co se v jaké 

fázi ve skupině odehrává, jaká jsou konkrétní doporučení pro vedení skupiny v dané 

fázi i typ aktivit, který je vhodné zařazovat. Známe-li fáze vývoje skupiny, je pro nás 

snadnější vytvořit harmonogram kurzu tak, aby obsahem i seřazením jednotlivých 

bloků programu reagoval na aktuální potřeby třídy. Ve stručnější podobě uvádím 

přehled z uvedené publikace (Dubec 2007, s. 7). Aktivity, které jsou doporučené pro 

zařazení do programu v dané fázi vývoje skupiny, uvádím pouze velice stručně, 

protoţe nejsou pro mou práci zásadní. 

Přehled fází vývoje skupiny: 

1. fáze - první kontakt - orientace, příchod - forming 

 členové skupiny mají na základě rozdílné minulé zkušenosti odlišná očekávání 

toho, co se bude dít, jsou zdrţenliví, nejistí, udrţují si odstup, aby se „ochránili“, 
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dochází k „zaškatulkování ostatních členů“, hledají platné normy pro skupinu, 

účastníci se vzájemně tzv. oťukávají, testují vedoucího a skupina je závislá na 

vnějším vedení 

 je třeba zajistit pocit psychického i fyzického bezpečí (nastavit pravidla kurzu, 

řešení krizových situací - organizační záleţitosti, program kurzu), umoţnit 

pozitivní zkušenosti, odbourat obavy (zjistit, z čeho mají účastníci na kurzu 

obavu a pomoci jim nalézt jistotu, uklidnit je), vyjasnit očekávání (zjistit, jaká 

mají účastníci očekávání od kurzu a „uvést je na pravou míru“), urychlit 

vzájemné oťukávání (zařadit do programu vhodné aktivity) 

 Doporučené typy aktivit: seznamovací, aktivity, ve kterých je třeba komunikovat 

s ostatními 

2. fáze - kvašení  - boj o moc a kontrola - storming 

 vyjasňuje se vliv jednotlivých členů na postavení ve skupině, dochází ke 

konfliktům, boji o status ve skupině a jeho uhájení, členové skupiny jsou vůči 

sobě v konkurenčním nastavení, objevuje se vliv jednotlivce na dění ve skupině, 

probíhá vytváření podskupin, které jsou vůči sobě v opozici, v této fázi je vysoké 

nebezpečí odchodu jednotlivců (v případě adaptačního kurzu jde o odchod 

z programu, ne ze skupiny), reakce na jednotlivé členy skupiny jsou kritické  

 umoţnit účastníkům proţít konfliktní situace, nepotlačovat konflikty uměle, 

nechat účastníky na základě proţitých konfliktů, aby si formulovali doporučení 

pro příští situace, v následujících aktivitách tato doporučení vyuţívat, připomínat 

 Doporučené typy aktivit: Aktivity zaměřené na spolupráci, jednoduché rychlé 

reflexe po aktivitách, zapojí se všichni 

3. fáze - důvěrnost, intimita, vyjasnění - norming 

 dochází ke zjištění na straně účastníků, ţe přemíra konkurenčního chování 

nevede k úspěchu, jednotliví členové se podílejí na skupinových aktivitách, 

skupina se stává pro členy atraktivní, komunikace je otevřená, rozvíjí se systému 

vztahů, otevřeně probíhá výměna názorů, nápadů, ujasňují se potřeby dané 

skupiny i jednotlivců 



21 

 

 doporučuje se delegování činností na členy skupiny (tzn. delegování 

odpovědnosti za některé úkoly), podpora nekonkurenčního chování mezi členy 

skupiny, upozorňování na ne/dodrţování dohodnutých pravidel, formulace 

vlastních pravidel skupiny (formulují si sami členové skupiny na základě potřeb) 

 Doporučené typy aktivit: aktivity zaměřené na intenzivní spolupráci a 

komunikaci, aktivity zaměřené na vyjadřování uznání mezi členy skupiny, 

jednoduché rychlé reflexe po aktivitách, zapojí se všichni účastníci 

4. fáze - výkonové stadium - diferenciace, jednání - performing 

 skupina je plně práceschopná, skupina akceptuje některé odlišnosti svých členů, 

skupina se dokáţe sama efektivně řídit, jednotlivci se identifikují se skupinou, ve 

skupině panuje opravdový pocit sounáleţitosti 

 dávat skupině prostor pro vlastní aktivitu – pomoci skupině, aby naplánovala a 

uskutečnila vybrané aktivity (které budou probíhat po skončení kurzu, mohou 

být dlouhodobé) – zde je potřeba, aby se třídní učitel, který bude na rozdíl od 

lektorů trávit se třídou následující roky, angaţoval a podpořil třídu v aktivitách, 

které si třída vybere (pokud jsou pro něj nebo školu akceptovatelné), vést členy 

skupiny k tomu, aby dokázali sami reagovat na porušování dohodnutých norem 

(skupina sama reguluje jednání svých členů), průběţně dávat členům příleţitost, 

aby vyjádřili, co se jim na skupině líbí, co by chtěli jinak 

 Doporučené typy aktivit: aktivity zaměřené na podporu skupinové identity, 

dostatek času, který spolu můţe skupina trávit při zvenku nestrukturovaných 

činnostech, aktivity zaměřené na vyjadřování vlastní spokojenosti nebo 

nespokojenosti se skupinou 

 Belz a Siegrist (2001) nazývají tyto charakteristické znaky dynamiky 

„stupně“, protoţe „průběh života skupiny není přímočarým postupem vpřed, ale 

vyvíjí se stupňovitě.“ Za výkonové stadium (stupeň) přidávají ještě stupeň 5. – 

Rozdělení a rozpuštění, odchod. Fáze 5., kdy dochází k rozdělení, rozchodu třídy, 

nastává (pokud neodchází individuálně některý ţák) na konci školní docházky, kdy 

třída přirozeně zaniká.  Většina tříd, se kterými máme zkušenost, dosáhne na 

adaptačním kurzu 3. stupně – Důvěrnosti, intimity, vyjasnění, některé skupiny 
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dosáhnou (většinou ke konci kurzu) aţ na stupeň 4. – Výkonové stadium vývoje 

skupiny.  

 Jak jsem jiţ uvedla, je nezbytné, aby ten, kdo připravuje a vede adaptační 

kurz, znal jednotlivé fáze vývoje skupiny, dovedl pozorovat znaky, které signalizují, 

ve které fázi se skupina právě nachází a podle těchto znaků plánoval odpovídající 

program.  Belz a Siegrist (2001, s. 54) uvádějí, ţe „teprve když se skupina stane 

schopnou práce, tedy když dospěje do třetí, resp. čtvrté vývojové fáze, je možno 

intenzivně zpracovávat také témata zatížená afekty. Proto je počáteční a nástupní 

fáze tak nesmírně důležitá pro průběh dalšího dění ve skupině. Vedoucí kurzu musí 

poskytnout skupině dostatek prostoru a času na průběh první a druhé fáze“. Školní 

třída na adaptačním kurzu prochází vývojem, kterému se přizpůsobuje program 

kurzu. Ten je tvořen širokou škálou aktivit a her, při kterých se vyuţívá metody 

zvané záţitková pedagogika. 

3.7 Záţitková pedagogika 

 Metoda, která je na adaptačních kurzech vyuţívána, bývá označována 

termínem záţitková pedagogika nebo vzdělávání záţitkem. V historii došlo 

k vývoji této metod od outdoorových programů, které obsahovaly především fyzické 

výzvy jako nástroj fyzického růstu, přes zařazení intelektuálního rozměru a 

interview k rozvinutějšímu a komplexnějšímu rozsahu programů, které v dnešní 

době obsahují programy zaměřené na fyzickou, intelektuální, emoční i spirituální 

sloţku osobního růstu účastníků. (Zounková, Andy, Franc. 2007, s. 12). 

 O záţitkové pedagogice můţeme tedy říci, ţe se jedná o komplexní proces 

výchovy záţitkem, ve kterém se propojují různé schopnosti a dovednosti, emoce, 

fantazie, intelekt, poznání, chování, fyzické vlastnosti a jak uţ samotný název 

napovídá – záţitky. Člověk se do tohoto procesu zapojuje ideálně celý, nese si 

s sebou své předchozí zkušenosti a záţitky, které můţe v tomto procesu zúročit a při 

zpracování záţitku pak reflektovat. Podstatou záţitkové pedagogiky je propojení 

dvou aspektů, které spolu zdánlivě nesouvisí. Tyto aspekty jsou hraní si a výchova. 
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Martin a kol. (2007) uvádějí, ţe existují určité principy, pomocí kterých dochází 

k facilitaci procesu výchovy záţitkem. Tyto principy jsou: 

 pedagog by měl v první řadě vytvářet vhodné záţitky, podporovat ţáky, 

nastavovat hranice, stavět ţáky před řešení problému, usnadňovat jim proces 

učení, zajistit psychickou i fyzickou bezpečnost 

 pedagog by měl identifikovat a podporovat spontánní příleţitosti k učení 

 pedagog by si měl být vědom toho, ţe můţe mít určité předsudky, které 

mohou mít na ţáky vliv 

 učení záţitkem (= skrze zkušenosti) znamenají příleţitost učit se z důsledků 

vlastních činů, z chyb i úspěchu  

 Na adaptačních kurzech kromě pedagoga tyto principy plní i lektoři. 

Facilitace je jedním z faktorů, které mají vliv na výsledky učení záţitkem. Kromě 

facilitace jsou to ještě struktura záţitku a hodnocení výsledku. Hodnocením 

výsledku rozumíme reflexi, tedy rozbor samotného záţitku. Analogicky dochází 

k přenosu zkušenosti ze hry/aktivity do osobního (pracovního, třídního, …) ţivota 

účastníků. 

 Modelů záţitkové pedagogiky vzniklo od 70. let 20. století několik. 

V současné době se pouţívá model, který vznikl v roce 2000 a spojuje všechny 

klíčové prvky procesů záţitkového vzdělávání (Martin, 2007). Těmito prvky se 

rozumí účastníci, interakce facilitátorů, prostředí, ve kterém záţitkové učení probíhá 

a aktivity. Proto se označuje jako Holistický model: 

 Na kurzu probíhá celá řada programů (aktivit, her) a jejich reflexí. Na 

počátku kurzu je kladen důraz na to, aby účastníci znali důvod, proč na kurzu jsou, 

jakou mají instruktoři motivaci zařazovat jakou aktivitu, na jaká témata a problémy 

se bude kurz (či jednotlivé aktivity zaměřovat). Program by měl být sestaven tak, 

aby se účastník zapojil komplexně a toto zapojení bylo vyváţené a vţdy zakončené 

reflexí záţitku. Aktivity by měly být zaměřené na emoční, intelektuální, fyzickou i 

spirituální stránku lidské bytosti. Důleţitá je také dramaturgie kurzu, změny, které 
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probíhají v tempu, ve kterém se aktivity odehrávají – zvyšuje se komplexita aktivit 

(od jednoduchého ke sloţitějšímu). Kurz vţdy probíhá v určitém prostředí, které 

mu dodává osobitou atmosféru. Prostředí by mělo být pozitivní a podporující. 

Atmosféru dokresluje a účastníky motivuje vhodně zvolené zarámování programu 

do legendy. Účastníci by měli být motivováni „hrát“, účastnit se aktivit, reflektovat 

sebe i druhé, naslouchat jim a naopak otevřít sebe a to vše ze své vlastní vůle. Také 

lektoři, kteří účastníky kurzem provázejí, mají různé schopnosti, zkušenosti a 

dovednosti, které mají vliv na průběh kurzu. Lektoři podporují důvěru a skupinovou 

dynamiku ve skupině účastníků, spoluvytváří pozitivní atmosféru, podporující a 

bezpečné prostředí. Komplexní propojení vyrovnaného poměru aktivit pak přispívá 

k osobnímu a skupinovému rozvoji. (Martin, 2007). Tento moden, ze kterého 

podoba adaptačních kurzů vychází, souvisí s širším konceptem, který prochází 

výchovou, vzděláváním a celým ţivotem kaţdého jedince. Tímto konceptem jsou 

tzv. klíčové kompetence.      

3.8 Klíčové kompetence 

 Tento koncept je, jak vyplývá uţ z komplexní povahy klíčových kompetencí 

samotných, velice rozsáhlý. Ve své práci uvádím pouze ty aspekty klíčových 

kompetencí, které se přímo odráţí v práci se skupinou, školní třídou na adaptačních 

kurzech.  „Myšlenka klíčových kompetencí je učebním krokem v rozvíjení osobnosti 

v rámci výchovy a dalšího vzdělávání, tedy konceptem kompetence, nikoliv 

konceptem vzdělávání.“(Belz a Siegrist 2001, s. 27).  

 V příručce vydané MŠMT – „Klíčové kompetence v základním vzdělávání“ 

Hučínová a kol. definuje kompetence takto: „Mít určitou kompetenci znamená, že se 

dokážeme v určité přirozené situaci přiměřeně orientovat, provádět vhodné činnosti, 

zaujmout přínosná postoj.“ (2007, s. 7). Ve škole jsou klíčové kompetence určitými 

„univerzálními způsobilostmi“, které ţák rozvíjí ve všech předmětech a vyuţívá je 

pak po celý ţivot. Některé klíčové kompetence zvládají ţáci 1. stupně ZŠ, jiné 

vyţadují mnoho let, aby je člověk mohl „trénovat“ a aby dozrály. (Hučínová a kol. 

2007, s. 13). 
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 Základní strukturou klíčových kompetencí podle Hučínové a kol. jsou: 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 kompetence komunikativní 

 kompetence sociální a personální 

 kompetence občanská 

 kompetence pracovní    

 Zejména kompetence k řešení problémů, komunikativní a sociální a 

personální jsou přímo rozvíjeny během adaptačních kurzů. Bloky programu kurzu i 

ukázku harmonogramu adaptačních kurzů, které uvádím v přílohách, obsahují 

aktivity, které jsou zaměřené přímo na nabývání uvedených klíčových kompetencí.  

 Belz a Siegrist (2001) uvádějí, ţe klíčové kompetence jsou pouţitelné pro 

libovolný obsah a jsou tím pádem „obsahově neutrální“. Na konkrétní obsah je však 

vţdy vázáno zprostředkování těchto kompetencí. Jako příklad uvádějí autoři 

strategie překonávání konfliktů, kterým se člověk naučí jedině tak, ţe bude aktivně 

nějaký konflikt řešit. „Nabývání klíčových kompetencí je celoživotní proces, který je 

udržován dynamikou nového učení a přeučování“.(Belz a Siegrist 2001, s. 27). 

Tento konkrétní příklad je zároveň jedním z cílů, který si klademe, kdyţ 

připravujeme a realizujeme adaptační kurz. Klíčových kompetencí můţeme nabývat 

pouze při vzájemném kontaktu a jednání s dalšími lidmi – tzn. i ve skupině – školní 

třídě.  

3.9  Význam skupiny pro učení 

 Je to právě síla ţivota ve skupině, která je pro nabytí klíčových kompetencí 

zásadní. Jednotlivec ve skupině můţe vědoměji proţívat a utvářet svou identitu – 

ostatní členové skupiny mu pomocí skrze zpětnou vazbu podávají informace, které o 

sobě neví, ale ostatní je vidí, znají. Získávání nových informací o sobě tímto 

způsobem umoţňuje člověku, aby „vědoměji prožíval a utvářel svou identitu.“ Toto 

působení členů skupiny způsobuje, ţe je člověk silně motivován a prohlubuje se 

efekt učení. V rámci skupiny se můţe jedinec lépe prosazovat.  



26 

 

 Dalším pilířem klíčových kompetencí je otevřenost komunikačního 

systému. Podporování uţívání tohoto modelu komunikace ve školní třídě je také 

jedním z cílů adaptačních kurzů. Belz a Siegrist (2001) tento model popisují takto (s. 

40) „Otevřený komunikační systém, který je založen na právu každého jednotlivce 

být uznáván a slyšen, zvyšuje šanci, že účastníci budou schopni poznat a řešit své 

vlastní problémy i problémy skupiny.“ 

 Třetím pilířem, který se poutá k práci se třídou na adaptačních kurzech, je 

vyjadřování pocitů, emocí. Učení, které probíhá ve skupině, umoţňuje 

jednotlivcům rozšiřování oblasti proţitků a zkušeností, člověk tak dosahuje nového 

poznání a můţe se snáze orientovat ve světě. Právě lepší a vyzrálejší orientace ve 

světě je cílem osvojování a trénování klíčových kompetencí. A protoţe afektivní 

procesy je moţné uskutečňovat pouze, setkáváme-li se přímo s dalšími lidmi, je 

skupinová práce nezbytná pro nácvik klíčových kompetencí. 

 Adaptační kurzy probíhají vţdy pro konkrétní třídu s konkrétním třídním 

učitelem. Jak jsem jiţ uvedla, klíčové kompetence jsou velice komplexní záleţitostí 

a jsou obsaţeny i v náplni adaptačních kurzů.  

3.10 Moje lektorství v organizaci, která pořádá adaptační kurzy 

 Osobně působím v praţském občanském sdruţení
3
, které má za sebou více 

neţ desetiletou historii pořádání různých kurzů a programů pro školy.  Toto o. s. 

spolupracuje se základními a středními školami z Prahy a Středočeského kraje. 

Kurzy, které pořádáme, podporují programy prevence rizikového chování 

probíhající na školách. Realizujeme několik typů programů podle potřeb školy či 

konkrétní třídy. Programy jsou zaměřené na rozvoj kvalitních vztahů mezi ţáky a 

učiteli, rozvoj sociálních kompetencí, osobnostní rozvoj ţáků i učitelů komunikační 

dovednosti, schopnost efektivní spolupráce, zvládání konfliktů, vedení a motivaci, 

vytváření pozitivního sociálního klimatu (pocit důvěry, práce ve skupině vrstevníků, 

rozvoj kooperativních dovedností, příjemná atmosféra). Naše programy čerpají 

                                                
3 Ve své práci neuvádím název sdruţení. Důvodem je dodrţení anonymity tříd a škol, ve kterých jsem 

realizovala svůj výzkum. 
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z průřezových témat RVP
4
 ZŠ a SŠ. Obsahy programů, resp. kurzů vţdy dotváříme 

v úzké spolupráci se školním metodikem prevence a třídním učitelem, učitelkou. 

  Ve sdruţení působím od roku 2010 na pozici lektorky a na podzim 2012 

jsem začala působit jako jedna z desetičlenného týmu tzv. hlavních lektorů – těch, 

kteří mají na starost přípravu kurzu, komunikaci s třídními učiteli a učitelkami tříd, 

spolupráci se svými kolegy – lektory, kteří jsou na kurzu také přítomni, uzavření 

kurzu atd. Díky tomuto občanskému sdruţení jsem měla moţnost realizovat svůj 

výzkum. 

 V empirické části své práce představím cíl výzkumu, historii realizace 

výzkumu, výzkumné otázky, metody sběru a zpracování dat, výzkumný soubor a 

výsledky výzkumu, který se opírá o teoretická východiska, která jsem uvedla v této 

části práce. 

 

III Empirická část 

1 Cíle výzkumu 

 Jak vyplývá z teoretické části práce, mohou být adaptační kurzy pro ţáky 

jedním z nástrojů hlubšího poznání spoluţáků, stmelení třídy jakoţto kolektivu, 

který má společně strávit několik dalších let, a počátkem formování pozitivního 

třídního klimatu. Ve školních třídách, které začínají svou existenci výjezdem na 

adaptační kurz, dochází během těchto kurzů ke specificky rychlejšímu nastartování 

procesu skupinové dynamiky. Účastníci dostávají příleţitost, aby se rychleji 

seznámili, poznali se v jiném prostředí neţ v areálu školy a prošli si mnoha 

aktivitami, při nichţ zaţijí své spoluţáky jednat autenticky, přirozeně, vznikají 

společné (a často velmi silné) záţitky. Účastníci také stráví několik dní se svým 

novým třídním učitelem a můţou ho vidět v netradiční roli, poznat ho jako člověka, 

který spolu s nimi pracuje na dosaţení cílů v rozmanitých činnostech, hraje hry, 

mluví o sobě. Pokud se třídní učitel zapojuje do programu spolu s dětmi jako 

                                                
4 RVP = rámcový vzdělávací program; pedagogický dokument vydávaný MŠMT garantující povinný 

rámec vzdělávání v českém školství 
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„týmový hráč“, můţe utváření jejich vzájemného vztahu na adaptačním kurzu začít 

snadnější a příjemnější cestou. K dosaţení těchto cílů adaptačního kurzu je třeba, 

aby se účastníci, učitel i vedoucí kurzu plně zapojili. Podle výsledků zpětné vazby, 

prováděné s účastníky a třídními učiteli, která probíhá poslední den kurzu, můţeme 

říci, ţe na většině kurzů se podaří většiny cílů dosáhnout, některých alespoň z části a 

pokud ne, snahou je, aby třída z kurzu odjíţděla v nastavení, ve kterém bude 

snadnější cílů dosáhnout v následující době, jiţ v prostředí školy, třídy.  

 Vezměme však v potaz fakt, ţe ne vţdy se adaptačního kurzu účastní 

kompletně celá třída. Není výjimkou, ţe jeden, nebo i několik ţáků ze třídy se kurzu 

neúčastní. Třída, která absolvuje adaptační kurz v nekompletním sloţení, projde 

výše popsaným vývojem skupiny bez jednoho nebo více ţáků a procesem 

seznamování, stmelování, poznávání třídního učitele/učitelky. Ţák, který na kurzu 

není přítomen, vstupuje následně do skupiny, která můţe být po kurzu uzavřenější 

v důsledku společných záţitků, chvil strávených mimo budovu školy, nebo, jak 

říkají sami účastníci – „seznámení mimo lavice“.      

  Otázka, která mě při mé lektorské praxi delší dobu trápí je, zda a případně 

jak se to, ţe někdo adaptačním kurzem s ostatními neprojde, projeví na jeho vztahu 

ke třídě, postavení v kolektivu a na skupině jako celku. Nemůţe být stmelení 

účastníků, které na kurzu (v různé míře) probíhá překáţkou pro pozdější začlenění 

absentujícího ţáka, ţákyně? Mají adaptační kurzy vliv na zvýšení koheze skupiny? 

Není vedlejším produktem kurzů větší míra ostrakizace jedince, který se kurzu 

nezúčastnil? Cílem výzkumu proto bylo zhodnotit: 

 zda a jak absence ţáka/ţákyně na adaptačním kurzu ovlivní jeho/její postavení 

ve třídě 

 jak ostatní ţáci a ţákyně hodnotí tuto osobu 

 jak se jejich vztah k dané osobě změní během určité doby po adaptačním kurzu, 

kdy spolu tráví čas ve škole - jiţ jako kompletní třída.  

 

 Dalším cílem bylo zhodnotit, jaká jsou očekávání od adaptačního kurzu 

očima účastníků. Jako lektoři jezdíme na kurzy s určitou představou o tom, co by se 

na kurzu mělo odehrát. Kurzy připravujeme s ohledem na cíle adaptačních kurzů, 
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které jsem uvedla v teoretické části své práce. Cílem bylo zhodnotit, jestli a jak 

jejich očekávání korespondují s obecnými cíli adaptačního kurzu. Předpokládám, ţe 

ţáci se snaţí na kurzu svá očekávání aktivně naplnit. Shoda očekávání ţáků s cíli 

můţe vést k větší efektivitě kurzu. Domnívám se však, ţe „vedlejším efektem“ můţe 

být také větší uzavřenost skupiny. Tato skutečnost by mohla mít vliv na následné 

přijímání ţáka, který na kurzu chyběl.  

 

2 Výzkumné otázky 

1. Jak zkoumané osoby hodnotí oblibu a vliv ţáka/ţákyně, který/á se adaptačního 

kurzu neúčastní?  

2. Jak se změní hodnocení (resp. postavení) tohoto ţáka/ţákyně, co se týče obliby 

a jeho vlivu na třídu během 3 týdnů strávených ve škole po adaptačním kurzu? 

3. Jaký vztah má ţák, který na kurzu nebyl ke svým spoluţákům? 

4. Shodují se (a pokud ano tak jak) očekávání ţáků prim osmiletých studijních 

programů s hlavními pilíři a cíli adaptačních kurzů? 

 

3 Výzkumný soubor 

 Pro výzkum jsem si vybrala tři třídy praţských víceletých gymnázií. Ve 

všech případech se jednalo o primy osmiletých studijních programů. Realizace 

výzkumu probíhala ve všech třídách podobně, co se týče časového sledu úkonů a 

sběru dat. Rozdíl byl pouze v termínu kurzů, které se konaly v rozmezí tří prvních 

týdnů školního roku. Výzkum jsem realizovala ve všech třech třídách, avšak pro 

svou práci jsem pouţila výsledky pouze ze dvou tříd. Ve třídě 1, která jela na 

adaptační kurz v kompletním sloţení, jsem sice výzkum provedla, nicméně později 

se ukázalo, ţe výsledky nejsou pro mou práci příliš hodnotné ze dvou důvodů: za 

prvé se adaptačního kurzu zúčastnili všichni ţáci, nikdo nechyběl, a za druhé do této 

třídy chodí pouhých 9 dětí (třída soukromého gymnázia, kde je nízký počet dětí ve 

třídě běţný). Ukázalo se, ţe původní myšlenka srovnání výsledků na kurzech 
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nekompletních tříd s touto třídou nemá význam. Výsledky výzkumu ve třídě 1 byly 

totiţ velice specifické a důvodem byl právě velice nízký počet ţáků ve třídě. Dále 

budu tedy ve své práci popisovat výzkum a prezentovat výsledky, které jsem získala 

ve zbývajících dvou třídách.   

 

4 Historie výzkumu 

S realizací svého výzkumu jsem začala v červnu 2012. Zajistila jsem, abych 

mohla vést kurzy pro tři primy osmiletých studijních programů praţských gymnázií. 

Při následném vytváření lektorských týmů pro tyto kurzy, jsem informovala své 

kolegy (lektory) o svém záměru a konzultovala jsem s nimi moţnosti jejich 

zapojení. Všichni lektoři se rozhodli můj výzkum podpořit, tzn. konzultovat se mnou 

na kurzu otázky, které se výzkumu týkají, pozorovat třídy a pořizovat si z 

pozorování zápisky. Třídním učitelkám jsem poté e-mailem poslala obecné 

informace o adaptačním kurzu a přiloţila stručné informace o plánovaném výzkumu, 

který bych s třídou ráda podnikla. Všechny třídní učitelky s výzkumem předběţně 

souhlasily. V srpnu 2012 jsem se s učitelkami sešla osobně. Kromě běţného 

představení programu kurzu a výměně důleţitých informací o třídě jsem s učitelkami 

hovořila blíţe o cílech mého výzkumu, o metodách, které chci vyuţívat a o jejich 

roli při realizaci výzkumu. Všechny učitelky se rozhodly můj výzkum podpořit, a 

přislíbily, ţe se přimluví u rodičů ţáků, aby výzkum mohl s jejich souhlasem 

proběhnout.  Na následných třídních schůzkách, ještě před začátkem školního roku 

(nebo před kurzem) pak třídní učitelky konzultovaly se všemi rodiči moţnosti či 

omezení výzkumu. Všichni rodiče s realizací výzkumu souhlasili pod podmínkou 

dodrţení anonymity ţáků i škol, na kterých výzkum probíhal.  

4.1 Absence na adaptačních kurzech 

 Od začátku příprav materiálů pro výzkum a konzultací na fakultě i v rámci 

sdruţení, se kterým adaptační kurzy realizujeme, jsem se potýkala s otázkou, jak 

budu postupovat na adaptačních kurzech tříd, na kterých je účast ţáků 100%, nikdo 

nechybí a sběr dat v takové třídě pro mě ztrácí část významu. Informace o tom, kolik 
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ţáků z konkrétní třídy na kurz pojede, dostává hlavní lektor od třídního učitele 

většinou s předstihem a je v zájmu lektorského týmu si tuto informaci zajistit a 

připravovat program s ohledem na ni. Snaţila jsem se tuto informaci získat jiţ na 

informačních schůzkách s třídními učitelkami, ale jestli skutečně na adaptační kurz 

někdo ze třídy nepojede, mi zůstalo aţ do samého odjezdu neznámé.  

 Věděla jsem předběţně, ţe třída, která se vyznačuje extrémně nízkým 

počtem 9 ţáků, má jet na kurz kompletní. Výsledky výzkumu jsem pro svou práci 

nevyuţila. Třída 1 (pro přehlednost a zajištění anonymity tříd pouţívám číslo 1 pro 

výzkumnou třídu, která jela na adaptační kurz o týden dříve, neţ poslední výzkumná 

třída – třída 2) měla jet na kurz v kompletním sloţení. Nakonec se situace změnila a 

při odjezdu chyběl jeden ţák (důvod absence v tuto chvíli neznal nikdo, ţák zkrátka 

nedorazil a situace se vysvětlila aţ později. Ze třídy 3 měla chybět jedna ţákyně 

z důvodu dlouho naplánovaného sportovního soustředění.  

 

5 Realizace výzkumu 

 Výzkum jsem realizovala na adaptačních kurzech, které proběhly na začátku 

školního roku, kdyţ byly třídy nové a ţáci se mezi sebou téměř neznali. Termíny 

kurzů byly 10. – 13. 9. a 17. – 20. 9. 2012. Je tedy třeba ve výzkumu zohlednit, ţe je 

rozdílná doba, kterou spolu strávili ţáci jednotlivých tříd před adaptačním kurzem.  

Obě třídy, které na výzkumu spolupracovaly, se účastnily rozsahem stejně dlouhých 

programů – adaptační kurzy trvaly 4 dny (tzn. v praxi zhruba 32 hodin programu). 

Náplň kurzů byla velice podobná. Ţáci mají v celé mojí práci přidělená smyšlená 

jména. 

  

6 Metody sběru dat a zpracování dat 

6.1 Pozorování  

 Diagnostickým nástrojem byly zápisky zaznamenávané v průběhu všech 4 

dní adaptačního kurzu. Pozorování bylo zúčastněné, nestandardizované, otevřené, 
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extrospektivní, nestrukturované a krátkodobé. Cílem pozorování bylo zaznamenat 

spontánní chování ţáků během rozmanité škály činností a aktivit. Zaměřit se na 

vztahy mezi pozorovanými osobami a jejich vývoj během adaptačního kurzu. 

Zaznamenat, jak se účastníci kurzu staví ke spoluţákovi/spoluţačce, který/á na 

kurzu chybí. Popsat třídu jako celek, její specifika a charakteristiky výrazných 

ţáků. V průběhu adaptačního kurzu, kdy jsme byli s ţáky v téměř neustálém a 

blízkém kontaktu při všech aktivitách týkajících se programu, jsem pozorovala 

chování jednotlivých ţáků a vývoj celé skupiny. Ţáky jsem pozorovala také při 

běţných činnostech v jejich volném čase, pokud jsme s nimi mohli být ve společném 

prostoru (např. v jídelně). Zápisky jsem si pořizovala podle moţností během 

programu. V polední pauze a večer při pravidelných týmových poradách, kdy 

probíhá reflektování právě proběhlého programu a hodnocení dění ve třídě, jsem své 

poznatky představila ostatním lektorům. Porovnávali jsme a konzultovali své 

pohledy na dění ve třídě.  

Způsob vyhodnocení: Kaţdý den jsem při poradách lektorského týmu připravovala 

podklady pro závěrečnou zprávu z kurzu. Ta je z části sestavena právě z těchto 

postřehů, jeţ mohou slouţit třídním učitelům/učitelkám a dalším určeným osobám 

(podle dohody se školou), jako jeden z výstupních materiálů po proběhnutí 

adaptačního kurzu. Jiţ během kurzu tedy probíhalo otevřené kódování. Dalším 

krokem bylo axiální kódování zápisků. Zaměřila jsem se na výrazné ţáky tříd, na 

jejich vzájemný vztah s ostatními ţáky a na moţné příčiny jejich jednání. Výsledek 

uvádím v přílohách jako pozorování konkrétních situací na kurzu – zhodnocení tříd 

po kurzu. Třetím krokem bylo selektivní kódování. Základem byly výstupy získané 

axiálním kódováním. Výsledek analýzy uvádím ve své práci u jednotlivých tříd.  

 

6.2 SO-RA-D – Sociometrická ratingová metoda 

 Diagnostickým nástrojem byl v této části výzkumu Sociometricko – 

ratingový dotazník SO-RA-D. Na škále 1-5 (1 = nejlepší, 5 = nejhorší) hodnotil 

kaţdý ţák všechny své spoluţáky a spoluţačky ve dvou kategoriích – Vliv a Obliba. 

Číselné ohodnocení Obliby dané osoby bylo moţné doplnit ještě o slovní komentář. 
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Tyto komentáře jsou pro mou práci důleţité, abych dostala bliţší informace či 

vysvětlení, proč účastníci adaptačního kurzu hodnotí chybějícího 

spoluţáka/spoluţačku daným číslem. Výsledkem jsou informace o struktuře třídy, 

celkové soudruţnosti a „podskupinkách“, které v rámci třídy vznikají, postavení 

jednotlivců v kolektivu a slovní charakteristiky jednotlivců (vysvětlení 

individuálních sympatií/antipatií).   

  Dotazník SO-RA-D jsem během výzkumu zadávala v kaţdé třídě celkem 

dvakrát. První zadání dotazníku SO-RA-D probíhalo třetí den adaptačního kurzu 

dopoledne. Původní záměr byl zadat SO-RA-D jiţ před adaptačním kurzem a získat 

tak údaje od ţáků, kteří by nebyli ovlivněni událostmi na adaptačním kurzu. Bohuţel 

se mi nepodařilo svůj záměr realizovat kvůli časovým moţnostem – mým i škol, se 

kterými jsem spolupracovala. Hlavním důvodem bylo, ţe třída, ve které výzkum 

proběhl, ale s výsledky ve své práci z výše uvedených důvodů ne uvádím, jela na 

kurz 2.9. Nebylo moţné tedy zadávat dotazníky před kurzem o prázdninách. Třetí 

den kurzu jsem zvolila záměrně. Ţáci prošli jedním dnem programu, kdy měli 

moţnost se více seznámit a adaptovat se na dění na kurzu i na nás lektory, ţáci v nás 

získali důvěru. Měla jsem obavu, ţe pokud bych dotazník zadala jiţ 1. den, mohla 

by být reakce ţáků odmítavá. Někteří ţáci neradi hodnotí ostatní a zadání, které by 

dostali navíc od „cizího“ člověka přicházejícího k jejich skupině „zvenčí“, by mohlo 

vzbudit v ţácích nedůvěru a ohrozit jejich psychickou bezpečnost i vztah k 

lektorům. Dopoledne 3. dne bylo určeno pro odpočinek před odpoledním fyzicky 

náročným programem. Zadání dotazníků dobře zapadlo i do dramaturgie kurzu, ţáci 

byli klidní a soustředili se. Ve všech případech byl zajištěn dostatečný osobní 

prostor pro všechny účastníky, tak, aby se všichni cítili komfortně a bezpečně a 

zamezilo se „opisování“ nebo studu z hodnocení někoho před očima jiných.  Času 

na zadání i vyplňování byl dostatek, aby se nikdo necítil pod tlakem.  

 Podruhé jsem zadávala pro moţnost srovnání dat stejně strukturované 

dotazníky vţdy 3 týdny po skončení adaptačního kurzu ve škole. Oba ţáci, kteří 

na adaptačních kurzech chyběli, byli na druhý termín zadávání SO-RA-Du přítomny 

ve škole, mohla jsem tedy získat data i od nich. 
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 K vyhodnocení dotazníků SORAD jsem vyuţívala metodu sociometrických 

matic (viz přílohy). Z matic lze vyčíst průměry, které ţáci obdrţeli v jednotlivých 

kategoriích a průměrné hodnoty, kterými ţáci hodnotili spoluţáky. Ze 

sociometrických matic jsem dále vypracovala ţebříčky vlivu a obliby, ve kterých 

lze pozorovat, jaké bylo postavení absentující osoby během adaptačního kurzu a 

k jakým změnám došlo během 3 týdnů po kurzu. Zaměřovala jsem se na hodnocení 

a postavení absentujícího ţáka/ţákyně v prvním termínu a ve druhém termínu sběru 

na to, jak tento ţák/ţákyně hodnotí ostatní a jak se jeho postavení ve třídě změnilo 

(porovnávání rozdílů průměrů v jednotlivých kategoriích a termínech). Tabulky 

s rozdíly hodnot (1. a 2. termín) jsou uvedeny v přílohách. Rozdíly jsem 

porovnávala s průměrným posunem hodnot třídy. 

 Slovní komentáře doplňující číselné hodnocení obliby spoluţáků jsem 

analyzovala u ţáků, kteří na kurzu chyběli a u těch, kteří jsou sociometricky 

významní. Analyzovala jsem, jaké kontakty mají tyto děti ve skupině, jak jsou děti 

stojící na okraji skupiny nebo absentující na adaptačním kurzu slovně hodnoceny a 

jestli je zde nějaká shoda v hodnocení těchto dětí. Výsledky dotazníků z obou 

termínů sběru jsem poté mezi sebou porovnávala a hodnotila, k jakým změnám 

v pozicích během tří týdnů po kurzech došlo. Slovní komentáře uvádím v přílohách, 

Pouze pár příkladů pro ilustraci a výsledky analýzy uvádím v profilech jednotlivých 

tříd. 

6.3 Dotazník – „Co jsem očekával/a od adaptačního kurzu?“ 

 Tento dotazník (viz přílohy) vyplňovali účastníci kurzu pouze v prvním 

termínu, hned po vyplnění dotazníků SO-RA-D. Dotazník se zaměřoval na 

očekávání účastníků adaptačního kurzu. Výsledky slouţí k porovnání s obecnými 

cíli adaptačního kurzu. Zajímalo mne především, co ţáci nejčastěji od adaptačního 

kurzu očekávají a na co se nejvíc těší. Předpokládala jsem, ţe pokud děti očekávají 

od kurzu, ţe se seznámí a skamarádí, budou se o to během kurzu také snaţit. Ţák, 

který na kurzu není, se pak s ostatními seznamuje v prostředí, kde taková snaha o 

seznámení uţ nemusí být tolik výrazná. Problematice absence ţáka na adaptačním 
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kurzu jsou věnovány 2 otázky. Jaký je pohled účastníků na důvody, proč někdo na 

kurz nejede? A proč by to případně mohlo být tomuto spolužákovi líto? 

 Dotazník obsahoval 7 otázek. Šest z nich bylo otevřených, pouze na první 

otázku účastníci odpovídali výběrem z moţností. Otázky v dotazníku byly: 

1. Tešil/a ses na seznamovací kurz? (Moţnosti – výběr: Ano, Ne nebo Bylo mi 

to úplně jedno) 

2. Nejvíce jsem se těšil/a na/ţe: … 

3. Od kurzu jsem očekával/a, ţe: … 

4. Jaké můţou být důvody, ţe na seznamovací kurz někdo nejede? 

5. Spoluţákovi, který na seznamovací kurz nejel, by to mohlo být líto, protoţe: 

6. Jak takový seznamovací kurz můţe zapůsobit na třídu, kde se mezi sebou 

moc ţáků (nebo nikdo) nezná? 

7. A co třídy, které na ţádný „seznamovák“ nejedou? Co pro ţáky v těchto 

třídách můţe být nepříjemné nebo těţké?  

 

 Provedla jsem kategorizaci odpovědí a analyzovala jsem četnost jednotlivých 

odpovědí pro kaţdou třídu, poté pro všechny třídy dohromady. (Tabulka 

s podrobným výčtem odpovědí je v přílohách). Účelem dotazníku bylo zhodnotit, 

zda se shodují očekávání účastníků adaptačního kurzu s vybranými cíli adaptačního 

kurzu, které v současnosti odráţejí současnou představu lektorů o adaptačním 

soustředění. Podívat se na adaptační kurz očima ţáků a zjistit, co je podle nich 

smyslem adaptačního kurzu. Zaměřovala jsem se na očekávání, která měli od 

adaptačního kurzu zejména sociometricky významní jedinci, a porovnávala, zda a 

jak tato očekávání korespondují s chováním těchto ţáků během kurzu. 
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7 Prezentace výsledků výzkumu  

7.1 Třída 1 

7.1.1 Základní informace o třídě 1 

 Z primy 1 se programu zúčastnilo 31 ţáků, 17 chlapců a 14 dívek. Pouze 

jeden ţák (Jáchym) se kurzu nezúčastnil. Třída existuje prvním rokem. Ţáci měli 

moţnost se trochu poznat ve škole před kurzem, kurz proběhl 2. týden v září. 

7.1.2 Pozorování  

 Třída se rozdělovala na izosexuální skupinu dívek a chlapců. K dalšímu 

„skupinkování“ nedocházelo. Všechny dívky se bavily (v různé míře) se všemi 

dívkami, všichni chlapci se všemi chlapci. Skupinky se obměňovaly. Docházelo 

k rozbrojům mezi dívčí a chlapeckou skupinou. Z dívčí skupiny se nejvíce 

vymezovala Bára, která kritizovala Jana, který ji provokoval a choval se k ní nejvíce 

hrubě (jako jediné dívce nadával). Někteří chlapci od začátku kurzu vyrušovali (byli 

hluční), nesoustředili se na aktivity a kazili je (Jan, Jóţin). Dívky to dráţdilo a 

docházelo ke sporům a hádkám dívky vs chlapci. Ostatní chlapci to ze začátku brali 

s humorem, avšak koncem kurzu se situace změnila. Jan, který se choval k ostatním 

velmi hrubě, bojkotoval aktivity a několikrát brachiálně napadl jiného chlapce (a 

myslel to „z legrace“ avšak jeho útok nevypadal uţ jako kamarádské pošťuchování a 

spoluţákům to velice vadilo) se stal velice neoblíbeným jak mezi dívkami, tak mezi 

chlapci. Poslední večer se k němu přidal Jóţin a posílil tak jeho negativismus. 

Společně hrubě porušili pravidla kurzu, kdyţ nepřišli na program a schovali se na 

pokojích. Ostatní ţáci byli naštvaní a začínaly reakce „no jo, zase on, to jsme si 

mohli myslet“. Jan vykazoval zájem se ve třídě prosadit, ale forma, kterou vyuţíval, 

byla pro spoluţáky i chod kurzu nepříjemná a pozice tohoto chlapce ve třídě byla jiţ 

během kurzu špatná. Navzdory tomu ho chlapci mezi sebe přijímali a snaţili se 

s ním vyjít. Dívky s ním nevycházely, protoţe na ně byl hrubý. Vzhledem 

k velkému počtu ţáků ve třídě bylo pro ně těţké dohodnout se na řešení problémů 

v celé skupině, avšak pokud pracovali v desetičlenných skupinkách, projevovali se 

jako týmoví hráči, nikoho nevyčleňovali a byl patrný zájem ze strany ţáků, aby jim 

společně bylo dobře. Vztah k Jáchymovi (abs.) se nijak neprojevil. Při doplňování 
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dotazníku SO-RA-D se několik zeptalo, o koho se jedná, nemohli si ho vybavit a 

kdyţ jim ho spoluţáci popsali, reakce byla „aha, tenhle… ale já o něm nic nevím“. 

Z jejich reakcí bylo zřejmé, ţe k němu mají spoluţáci neutrální vztah nebo nevědí, 

kdo to je. 

   

7.1.3 Sociometrie – ţebříčky – termín 1 a 2 

Obliba 1 

 
Obliba 2 

 
Vliv 1 

 
Vliv 2 

2,10 Marek 

 
2,11 Eva 

 
1,93 Marek 

 
2,23 Martin 

2,18 Marcela 
 

2,15 Marcela 
 

2,23 Michal 
 

2,28 Michal 

2,20 Vojta 

 

2,19 Monika 

 

2,37 Ivo 

 

2,40 Marek 

2,22 Monika 

 

2,25 Ondra 

 

2,50 Jóţin 

 

2,56 Kuba 

2,33 Týna 

 

2,26 Klára 

 

2,62 Martin 

 

2,58 Olinka 

2,37 Michal 
 

2,26 Alena 
 

2,67 Vojta 
 

2,68 Agáta 

2,37 Franta 

 

2,26 Týna 

 

2,68 Evţen 

 

2,73 Jóţin 

2,37 Eva 

 

2,27 Petra 

 

2,70 Jirka 

 

2,80 Petr 

2,37 Ondra 
 

2,33 Ivana 
 

2,73 Jan 
 

2,96 Petra 

2,37 Alena 

 

2,33 Olinka 

 

2,77 Franta 

 

3,00 Sára 

2,38 Jitka 

 

2,33 Markéta 

 

2,77 Olinka 

 

3,04 Bára 

2,40 Klára 

 

2,37 Sára 

 

2,80 Ondra 

 

3,08 Evţen 

2,40 Josefína 
 

2,41 Kuba 
 

2,85 Kuba 
 

3,12 Jan 

2,40 Markéta 

 

2,41 Martin 

 

2,90 Agáta 

 

3,13 Vojta 

2,43 Ivo 

 

2,46 Michal 

 

2,97 Matouš 

 

3,19 Jitka 

2,45 Petra 
 

2,48 Jitka 
 

3,05 Petr 
 

3,20 Franta 

2,48 Matouš 

 

2,50 Franta 

 

3,07 Bára 

 

3,22 Ivo 

2,50 Martin 

 

2,52 Josefína 

 

3,13 Ivana 

 

3,23 Pavla 

2,50 Olinka 
 

2,52 Bára 
 

3,13 Monika 
 

3,35 Marcela 

2,57 Ivana 
 

2,52 Vojta 
 

3,17 Sára 
 

3,37 Ondra 

2,63 Sára 

 

2,56 Petr 

 

3,18 Jitka 

 

3,38 Alena 

2,67 Petr 

 

2,60 Agáta 

 

3,18 Petra 

 

3,38 Josefína 

2,70 Johana 
 

2,64 Marek 
 

3,21 Josefína 
 

3,42 Monika 

2,73 Jóţin 

 

2,74 Jóţin 

 

3,23 Alena 

 

3,42 Týna 

2,75 Agáta 

 

2,78 Pavla 

 

3,30 Marcela 

 

3,44 Eva 

2,75 Evţen 
 

2,81 Jáchym 
 

3,37 Eva 
 

3,46 Ivana 

2,76 Kuba 

 

2,89 Matouš 

 

3,37 Pavla 

 

3,46 Markéta 

2,78 Bára 

 

3,00 Johana 

 

3,40 Klára 

 

3,59 Matouš 

3,13 Jirka 

 

3,04 Ivo 

 

3,43 Týna 

 

3,62 Jirka 

3,17 Pavla 
 

3,11 Evţen 
 

3,62 Markéta 
 

3,65 Klára 

3,24 Jáchym 

 

3,44 Jirka 

 
3,74 Jáchym 

 
4,00 Jáchym 
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3,27 Jan 

 
3,88 Jan 

 
3,87 Johana 

 
4,19 Johana 

Index 2,56 

 
Index 2,58 

 
Index 3,00 

 
Index 3,16 

Průměrný rozdíl třídy termín 1 - termín 2: obliba -0,01; vliv - 0,16 

7.1.3.1.1 Hodnocení obliby 

 V prvním termínu (12. 9. 2012) obdrţel Jáchym, který se adaptačního kurzu 

nezúčastnil, v kategorii obliby průměrné hodnocení 3,24, které je vysoké – pouze o 

0,03 niţší, neţ obdrţel nejméně oblíbený ţák třídy vůbec (Jan 3,27). Slovní 

komentáře, které hodnocení absentujícího ţáka doprovází, jsou pro ilustraci:  

„Ujde“, „Neznám“, „Divný“, „Je mi ukradenej“, „?“. Výčty slovních komentářů 

uvádím v přílohách. Opakujícím se komentářem bylo, ţe ho ţáci neznají nebo slovní 

komentář chyběl úplně. Při zadávání dotazníků SORAD si někteří ţáci nemohli 

Jáchyma vybavit. Jan obdrţel nejvyšší průměrné hodnocení (3,27). Slovní 

komentáře k jeho osobě byly např. „kámoš/kamarád“, „je srandovní“, „dost 

nesympatický“, „neutral“, „chová se hnusně“. Podíl opakujících se negativních 

komentářů převaţoval, pozitivnější komentáře obdrţel od chlapců, dívky ho 

hodnotily negativně. Nejmenší obliba tohoto chlapce přetrvala i ve druhém termínu 

(došlo ke zvýšení průměru – 3,88). 

 Ve druhém termínu (5. 10. 2012) obdrţel Jáchym průměrnou zámku 2,81 

(rozdíl 0,43 - pozitivní posun). Slovní komentáře byly podobné jako v 1. termínu: 

„je tichý“, „nevím“, „Proč je ten super kluk pořád  nemocnej?“, „divnej – neznám“ 

(častý, opakující se komentář) a další. Jáchym rozdával spoluţákům průměrně 

nejvyšší známky (průměr 2,95). Neuvedl v dotazníku SORAD ani jeden slovní 

komentář ke svým spoluţákům. V kategorii obliby hodnotil ostatní číslem 3 všechny 

kromě Jana (celkově nejméně oblíbený ţák třídy obdrţel číslo 2), Petra (tento 

chlapec dal Jáchymovi také hodnocení 1; v prvním termínu hodnotil absentujícího 

chlapce číslem 4, došlo tedy pravěpodobně ke zlepšení vnímání Jáchyma ze strany 

Petra a vytvoření vztahu), Ondru (absence ve 2. termínu) a Marcelu (dala mu 

hodnocení 3). Výrazně nejméně oblíbený ve třídě 2 je Jan, který (ve srovnání s 1. 

termínem a průměrem rozdílů ve třídě výrazný rozdíl -0,62) kromě vysokých 

známek obdrţel také mnohem více negativní slovní komentáře, které byly aţ 

vulgární. Napříkald: „protivnej grázl“, „k holkám se chová strašně“, „blbec“, 

„(hrozně) otravnej“ (nejčastěji uţívaný komentář), „chová se velmi zle“, 



39 

 

„ignorantskej kokot“,“sprostej“,„opravdu fajn kluk“ (uvedl Jóţin, který se k Janovi 

během kurzu přidal, a porušovali pravidla kurzu). Ţádná z dívek nenapsala tomuto 

chlapci pozitivní nebo neutrální komentář. 

 Nejoblíbenějším (průměr 2,10) a zároveň nejvlivnějším (1,93) v prvním 

termínu byl Marek. V prvním termínu hodnotil oblibu absentujícího chlapce číslem 

2 a vliv číslem 3. Ve druhém termínu Marek chyběl. Jeho obliba ve třídě velmi 

klesla (2,48, rozdíl -0,54), vliv zůstal stále vysoký (2,40). 

7.1.3.1.2 Hodnocení vlivu 

 V hodnocení vlivu se Jáchym umístil s průměrem 2,81 (zhoršení ve 2. 

termínu o 0,26) na pozici nejméně vlivného chlapce ve třídě. Myslím si, ţe takové 

hodnocení souvisí s tím, ţe ho ţáci ještě moc nepoznali a podle komentářů je tichý, 

a nemá tak na jinak velmi aktivní třídu vliv. Jako jediný tento ţák ve druhém 

termínu neuvedl u ţádného spoluţáka slovní komentář. Menší vliv má na třídu 

pouze Johana a to v obou termínech. Tato dívka se málo projevovala a celkem 

neochotně se pouštěla s třídou do aktivit, coţ ostatní vnímali negativně. Slovní 

komentáře pro Johanu jsou v 1. termínu neutrální a naznačují, ţe se dívka 

neprojevuje -„neutral“, „dobrý“, „nenápadná“, „moc o ní nevím“, „tichá, ale 

fajn“ – tedy komentáře vesměs neutrální. 

 Jáchym, který chyběl na adaptačním kurzu, byl i ve druhém termínu 

hodnocen jako nejméně vlivný chlapec ve třídě. Obdrţel průměrnou známku 4,00. 

Také známky, které dával ostatním, jsou v průměru stále velice vysoké. Na ţebříčku 

rozdaných hodnocení (viz přílohy), se umístil tento chlapec na 4. nejvyšším místě a 

to v obou dvou kategoriích. Došlo ke zhoršení jeho vlivu na třídu - rozdíl 0,26. 

 Nejméně vlivnou osobou ve třídě byla stále Johana (4,19). Co se týče obliby, 

byla v obou termínech hodnocena také vyššími známkami. V prvním termínu 

průměrně 2,70 (lepší průměr neţ absentující ţák), ve druhém termínu 3,00 – tedy 

průměr horší neţ absentující ţák. Slovní komentáře doprovázející Johanu ve druhém 

termínu jsou: „vypadlo mi, kdo to je“, „nic moc“, „divná“, „v poho, ale 

neseznamuje se“, „moc o ní nevím“, „nemám ji rád“, „je tichá, nic na ní nejde 

poznat“, „nezapojuje se, je tichá“. Nejedná se tedy o vyloţeně negativní hodnocení, 
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ţáci spíše vyjadřují, ţe se dívka moc neprojevuje, nejeví zájem o zapojení se do 

kolektivu. Hodnocení ostatních ze strany této dívky je průměrné v obou termínech i 

obou kategoriích. 

7.1.3.1.3 Shrnutí 

 Index náklonnosti byl v prvním termínu 2,56, ve druhém 2,58. Během 3 

týdnů od adaptačního kurzu se zhoršil pouze nepatrně. Index vlivu během tří týdnů 

také nepatrně stoupl z 3,00 na 3,16. Průměrný rozdíl hodnocení obliby během tří 

týdnů byl 0,01, došlo tedy k velice nepatrnému zhoršení. Průměrný rozdíl hodnocení 

vlivu byl 0,16, i v této kategorii došlo tedy ke drobnému zhoršení. Ţáka, který na 

kurzu nebyl, hodnotí jeho spoluţáci spíše negativně v kategorii vlivu i obliby. Jeho 

obliba během 3 týdnů od adaptačního kurzu sice stoupla (rozdíl 0,43), ale vliv na 

třídu zůstal stále nízký (rozdíl -0,26, došlo tedy ke zhoršení). Z velké části je to dáno 

osobními charakteristikami tohoto ţáka, které jsou popsány v medailonku tohoto 

chlapce. 

7.1.3.2 Medailonek ţáka, který na adaptačním kurzu chyběl 

(Jáchym) 

 Vzrůstem nejmenší z chlapců ve třídě, drobné postavy. Velice tichý, podle 

paní učitelky nadprůměrně inteligentní chlapec. Paní učitelka vnímá, ţe by se rád 

více zapojil do kolektivu, ale spoluţáci o něj nejeví zájem, moc ho mezi sebe 

nepřijímají, protoţe „je jiný“ neţ oni. Kurzu se nezúčastnil z důvodu váţné nemoci, 

která mu znemoţňuje fyzickou námahu a má velký vliv na kaţdodenní ţivot tohoto 

chlapce. Ţák musí často navštěvovat lékaře a nemůţe se věnovat aktivitám, kterým 

se běţně chlapci jeho věku věnují (zejm. sportu – kvůli strachu z fyzické námahy na 

kurzu se neúčastnil). Při zadávání dotazníku SORAD ve druhém termínu byl ve třídě 

přítomen, velice rychle pochopil princip dotazníku. Signálem, ţe ho mezi sebe 

ostatní moc nechtějí vzít, bylo, ţe seděl sám v 1. lavici, za ním byla jedna lavice 

volná a teprve pak seděly ve všech lavicích dvojice. Důleţitým faktem je, ţe nikdo 

z ţáků o jeho váţné nemoci neví (ví o ní pouze pedagogové). Myslím si, ţe i tento 

fakt můţe tvořit bariéru mezi ním a spoluţáky. Dokládá to i slovní komentář 

jednoho ze spoluţáků „Proč je ten super kluk pořád nemocnej?“ (SORAD, 2. 

termín). Domnívám se tedy, ţe na hodnocení tohoto ţáka měla velký vliv specifika, 
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která souvisí s jeho nemocí. Negativně se také podepsalo to, ţe nikdo (ani třídní 

učitelka) do odjezdu na kurz nevěděl důvod, proč se tento ţák kurzu nezúčastnil. 

Ţáci to hodnotili jako „divné“. Třídní učitelka ho při mé návštěvě ve škole a 

rozhovoru hodnotila jako nadprůměrně inteligentního ţáka, který vyniká téměř ve 

všech předmětech. Navíc je hodný, ukázněný. Nejvíce však hovořila o jeho nemoci. 

O tom, ţe ho ostatní nechápou, protoţe neznají jeho diagnózu, nechápou, proč 

s nimi nechodí na tělocvik apod. Přála by si, aby ho mezi sebe ostatní více přijali, 

ale hodnotila to jako sloţité, vzhledem k tomu, jak se tento ţák projevuje. 

 

7.2 Třída 2 

7.2.1 Základní informace o třídě 2 

Z primy 2 se programu adaptačního kurzu zúčastnilo 23 ţáků z celkového počtu 

24. Poměr počtu chlapců a dívek je vyrovnaný. Třída funguje prvním rokem. 

Adaptační kurz proběhl 3. týden školního roku, ţáci se tedy mezi sebou jiţ trochu 

znali. 

7.2.2 Pozorování  

 V porovnání s vrstevníky v této třídě nedocházelo k vytvoření izosexuálních 

skupin, které ba spolu odmítaly pracovat. Naopak chlapci a dívky spolu dobře 

spolupracovali. Od začátku kurzu byl jeden z chlapců (Adam) v opozici vůči celé 

třídě. Vymezoval se spíše proti chlapcům, které provokoval. S ostatními nechtěl 

spolupracovat, při aktivitách se stranil od třídy a nechtěl spolupracovat, několikrát 

poodešel úplně pryč a tím znemoţnil třídě dosaţení cíle, protoţe byli potřeba 

všichni. Při kritice ostatních se hrubě verbálně bránil. Poslední večer kurzu došlo 

k hádce mezi ním a ostatními chlapci, protoţe jim do pokoje nastříkal deodorant – 

udělal to naschvál, aby je popudil. Situaci jsme řešili, ale ani jedna strana nebyla 

schopna konstruktivně problém řešit, pouze na sebe křičeli, nadávali si. Bylo vidět, 

ţe je tento chlapec na jednu stranu smutný, ţe ho chlapci „neberou“, na druhou 

stranu je chtěl dráţdit a upoutávat tak na sebe pozornost. Po rozhovoru s tímto 

ţákem jsme zjistili, ţe povaţuje ostatní spoluţáky za „hloupé“, odůvodňoval své 
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jednání tím, ţe nemá cenu s nimi spolupracovat, protoţe on zná řešení aktivit, ale 

oni ho neposlouchají, tak jde radši pryč. Pokud dostal tento ţák příleţitost se 

prosadit, přehlíţel ji a bojkotoval aktivitu. Co se týče dívek, jsou mezi nimi 

přirozeně vůdčí typy. Celkově se některé dívky jevily vyspělejší. Ţáci této třídy 

příliš nejevili snahu spolupracovat, hráli kaţdý za sebe. Ve třídě chyběl týmový 

duch, coţ se projevovalo při řešení problémových aktivit vyţadujících spolupráci. 

Ţáci byli předem demotivovaní přístupem Adama, který vše bojkotoval. Jiţ při cestě 

na kurz ţáci i učitelka mluvili o dívce, která na kurz nejela (Majda) jako o sportovně 

nadané. Dívky ji během zadávání dotazníku SO-RA-D popisovali chlapcům, kteří 

nevěděli, o koho se jedná. Bylo to však jen několik ţáků, ostatní věděli, kdo dívka 

je. Někteří chlapci si stěţovali, ţe ji neznají, ale dívky neměly s hodnocením 

problém. Jako problém se v této třídě ukázala neschopnost spolupracovat a 

vzájemný vztah s Adamem. 

7.2.3  Sociometrie – ţebříčky – termín 1 a 2 

Obliba 1 

 

Obliba 2 

 

Vliv 1 

 

Vliv 2 

1,98 Julie 

 
1,89 Kačka 

 
3,00 Jiřík 

 
2,35 Lůca 

2,32 Andrea 
 

1,95 Lůca 
 

3,00 Pavel 
 

2,45 Kačka 

2,45 Jiřík 

 

1,95 Lída 

 
3,00 Cecil 

 

2,55 Julie 

2,48 Kačka 

 

2,00 Jára 

 
3,00 Kačka 

 

2,70 Andrea 

2,50 Patka 
 

2,10 Julie 
 

3,00 Andrea 
 

2,75 Aneţka 

2,50 Jára 

 

2,11 Tom 

 

3,05 Aneţka 

 
2,89 Majda 

2,52 Aneţka 
 

2,16 Eliška 
 

3,07 Dana 
 

2,90 Lída 

2,55 Tom 

 

2,21 Aneţka 

 

3,09 Kryštof 

 

3,00 Simča 

2,57 Lída 

 

2,26 Andrea 

 

3,09 Lída 

 

3,00 Anna 

2,59 Lůca 

 

2,32 Anna 

 

3,10 Jára 

 

3,05 Pavel 

2,70 Simča 

 

2,39 Matyáš 

 

3,10 Julie 

 

3,10 Jiřík 

2,73 Dana 
 

2,43 Jiřík 
 

3,27 Matyáš 
 

3,15 Eliška 

2,73 Eliška 

 

2,47 Simča 

 

3,30 Tom 

 

3,15 Eda 

2,77 Pavel 
 

2,53 Dana 
 

3,32 Eliška 
 

3,15 Daník 

2,86 Anna 

 

2,74 Daník 

 

3,32 Lůca 

 

3,25 Kryštof 

2,86 Cecil 

 

2,79 Šimon 

 

3,33 Eda 

 

3,30 Dana 

2,91 Kryštof 
 

2,79 Lukáš 
 

3,36 Šimon 
 

3,30 Tom 

2,95 Lukáš 

 

2,79 Eda 

 

3,36 Lukáš 

 

3,33 Jára 

3,09 Majda 
 

2,80 Kryštof 
 

3,36 Anna 
 

3,40 Lukáš 

3,09 Šimon 

 

2,84 Cecil 

 

3,48 Simča 

 

3,50 Šimon 

3,24 Eda 

 

2,89 Patka 

 
3,48 Majda 

 

3,53 Cecil 

3,27 Matyáš 

 

3,06 Pavel 

 

3,52 Daník 

 

3,55 Matyáš 
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3,36 Daník 

 
3,11 Majda 

 

3,76 Patka 

 

3,56 Patka 

4,14 Adam 

 
4,50 Adam 

 
4,00 Adam 

 
4,35 Adam 

Index 2,80 

 

Index 2,54 

 

Index 3,26 

 

Index 3,14 

Průměrný rozdíl třídy termín 1 - termín 2: obliba 0,00; vliv -0,03 

7.2.3.1 Obliba 

 Ţákyně, která na adaptačním kurzu chyběla (Majda), obdrţela v prvním 

termínu (19. 9. 2012) průměrné hodnocení obliby 3,09, nejvyšší ohodnocení 

z dívek (avšak ne nejvyšší ze třídy). Tato dívka nezískala ţádný slovní komentář. 

Několik ţáků mělo potíţe si vybavit, o koho se jedná. Ostatní ţáci (zejména dívky, 

které tuto dívku v dotazníku hodnotily známkou  1 - Patka, Julie a Eliška) jim ji 

popsali a ţáci si vzpomněli, vyjadřovali se však hlasitě tak, ţe o „ní moc nevědí“.  

Horší průměrné známky získal Adam (průměr 4,14), který je slovně hodnocený jako 

„otravný“, „nemám ho moc rád“, „nastříkal nám do pokoje voňavky“ (myšleno 

negativně, jedná se o konfliktní situaci vzniklou na kurzu), „divný“, „není moc 

oblíbený“, „není moc příjemný“. Ţáci třídy 2 však v prvním termínu slovní 

komentáře téměř neuváděli k nikomu. Adam si v prvním termínu podepsal 

záznamový arch jako „PAN ?“ a ve druhém termínu se také nepodepsal vlastním 

jménem. 

 Majda absentující na adaptačním kurzu obdrţela ve druhém termínu (8. 10. 

2012) průměrné známky 3,11, z dívek je stále nejméně oblíbená (rozdíl 0,02). Slovní 

komentáře (ve druhém termínu je ţáci uváděli) k hodnocení její obliby jsou: „je mi 

nesympatická“, „je blbá“, „nenávidím ji“, „nenormální, nesympatická“,“prostě 

nejlepší“, „hodná“, „přijde mi jako madam“, „kamarádská“, „vychloubá se“. 

Sama sobě napsala „prostě báječná“. Dívky Patka a Julie, které v prvním termínu 

projevovaly pozitivní vztah k této dívce, seděly při zadávání dotazníku kolem této 

dívky, tvořily dívčí skupinu a přátelsky se spolu bavily. Stejně jako v prvním 

termínu ji hodnotily známkou 1 a přidala se k nim ještě další z dívek – Andrea, která 

také seděla v blízkosti Majdy. Předpokládám tedy, ţe jejich vzájemně pozitivní 

vztah začal jiţ před adaptačním kurzem. Známky, které v kategorii obliby Majda 

rozdávala, jsou lehce nad průměrem (viz ţebříčky rozdávaných hodnocení v 

přílohách). 
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 Adam, který byl jiţ v prvním termínu na pozici nejméně oblíbeného ţáka 

(4,14), obdrţel ve druhém termínu ještě horší známky (4,50 – rozdíl 0,36) a velice 

negativní slovní komentáře: „pořád do každýho strká“, „otravuje“, „velmi často je 

protivný“, „nejde to napsat slušně“ (podotýkám, ţe většina ţáků se při komentářích 

slušností nezaobírala), „nemám ho rád“, „má 0% mozku, je to trilobit, otravný“, 

„magor“, „provokuje“, „nepříjemnej a provokuje“, „hodně protivnej“, „chová se 

jak dement“,  „nemám ho ráda“, „je to debil“. Sám sobě napsal „fajn“ a pokud dal 

slovní komentář někomu dalšímu, šlo o samé nevybíravé výrazy: „psichouš“, 

„debil!!!!! “, „furt chrápe“, „fešák“, „Štve mě  debil!!!“. Svůj dotazník si tento 

ţák podepsal jako „Popelář“ a při vyplňování velmi vyrušoval ostatní ţáky, kteří ho 

okřikovali a stěţovali si, ţe „to dělá pořád, protože není normální“. 

7.2.3.2 Vliv  

 Co se týče vlivu na třídu, obdrţela ve druhém termínu (8. 10. 2012) Majda 

(absentující na kurzu) průměrné hodnocení 2,58, coţ značí vzhledem k prvnímu 

termínu veliký pozitivní posun (rozdíl 0,59). Dívka během tří týdnů získala ve třídě 

velký vliv. Majda hodnotila své spoluţáky jako málo vlivné (3,58).   

 Ve druhém termínu byl nejméně oblíbený ţák Adam (4,50) zároveň nejméně 

vlivným ţákem ve třídě (4,35) – stejně jako v prvním termínu. Zároveň však tento 

ţák uděloval ostatním nejlepší známky z chlapců, průměrně 2,4. Ve druhém 

termínu se dívka v kategorii vlivu umístila na 6. nejlepším místě, její vliv na třídu 

během 3 týdnů od kurzu značně stoupl (o 0,59 lepší průměr). Průměrná známka, 

kterou dívka hodnotila spoluţáky je 3,58, tedy celkem vysoká, dívka rozdávala 7. 

nejvíce negativní hodnocení ze třídy. 

 

7.2.4 Medailonek dívky, která chyběla na adaptačním kurzu (Majda) 

 Majda se jako jediná ze třídy 3 nezúčastnila adaptačního kurzu. Důvodem 

bylo dlouho plánované sportovní soustředění, o kterém dívka, spoluţáci i třídní 

učitelka věděly předem. Ţáci z této třídy znali důvod, proč se Majda adaptačního 

kurzu nezúčastní. Při návštěvě třídy a zadání dotazníku SORAD ve druhém termínu 

seděla tato dívka obklopena spoluţačkami, které na adaptačním kurzu sotva věděly, 
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o koho se jedná (dívka Patka, Julie a Eliška). Myslím si tedy, ţe si svou pozici mezi 

těmito dívkami vybudovala Majda během tří týdnů společného souţití s třídou. 

Významné je zejména přátelství s Julií. Tato dívka hodnotila jiţ v prvním termínu 

Majdu známkou 1. Julie se v prvním termínu v kategorii obliby umístila na 1. místě, 

ve druhém termínu byl její průměr pouze o 4 místa na ţebříčku horší. Stále tedy 

patřila k nejoblíbenějším jedincům třídy. Vliv této dívky byl v prvním termínu 

průměrný, ve druhém termínu se výrazně zvýšil. Julie se umístila na 3. nejlepším 

místě. Majda se projevovala jako velice ţivá a sebevědomá dívka. Bylo zřejmé, ţe 

do skupinky dívek dobře zapadá, má mezi nimi své místo. Dívky z této skupinky se 

téměř pohádaly o to, která Majdě vysvětlí instrukce k dotazníku SORAD. Podle 

dotazníků SORAD ve třídě nejméně oblíbenou dívkou celkově 2. nejméně oblíbená. 

Třídní učitelka ji během kurzu popisovala jako sportovně nadanou dívku, která 

věnuje přípravě a závodům hodně času a věnuje se sportu na vrcholové úrovni. Po 

kurzu hodnotila přijetí dívky do třídy jako „bezproblémové“. Co se týče výsledků ve 

výuce, je tato dívka podle třídní učitelky průměrná. 

7.2.5 Shrnutí 

 Index náklonnosti v prvním termínu byl 2,80 a ve druhém 2,54. Došlo tedy 

k mírnému poklesu indexu během 3 týdnů po kurzu. I index vlivu během tří týdnů 

klesl z 3,26 na 3,14. Dívka, která na adaptačním kurzu nebyla, obdrţela v prvním 

termínu spíše negativní hodnocení v obou kategoriích. Během 3 týdnů od kurzu její 

oblíbenost ve třídě klesla (ze 3,09 na 3,11 – změna o pouhých 5 míst na ţebříčku – 

rozdíl 0,02). Její vliv na třídu se však výrazně zvýšil (ze 3,48 na 2,89 – posunula se 

v ţebříčku o 15 míst, rozdíl 0,59). Pozitivní posun v kategorii vlivu byl 

nejvýraznějším posunem v celé třídě. Průměrný rozdíl v této kategorii byl -0,03. 

Průměrná hodnota rozdílů v kategorii obliby se během tří týdnů vůbec nezměnila. 

7.3 Dotazník – „Co jsem očekával/a od adaptačního kurzu?“ 

 Dotazník vyplňovalo celkem 54 ţáků. Detailní výčet odpovědí, četnosti 

odpovědí v jednotlivých třídách uvádím v tabulkách v příloze. Po provedení 

kategorizace odpovědí (sloučení obsahově podobných odpovědí), vyplynuly 

z analýzy odpovědí následující výsledky. 
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1) Těšil/a ses na seznamovací kurz? 

 Tato otázka byla jako jediná uzavřená, ţáci vybírali z odpovědí Ano, Ne, 

Bylo mi to úplně jedno. Nejčastější odpovědí (34 ţáků) bylo Ano. Na adaptační kurz 

se netěšili celkem 4 ţáci, 13 ţákům to bylo jedno a jeden nechal otázku bez 

odpovědi.    

2) Nejvíc jsem se těšil/a na/ţe: 

seznámení, poznání ostatních a pobyt s kamarády    31 ţáků 

ţáků se těšilo na zábavu a hraní si      29 ţáků 

volný čas           9 ţáků 

Nejčastějším důvodem, ţe se ţáci na kurz těšili, bylo seznámení a nalezení nových 

kamarádů ve třídě a na hravou a zábavnou formu kurzu. Pouze jeden ţák uvedl, ţe 

se těšil na „stmelení“. Další odpovědi, které ţáci uváděli, byly záleţitosti týkající se 

zajištění kurzu (lektoři, dobré jídlo apod.). 3 ţáci uvedli pobyt v přírodě a 2 ze ţáků 

uvedli negativní odpověď – netěšili se na nic, nebo ţe hned pojedou domů.  

3) Od kurzu jsem očekával/a, ţe: 

Poznání ostatních, nalezení přátel      26 ţáků 

Zábava, aktivity a hry       25 ţáků  

Očekávání ţáků se shodovaly s důvody, proč se ţáci na adaptační kurz těšili. Dále 

ţáci opět uváděli, ţe očekávali osobní volno a s ním spojené aktivity. 5 ţáků 

očekávalo záleţitosti týkající se chodu kurzu obecně (jídlo, počasí apod.) Mezi 

odpověďmi se objevila jedna negativní (ţák očekával, ţe pojede první den domů).  

4) Jaké můţou být důvody, ţe někdo na kurz někdo nejede? 

Bojí se, stydí se jet        20 ţáků 

Nemoc         15 ţáků 

Nemůţe, protoţe je jinde       13 ţáků  

Ţáci uváděli často, ţe někdo můţe mít z účasti na adaptačním kurzu strach. 

Sportovní soustředění uvedlo 7 ţáků, všichni ze třídy 2, kde na adaptačním kurzu 

chyběla dívka právě z tohoto důvodu. 5 ţáků uvedlo, ţe se bojí odstrčení nebo nemá 

kamarády a 4 ţáci uvedli, ţe se někdo nechce seznamovat. Z odpovědí vyplývá, ţe 



47 

 

pro někoho můţe být kurz stresující událostí a důvodem můţe být, ţe ţák nemá ve 

třídě kamarády nebo se bojí, ţe bude odstrčen. Někteří ţáci k odpovědi připisovali, 

ţe „to se tady ale nestalo“.  

5) Spoluţákovi, který na kurz nejel, by to mohlo být líto, protoţe: 

Seznámení, nalezení kamarádů      22 ţáků 

Zábava, legrace a hry       18 ţáků  

Nejčastější odpovědí bylo opět seznámení, nalezení kamarádů a zábava, legrace a 

hry. Z odpovědí také vyplynulo, ţe ţáci předpokládají, ţe ten, kdo na kurz nejede, 

musím chodit do školy, neţ se třída vrátí. Odpověď, která se opakovala u několika 

otázek, byla „protoţe se musí učit, vstávat do školy“. Tento ţák také nezaţije 

společné záţitky se spoluţáky.  

6) Jak takový seznamovací kurz můţe zapůsobit na třídu, kde se mezi sebou 

moc ţáků (nebo nikdo) nezná? 

Nalezení kamarádů, stmelení, sníţení ostychu před spoluţáky   32 ţáků 

Snadnější poznání ostatních   19 ţáků 

Kurz působí na třídu pozitivně, atmosféra      8 ţáků 

 Výrazně nejčastější odpovědí je nalezení kamarádů, stmelení a sníţení 

ostychu před ostatními Dále snadnější poznání ostatních a 8 celkově pozitivní 

působení kurzu na třídu.  

 

7) A co třídy, které na ţádný „seznamovák“ nejedou? Co pro ţáky v těchto 

třídách můţe být nepříjemné nebo těţké? 

Seznámit se se všemi a najít kamarády     35 ţáků 

Porozumět ostatním, umět se dohodnout a spolupracovat      6 ţáků 

Pouze v této otázce ţáci zmiňovali spolupráci, dohodu, které jsou základem mnoha 

aktivit, které na adaptačních kurzech probíhají. Výrazně nejvýznamnější je však opět 

seznámení a nalezení kamarádů. 2 ţáci uvedli, ţe v takových třídách chybí společný 

záţitek. Další odpovědi byly, ţe se musí učit, kdyţ nejedou na kurz (a vstávat do 

školy) a ţe mohou třídám, které na kurz jedou závidět.  
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7.3.1 Interpretace – dotazník očekávání 

 Z analýzy dotazníku vyplývá, ţe se ţáci převáţně na adaptační kurz těšili a je 

pro ně příjemnou záleţitostí, protoţe nemusí chodit do školy a učit se, nemusí 

vstávat tak brzy jako do školy. Důvody, proč se ţáci na kurz těšili, se shodovaly 

s jejich očekáváními od kurzu. Nejčastější odpovědí bylo seznámení, nalezení 

nových kamarádů ve třídě a na hravou a zábavnou formu kurzu. Domnívám se, ţe 

tyto odpovědi vychází z části z informací, které se dětem před kurzem dostanou od 

třídního učitele, od školy, od pořadatelů. Děti tuší, co se na kurzu bude dít. Některé 

uţ podobné akce zaţily a dokáţou odhadnout, co je čeká. Děti pojmenovaly formu 

kurzu a jeho dílčí cíl. Pouze jeden ţák uvedl, ţe očekával seznamování právě skrze 

aktivity, které budou na kurzu připravené. Za důleţité a atraktivní povaţují ţáci 

chvíle osobního volna, kdy mohou být na svých pokojích s kamarády a povídat si. 

Osobní volno by mělo být součástí kurzu, avšak ne vţdy ho třídní učitelé vítají 

(někteří ho povaţují za ztrátu času, protoţe nevidí probíhající připravené aktivity). 

Odpovědi některých dětí korespondovaly s jejich projevy na kurzu. Povaţuji 

odpovědi (zejména obavy) do určité míry za projektivní. Pro ilustraci ţáci, kteří byli 

„zakřiknutí“, plaší, často uváděli, ţe příčina obav z účasti na kurzu je strach, ţe 

nenajdou kamarády.  

Velice důleţité je tedy, aby škola, učitelé, ţáci i jejich rodiče dostali před 

adaptačním kurzem co nejvíce informací o smyslu kurzu a jeho předpokládaném 

průběhu. Za tímto účelem pořádá naše sdruţení schůzky se zástupci školy (třídní 

učitelé, metodik prevence, někdy ředitelé škol) a docházíme i na schůzky rodičů 

před zahájením školního roku. Myslím si, ţe čím více učitelé i ţáci pochopí, v čem 

smysl kurzu spočívá a jaké se k jeho naplnění pouţívají cesty, metody, sníţí se 

obavy z účasti na kurzu a můţe se zvýšit efektivita v dosahování těchto cílů. Znalost 

důvodů (smyslu) realizace adaptačních kurzů a jednotlivých aktivit jsou také jedním 

z pilířů holistického modelu uvedených v teoretické části mojí práce. 

7.3.2 Odpovědi sociometricky významných ţáků 

7.3.2.1 Třída 1 
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 Jan, který byl v hodnocení obliby v obou termínech na posledním místě, 

uvedl, ţe mu bylo jedno, jestli se na kurz těšil nebo ne. Nejvíce se těšil na „pobyt 

s kámošema“, očekával od kurzu „delší osobní volno“ a doplnil poznámku, ţe 

„bohužel žádné osobní volno nemáme“. Důvodem, proč někdo na kurz nejede je 

podle ţáka „nechce se mu“. Spoluţákovi, který na kurz nejel, by to mohlo být líto, 

protoţe „nebude na pokoji s kámošema“. Vliv kurzu na třídu, kde se mezi sebou 

moc ţáků nebo nikdo nezná – „nějaký (vliv) jo“. A pro ţáky tříd, které nejedou na 

adaptační kurz, můţe být těţké „se skámošit“. Odpovědi tohoto chlapce jsou velice 

konzistentní s jeho chováním, které jsem popsala ve zprávě z pozorování. Tento 

chlapec se nechtěl účastnit aktivit, nejraději by byl stále ve svém pokoji a 

organizovaného programu se neúčastnil. Bojkotoval některé aktivity, coţ ostatní ţáci 

(a zejména dívky) nesli těţce a velmi mu to dávaly najevo. 

 Dívka s nejmenším vlivem - Johana (v obou termínech) odpovídala na první 

otázku také, ţe jí bylo jedno, jestli se na kurz těší nebo ne. Nejvíce se však těšila, ţe 

„si užijem, že se nebudu učit, že nebudu muset vstávat v 6:45, že se s někým 

seznámím“. Očekávala, ţe na kurzu „bude sranda“, důvodem, proč někdo na kurz 

nejede, je „že je nemocný“, spoluţákovi, který na kurz nejede, to můţe být líto, 

protoţe „si neužije“. Třída, kde se moc ţáků nezná „spolu něco zažije“ a na otázku, 

co můţe být ve třídě, které nejedou na kurz těţké, odpověděla „nevím“. 

 Tato dívka se během kurzu projevovala nevýrazně, nenápadně. Do diskuzí se 

nezapojovala, ani příliš neprojevovala snahu zapojit se při aktivitách a přispívat 

k dosahování cílů, občas projevovala nezájem podpořit skupinu při aktivitě. 

Domnívám se, ţe právě z tohoto důvodu má Johana tak malý vliv na třídu. I kdyţ 

dívka patří mezi méně oblíbené, ostatní dívky ji mezi sebe přijímají. 

7.3.2.2 Třída 2 

 Sociometricky významným ţákem ve třídě 2 je Adam, který se v obou 

termínech a obou kategoriích hodnocení umístil na posledním, nejhorším místě. Na 

seznamovací kurz se netěšil. Nejvíce se těšil, ţe „bude moct spát o hodinu díl“. Od 

kurzu očekával, „že to bude větší lehár“. Na otázky 4 a 5 odpověděl „nevim“. Na 

třídu, kde se mezi sebou moc ţáků nezná, můţe kurz zapůsobit „divně“, a pro ţáky 

tříd, které na adaptační kurz nejedou, není těţké „nic“. 
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 Chování tohoto ţáka během adaptačního kurzu odpovídalo uvedeným 

odpovědím. Adam byl otrávený z aktivit, pokud se jich účastnil, tak s nechutí a často 

ostatním kazil snaţení při aktivitách. Vyvolával konflikty, a pokud ostatní ţáci chtěli 

konflikt řešit, vysmíval se jim, provokoval. Pokud jsme s ním jako lektoři mluvili o 

samotě, projevoval nechuť spolupracovat s ostatními ţáky a pohrdal jimi (tvrdil, ţe 

jsou hloupější a pomalejší neţ on a nemá motivaci s nimi na čemkoliv 

spolupracovat). Jak kurz probíhá a ţe ostatním můţe svým chováním při programu i 

mimo něj kazit jeho proţívání, mu bylo lhostejné. 

 

8  Závěry 

 Výsledky získané z dotazníků SORAD a pozorování ţáků na adaptačním 

kurzu i při návštěvě tříd ukazují, ţe se ţáci vztahovali k tomu, kdo na kurzu chyběl 

spíše negativně, co se týče obliby. Avšak přijetí nebo nepřijetí tohoto ţáka či ţákyně 

do skupiny záleţí na více faktorech neţ pouze na účasti na adaptačním kurzu. Na 

mém malém výzkumném vzorku jsem mohla pozorovat to, ţe záleţí zejména na 

osobnosti ţáka, který na kurz nejede. V případě třídy 1 se jednalo o chlapce, který se 

projevoval jako neprůbojný, tichý, introvertní. Navíc byl váţně nemocný, coţ mu 

znemoţnilo účastnit se adaptačního kurzu. Tyto vlastnosti mohou být překáţkou, 

aby se chlapec začlenil mezi ostatní, a jeho spoluţákům mohou znesnadňovat 

poznání tohoto chlapce. Domnívám se, ţe pokud by se mohl zúčastnit adaptačního 

kurzu, měl by otevřenější cestu, jak se před spoluţáky projevit, jak jim dát moţnost, 

aby ho mohli poznat. Myslím si, ţe právě poznání ţáka je jedním z předpokladů, ţe 

ho členové skupiny přijmou mezi sebe. Navázání kontaktu a vybudování 

vzájemného vztahu takového ţáka a ostatních, by mohlo být na adaptačním kurzu 

snadnější. Vztah chlapce ke zbytku třídy hodnotím jako spíše negativní, v obou 

kategoriích rozdával vysoké známky (v pořadí 4. nejvyšší ze všech). Tento chlapec 

měl pře kurzem jen 10 dní na seznámení se s ostatními ve škole. Dívka absentující 

ve třídě 2 měla na seznamování o týden delší dobu, coţ mohlo pozitivně přispět 

k vytvoření vztahu ke skupině dalších dívek. 
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 Dívka, která se jako jediná ze třídy 2 neúčastnila adaptačního kurzu, byla, co 

se týče vlastností, protikladem tohoto chlapce. Jednala sebevědomě, nebála se nahlas 

projevit, ve třídě byla obklopená několika dalšími dívkami (z nichţ jedna byla 

v obou termínech a v obou kategoriích navíc hodnocena průměrně nejlepšími 

známkami, její obliba i vliv na třídu jsou velice vysoké). Podle sociomterie dívka 

sice patřila k málo oblíbeným ţákům v obou termínech měření. Její obliba v průběhu 

3 týdnů od adaptačního kurzu nepatrně klesla. Slovní komentáře, kterými byla 

hodnocena ve druhém termínu, naznačují, ţe její oblibu sniţují její osobní vlastnosti 

a ţe je velice výrazná a podle hodnocení některých je namyšlená, coţ můţe někomu 

vadit.  (Např. „štve“, „trochu cvaklá, ale jinak fajn“, „přijde mi jako madam“, 

„zábavná“, „nenormální“, „nenávidím jí“, „je blbá“, „nesympatická“, „divná“, 

„pořád se vychloubá, např. že je z Ameriky atd.“). Její vliv ve třídě v průběhu tří 

týdnů od adaptačního kurzu však velmi stoupl. Za důvod povaţuji skutečnost, ţe si 

dívka jiţ před kurzem ve škole vytvořila vztah s dalšími dívkami, který přetrval i po 

adaptačním kurzu a silný vliv na třídu získala díky svým vlastnostem. Její 

sebevědomí a pozici ve třídě můţeme přičítat také tomu, ţe je velice úspěšná ve 

sportu, kterému se věnuje a strávila nějakou dobu v USA. To jí činí zajímavou, coţ 

je však, jak jsem popsala výše, kontroverzní. Roli zde mohl hrát také čas, který tato 

třída strávila společně před výjezdem na adaptační kurz (o týden delší doba, neţ 

třída 1). Známky, které rozdávala dívka v kategorii obliby i vlivu, byly vysoké – 

dívka rozdávala 6. a 7. nejvyšší průměrná hodnocení ze třídy. 

 Domnívám se, ţe chlapci, kteří byli hodnoceni v obou termínech negativně 

(Jan a Adam), by podobné či dokonce stejně negativní hodnocení dostali i v případě, 

ţe by se adaptačního kurzu neúčastnili. Negativní hodnocení, jak napovídají slovní 

komentáře spoluţáků k jejich osobě, má původ zejména v nevhodném aţ agresivním 

chování chlapců vůči ostatním. Oba chlapci svým způsobem ostatní ţáky 

provokovali (uráţky, ignorování pravidel, rušení průběhu aktivit, rušení snahy 

ostatních dosáhnout skupinového cíle), napadali je (verbální útoky, pošťuchování, 

vyvolávání konfliktů), rušením programu nebo nechutí se s ostatními účastnit 

aktivit. Negativní hodnocení obou těchto chlapců v obou kategoriích zesílilo po 

třech týdnech po adaptačním kurzu. Tento jev připisuji právě způsobu chování 

chlapců a jejich vlastnostem.  
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 Co se týká efektivity adaptačních kurzů v plnění hlavního cíle, tedy stmelení 

třídy, neprokázal můj výzkum, ţe by po kurzu došlo k výrazným změnám ve 

třídních kolektivech. Ve třídě 1 došlo k nepatrnému zhoršení v obou kategoriích 

(rozdíl -0,01 a -0,16) Ve třídě 2 se rozdíl v hodnocení obliby nezměnil vůbec (0,00) 

a v kategorii vlivu se velice nepatrně zhoršil (0,03). Domnívám se, ţe tento výsledek 

můţe být ovlivněn skutečností, ţe jsem dotazník SO-R-AD zadávala aţ v průběhu 

kurzu. Ve třídě 2, která spolu strávila ve škole o týden delší dobu, byly rozdíly téměř 

nulové. Ţáci ve třídách, a zejména ve třídě 2, se mohli poznat předem ve škole. 

Myslím si, ţe by kurz měl výraznější vliv na stmelení, kdyby proběhl (v obou 

třídách) na samém začátku školního roku. 

 Z dotazníku očekávání vyplynulo, ţe většina ţáků se na adaptační kurz těšila. 

Nejvíce na to, ţe se seznámí s ostatními a ţe bude kurz zábavný, plný her a ţe si 

budou uţívat (navíc místo školy a učení). Ţáci uvedli několikrát, ţe se těšili na volný 

čas a na pobyt v přírodě. Od kurzu očekávali nejčastěji to stejné, na co se těšili, tedy 

snadnější seznámení, nalezení kamarádů a zábavu, hry a uţívání si. Za důvod, proč 

někdo na kurz nejede, povaţují ţáci nejčastěji, ţe nechce, bojí se, je nemocný nebo 

se stydí. Tomuto spoluţákovi, by mohlo být líto, ţe nejel, protoţe přijde o 

seznamování jinde neţ ve škole, o zábavu, hry a společné záţitky. Vliv adaptačních 

kurzů je pozitivní na snadnější seznámení, sblíţení se, nalezení nových kamarádů a 

hlubší poznání ostatních. Dojde také k prolomení počátečního studu. Pro ţáky tříd, 

které na adaptační kurzy nejezdí, můţe být těţké se seznámit, sblíţit se a najít 

kamarády. Ţáci uváděli, ţe to sice jde i ve škole, ale na adaptačním kurzu je to 

snadnější a zábavnější neţ „v lavicích“. Ţáci projevovali také očekávání, ţe lépe 

poznají třídní učitelku. Opakující se odpovědí na téměř všechny otázky je snadnější 

seznámení se s ostatními, nalezení kamarádů, poznání se navzájem, zábava, hry a 

legrace. Tyto odpovědi povaţuji za nejvýznamnější očekávání ţáků prim od 

adaptačního kurzu. Myslím si, ţe je velice významné právě očekávání snadnějšího 

seznámení a nalezení kamarádů. Domnívám se totiţ, ţe ţák, který s takovým 

očekáváním na adaptační kurz jede, se bude také snaţit svá očekávání naplnit a 

aktivně k naplnění procesu přispívat. Po návratu do třídy se proces poznávání a 

vytváření vztahů prohlubuje. Avšak ţák, který nebyl na adaptačním kurzu, přišel o 
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příleţitost seznámit se snadnější cestou během dní strávených mimo školu a 

určených (nejen) k tomuto účelu. 

 Ţáci ve svých očekáváních pojmenovali kromě jednoho všechny pilíře 

adaptačních kurzů, které jsem uvedla podle Dubce (2007, s. 4) v teoretické části 

práce a které byly navrţeny tak, aby měl proces vzájemného poznání a stmelení na 

adaptačním kurzu co nejhladší průběh. Tyto pilíře jsou pobyt mimo školu, společné 

proţitky, spolupráce, čas pro sebe a provázející přístup. Mezi očekáváními ţáků 

nezazněl ani jednou pouze provázející přístup, který je však spíše záleţitostí 

pedagogů a lektorů a měl by být přirozenou součástí a rysem kaţdého adaptačního 

kurzu. Pilíře adaptačních kurzů se tedy shodují s hlavními očekáváními ţáků prim 

osmiletých gymnázií, coţ povaţuji za pozitivní skutečnost, která přispívá 

k efektivitě adaptačních kurzů. 

 

IV  DISKUZE 

 Náplň adaptačních kurzů, které ţáci absolvovali, byla sestavena tak, aby si 

ţáci zaţili aktivity, skrze které můţe být dosaţeno cílů adaptačního kurzu, 

uvedených v teoretické části práce (dle Dubce, 2007). Ţáci pojmenovali a uvedli, ţe 

od kurzu očekávali splnění 4 z pěti pilířů adaptačních kurzů dle Dubce (2007, s. 4) – 

pobyt mimo školu, společné proţitky, spolupráci a čas pro sebe. Neuvedli ve svých 

očekáváních provázející přístup, který se týká lektorů a učitele. Vzhledem k náplni a 

harmonogramu adaptačního kurzu můţeme říci, ţe i na obecnější rovině dochází na 

kurzech k naplňování základních sociálních potřeb (Řezáč 1998, s. 159) i 

k uspokojování potřeb jednotlivých ţáků uvedených dle Výrosta a Slaměníka 

(1998). Aktivity směřovaly k naplnění potřeby být s lidmi, ţákům bylo umoţněno, 

aby se projevili a mohli získat uznání ostatních, ţáci proţili situace, při kterých bylo 

potřeba, aby akceptovali názory ostatních a proţili akceptování sebe samého 

ostatními, při aktivitách se ţáci mohli seberealizovat, ukázat své dovednosti.  

V některých aktivitách mohli ţáci nabývat klíčových kompetencí, které uvádí 

Hučínová a kol. (2007), zejména kompetence sociální a personální, kompetence 

k řešení problémů a kompetence komunikační. Účastníci hodnotili adaptační kurz 
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jako příjemně a uţitečně strávený čas. Právě tento společný záţitek můţe tvořit po 

návratu do školy jistou bariéru mezi těmi, kteří ho proţili a mezi tím, který s nimi na 

kurzu nebyl.  

 Výsledky výzkumu ukazují, ţe vzájemný vztah ţáka absentujícího na kurzu a 

ostatních spoluţáků je závislý nejvíce na osobnosti absentujícího ţáka a na tom, zda 

a s kým si vytvoří vztah před adaptačním kurzem. Koheze třídy, která byla 

výsledkem měření pomocí dotazníků SORAD během adaptačního kurzu se po třech 

týdnech, které děti po kurzu strávily ve škole, zůstala téměř nezměněna. Došlo 

pouze ke změnám pozic některých ţáků, co se týče obliby a vlivu na třídu. 

Adaptační kurzy tedy nelze povaţovat za překáţku v navazování vztahů. Záleţí 

vţdy na konkrétní třídě, konkrétních ţácích a také na osobnosti třídního učitele.  

Negativní hodnocení Jana a Adama můţeme přičíst nevhodným strategiím způsobu 

prosazení a malému (nebo ţádném) podílu na dosahování skupinových cílů dle 

Řezáče (1998). 

 Právě třídní učitel bývá spojovacím článkem mezi děním na adaptačním 

kurzu a dalším pokračování, rozvíjení nebo udrţování nastavených pravidel a chodu 

třídy po návratu do školy. Toto téma je velice sloţité a vyţaduje hlubší zkoumání. Je 

však zřejmé, ţe znakem a měřítkem efektivity realizace kurzu je právě přesah, který 

můţe kurz mít i po skončení a návratu na školní půdu. Pokud třídní učitel se svými 

ţáky proţije aktivně program adaptačního kurzu, jak bylo popsáno v teoretické části 

práce, můţe být poté snadnější udrţet pozitivní vzájemné vztahy mezi ţáky, mezi 

ním a ţáky a pozitivní klima ve třídě. Toto je v souladu s tvrzením Čapka (2010), 

který uvádí jako předpoklad vytvoření pozitivního klimatu ve třídě právě učitelův 

zájem na poznávání ţáků. 

  Na závěr bych ráda poznamenala, ţe můţeme sledovat určitou podobnost 

mezi účelem a vlivem adaptačních kurzů a škol v přírodě. Problematika absence na 

adaptačních kurzech, která je předmětem výzkumu mé práce, můţe být tedy 

přenesena na problematiku absencí na školách v přírodě. Školy v přírodě podle 

Smetáčkové (2011, s. 434) stejně jako adaptační kurzy slouţí k pobytu ţáků mimo 

školu, mimo město v přírodě. Hlavním cílem škol v přírodě i adaptačních kurzů je 

zlepšení vztahů ve třídě, vztahů mezi ţáky a vyučujícími. Aktivity a průběh kurzů a 
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škol v přírodě jsou podobné. Adaptační kurzy na rozdíl od škol v přírodě probíhají 

při vzniku nových školních tříd a jejich dominantním cílem je umoţnit snadnější 

vzájemné seznámení, seznámení a nastavení vztahu s třídním učitelem, nastavení 

pravidel třídy a nalezení kamarádů ve skupině. To vše na samém počátku fungování 

třídy. Školy v přírodě probíhají většinou aţ v průběhu školního roku, po určité době, 

kterou třída stráví ve škole. Právě společný záţitek, který se spojuje jak 

s adaptačními kurzy, tak se školami v přírodě můţe být v obou případech bariérou 

k přijetí absentujících ţáků. Pokud je absentující ţák neprůbojný, plachý, introvertní, 

můţe společný záţitek vést k jeho následné ostrakizaci a nesnadnému přijetí do 

kolektivu. Vyčlenění jednoho nebo více ţáků (aţ uţ z důvodu absence na kurzu 

nebo jeho vlastností a způsobu sebeprosazování) jistě nepřispívá k udrţení 

pozitivního klimatu ve třídách. 

    

V ZÁVĚR 

 Vyloučení člověka ze skupiny obecně je nepříjemným a častým problémem a 

má různé důvody. Z mého výzkumu vyplývá, ţe pokud má tento člověk vlastnosti, 

které nepřispívají snadnému začlenění do skupiny, je vhodné, aby to byli ostatní 

členové skupiny a třídní učitel, kteří mu pomohou se do skupiny začlenit, prosadit 

se, umoţnit ostatním, aby ho poznali a našel si mezi nimi přátele.   

 Předmětem mého výzkumu byla případová studie pouze ve dvou vybraných 

třídách, proto nelze jeho výsledky příliš zobecňovat. Cílem mého výzkumu bylo 

zhodnocení situace ve třídách, které jedou na adaptační kurz v nekompletním 

sloţení.  Výsledky výzkumu jsou dokladem toho, ţe situace v takových třídách, 

mohou být naprosto rozdílné.  

 Myslím si však, ţe je (z pozice lektora nebo třídního učitele) moţné na 

situaci, kdy jede třída na adaptační kurz v nekompletním sloţení reagovat jiţ během 

adaptačního kurzu. Program adaptačních kurzů pro takové třídy je moţné upravit, 

přizpůsobit a systematicky skupinu ţáků připravovat na pozitivní přijetí dalšího 

člena skupiny po skončení adaptačního kurzu. Tvorba takového programu, jehoţ 

cílem bude otevřenost skupiny pro přijetí „nového“ člena a učitele jako prostředníka, 
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který jeho přijetí do skupiny usnadní, bude vyţadovat hlubší výzkum. Tento 

program by mohl přispět k tomu, aby nebyl ţádný ze ţáků ze skupiny vyčleňován, 

coţ je nutným předpokladem pro vytvoření a udrţení pozitivního třídního klimatu a 

zdravého kolektivu. 

 Kombinace výzkumných metod, které jsem pro svůj výzkum zvolila, mi 

umoţnila odpovědět na výzkumné otázky, které jsem si poloţila. Pokud bych měla 

zhodnotit, zda bych při realizaci dalších výzkumů volila jiný postup a jaký, určitě 

bych se více snaţila dohodnout si lepší podmínky ve školách, například moţnost 

zadat dotazníky jiţ před adaptačním kurzem. Pokud by školy souhlasily, bylo by 

přínosné také dlouhodobější pozorování změn ve výzkumných třídách. Pro moţnost 

srovnávání a zhodnocení efektivity kurzu bych volila i realizaci výzkum ve třídách, 

které na adaptačním kurzu nebyly.  

 Realizace tohoto výzkumu byla zejména pro mou lektorskou činnost. 

Ujasnila jsem si mnoho aspektů, které se týkají adaptačních kurzů. Do budoucna 

budu výstupy vyuţívat při tvorbě programů adaptačních kurzů. Věřím, ţe mi 

napomohou připravovat adaptační kurzy, které budou přínosem nejen pro „dobrý 

start“ třídy, navázání vzájemných vztahů i vztahu s třídním učitelem, ale i příjemně 

strávenými dny, na které budou ţáci společně rádi vzpomínat. 
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VII Přílohy 

 

1 Detailní popis bloků s cíli adaptačního kurzu (volně, 

podle Dubce 2007, s. 10-11 ve stručnější podobě): 

1. blok - zahájení kurzu 

 ţák se seznámí s tím, kdo bude kurz lektorovat, vyslechne další základní 

parametry kurzu 

 ţák zformuluje, jak vnímá smysl kurzu a zformuluje svá očekávání pro kurz 

 ţák se seznámí se základními pravidly kurzu, odsouhlasí je a doplní základní 

pravidla, kterými se bude během kurzu řídit 

2. blok – rozehřívací aktivity 

 ţák proţije několik aktivit, během kterých bude spolupracovat se spoluţáky 

při plnění „lehčích“ zábavných úkolů 

3. aktivity zaměřené na prohloubení vzájemného poznání a hlubší poznání 

učitele 

 ţák poloţí otevřenou otázku svým spoluţákům a sdělí nejzajímavější 

odpověď, kterou získal od konkrétního spoluţáka; uvede alespoň u třetiny 

spoluţáků informaci o jejich zájmech 

 ţák zformuluje aspoň jednu otevřenou otázku pro svého učitele; otázka se 

týká ţivota nebo osobnosti učitele; učitel odpoví aspoň na 10 vybraných 

otázek ţáků  ţák získá o učiteli informace, které dosud nevěděl 

 ţák sdělí jeden záţitek, který ho během programu nejvíce (hodně) oslovil 

4. blok - aktivity zaměřené na nastartování spolupráce mezi ţáky a řešení 

konfliktů při skupinové práci 

 ţáci proţijí několik aktivit, při kterých je potřeba, aby spolupracoval 

s ostatními, ţák společně s ostatními proţije radost ze společného zvládání 

těchto aktivit (úkolů)  

 ţák proţije konfliktní situaci se spoluţáky – proběhne trénink řešení 

konfliktní situace moderovaný lektorem nebo učitelem, ţák popíše postup, 
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který vede k řešení konfliktu a zformuluje zásadu, která je konkrétní a dá se 

pouţít při řešení konfliktní situace se spoluţáky + si vyzkouší tento postup 

aplikovat do praxe  

5. blok - aktivity zaměřené na společné zvládání náročných situací 

 ţák zformuluje aspoň 3 doporučení pro týmovou spolupráci se spoluţáky a 

vyzkouší si během praktických situací některá tato doporučení 

 ţák zhodnotí, jak se mu během tohoto bloku aktivit spolupracovalo se 

spoluţáky a zhodnotí také, jak se on sám snaţil dodrţovat doporučení pro 

spolupráci a jak přispíval k prosazování jejich fungování při aktivitách 

6. blok - aktivity za měřené na rozvoj důvěry 

 ţák proţije se svými spoluţáky situaci vzájemné důvěry, popíše, jak aktivity 

zaměřené na důvěru proţíval 

 ţák proţije situaci, ve které otevřeně prezentuje své názory a vyslechne si 

názory spoluţáků, které jsou odlišné, a nepopírá je  

7. blok - aktivity zaměřené na zformulování základních pravidel třídy a na 

zhodnocení a uzavření celé akce 

 ţák formuluje pravidla pro třídu, prodiskutuje s ostatními otázku, jaká 

pravidla by chtěl, aby v jejich třídě fungovala, kaţdý ţák pak dává hlas 

pravidlům, která jsou pro něj nejdůleţitější, podpisem pak stvrdí dodrţování 

dohodnutých pravidel 

 ţáci zhodnocují program kurzu – jak vnímal jeho části, co si z kurzu odnáší 
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2 Ukázka dotazníku SORAD 

Jméno: _______________________ 

 

JAKÝ VLIV A OBLIBU MAJÍ TVÍ SPOLUŢÁCI? 

 

VLIV 
1 - nejvlivnější 

2 - patří mezi několik nejvlivnějších 

3 - průměrný vliv 
4 - slabý vliv 

5 - ţádný vliv 

 

OBLIBA 
1 - velmi sympatický/á 

2 - sympatický/á 

3 - ani sympatický/á ani nesympatický/á 
4 - spíše nesympatický/á 

5 - nesympatický/á 

 

 

Prosím, zakrouţkuj u kaţdého spoluţáka vţdy takové číslo, které mu podle Tebe odpovídá 

(vyuţij výše uvedené škály). Do políčka „Poznámka“ napiš stručně důvod svých 

sympatií/antipatií k danému spoluţákovi. 

 

 JMÉNO OBLIBA  VLIV POZNÁMKA 

1.   1     2     3     4     5 1     2     3     4     5  

2.   1     2     3     4     5 1     2     3     4     5  

3.   1     2     3     4     5 1     2     3     4     5  

4.   1     2     3     4     5 1     2     3     4     5  

5.   1     2     3     4     5 1     2     3     4     5  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Ukázka harmonogramu pro primy osmiletých 

studijních programů
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  RÁNO DOPOLEDNE ODPOLEDNE 1 ODPOLEDNE 2 VEČER 

  
 1

. 
d

en
 

 

 PŘÍJEZD ÚČASTNÍKŮ 

8:00-12:00 

Dotazníčky – autobus (informace od 

spoluţáků) 

Společné uvítání, ubytování, základní 

informace  

Uvedení do legendy – námořníci – 

plavba kolem Afriky 

Rituál Ţabka - energizer 

NASTAVENÍ 

ATMOSFÉRY 

 14:00 – 16:00 

Uvítání třídy, informace o 

kurzu  

Jméno s pohybem, 

jmenovky – seznámení se 

jmény a zájmy ţáků 

Hobby oblečky – 

seznámení s lektory a třídní 

učitelkou 

Motýli – pohybová hra 

s prvky spolupráce 

SEZNAMOVÁNÍ: 

16:15 – 18:00 
Icebreaker - Bingo – hlubší, ale 

rychlé poznání ostatních 

Očekávání a obavy 

Vyhodnocení oček. a obav  

Běhačka - honička po dvojicích  

Pravidla kurzu 

Kláda – obtíţnější aktivita na 

spolupráci, schopnost domluvit 

se 

ATMOSFERICKÝ 

VEČER: 

19:00-22:00 

Program venku v terénu 

- putování poslepu, hledání 

útrţku mapy pro mořeplavce, 

sestavení mapy  legenda 

Společný atmosférický rituál 

  
2
 .

d
en

 

 

 TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE  

9:00-12:00 

Energizer - velké švihadlo  

Dynamixy - robotozace, mohawk, 

létající koberec – 3 skupinky  náročné 

na spolupráci, tvorba doporučení, 

reflexe doporučení 

Reflexe po aktivitě 

Společná reflexe – „Co nám pomáhalo 

překonávat překáţky?“ 

 

 

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE II: 

14:00-18:00 

Zpětná vazba - scénky, diskuze – sdělování svého názoru, 

přijímání názorů druhých 

Praktický trénink zpětné vazby 

Camel Trophy  - spolupráce, vysoká náročnost 

– náročný terénní závod se stanovišti, skupinky, tlačení 

pneumatiky 

Stanoviště: Hlavolamy, Šátky na stromě, nošení nemocného, 

hádanka, nošení vody, přeplutí Otavy na kánoích 

Reflexe, zaměření na komunikaci, ZV  

Příprava otázek pro třídní 15 (H) 

VEČER s TŘÍDNÍ 

PROFESORKOU 

19:00-22:00 

Televizní show - Interview 

s třídní  

Hry bez hranic – pozdravy 

z různých koutů světa 
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Ukázka harmonogramu pro primy osmiletých gymnázií 

 

 

 

3
. 

d
en

 

 

  SPOLUPRÁCE 9:00-12:00 

Energizer – pohybová hra venku – 

honička po dvojicích 

Projekt SORAD, dotazníky o třídě 

Pravidla třídy 

 

 

 

 

ODPOLEDNE 14:00-18:00 

Energizer – pohybová hra venku 

Výtvarno: 

Konstrukce pro vajíčko – manuální spolupráce, taktika 

Sedánek (hra na důvěru), pohyb, spolupráce 

Příprava na večerní MTV show – ţáci tančí ve skupině, 

velice náročná aktivita na přípravu pro ţáky 

PŘÍJEMNÝ 

SPOLEČNÝ 

VEČER 

20:00-23:00 

Show MTV  

Rituál  

4
. 
d

en
 

 REKAPITULACE 9:00 – 12:00 

Ohlédnutí za kurzem a sdílení nejsilnějších 

záţitků.  

Vyhodnocení otázek z autobusu 1. den 

Evaluace (kreslení obrázku, vpisování 

odpovědí) 

Uzavření kurzu, legendy  
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4 Pozorování konkrétních situací ve třídách – 

zhodnocení tříd po adaptačním kurzu 

4.1 Třída 1 

 Jiţ během prvního dne kurzu se skupina poměrně rychle profilovala. 

Několik chlapců (zejm. Jan, Jóţin a Jirka) se hlasitě a neustále projevovala a 

upoutávala na sebe pozornost, coţ dívky nesly těţce a od prvního dne se snaţily 

chlapce umravňovat – okřikovaly je, utišovaly. Tento jev v průběhu kurzu 

gradoval. Třída je tvořena izosexuálními skupinami, které odmítají spolupracovat. 

Vytvořit smíšené dvojice nebo skupinky se ukázalo jako problém, který trval po 

celou dobu kurzu, ale postupně se bariéra mezi nimi zmenšovala. Pozorovali jsme, 

ţe v porovnání s jinými vrstevnickými třídami nedocházelo k výraznému 

„skupinkování“. Od počátku kurzu jsme se potýkali s obcházením pravidel kurzu, 

která jsme na začátku pobytu nastavili spolu se třídou (zejm. skákání do řeči), 

neschopností dohodnout se a pozdními příchody na program, docházelo ke 

zdrţování práce celé třídy. Toto je velkým tématem třídy – ţáci pojmenovali, co 

jim pomáhá k dosahování cílů, ale nedokázali poznatky aplikovat na aktivity a 

pracovat efektivně. Vyrušování bylo opakované z iniciativy několika výše 

zmíněných chlapců a 3. den kurzu došlo k regulaci tohoto jevu ze strany 

spoluţáků (hlavně dívek Bára, Jitka a Agáta), kteří byli naštvaní. Ukázalo se, ţe je 

v této třídě velmi efektivní práce po skupinách (10 členů) – pak se ţáci dokázali 

vzájemně vnímat, nevyrušovat, lépe zvládat dodrţování pravidel, soustředit se na 

práci. Ţáci jsou velmi otevření, komunikativní. Ţáci projevovali zájem, aby byly 

ve třídě dobré vztahy, velmi nadšeně přijali moţnost naučit se reakci zpětnou 

vazbou a rychle si ji osvojili a začali vyuţívat i mimo program, spontánně. Pokud 

je na nich zodpovědnost za nějakou práci, jsou velmi snaţiví a odpovědnost je 

velmi motivuje. 

 Jeden z chlapců (Jan) od počátku kurzu aktivity bojkotoval a během kurzu 

se neprojevoval jako týmový hráč. Spoluţáci byli z jeho negativismu otrávení. 

Tento chlapec negoval z principu úplně vše, jeho projevy byly aţ agresivní 
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(verbálně i brachiálně útočil na další chlapce). Ke konci kurzu se k němu přidal 

další ze ţáků (Jóţin). Tato dvojice poslední večer hrubě porušila pravidla 

chodu kurzu, protoţe chlapci poslední večer nepřišli na program. 

 Další chlapci, kteří z počátku vyrušovali, se během kurzu velmi zmírnili. 

Jedna z dívek (Bára) výrazně okřikovala (právem) hlučící chlapce a pouštěla se 

aktivně do diskuzí. Další z dívek (Olinka) je velmi vyspělá, její projev je 

komplexní, velmi dobře zvládá zpětnou vazbu.  

 Pokud se výrazně negativnímu ţákovi (Jan) nepodaří osvojit si jiné formy 

sebeprosazení (ať jiţ regulací formou pozitivních/negativních zpětných vazeb od 

ţáků, nebo od učitele), můţe nadále atmosféru ve třídě silně narušovat a bořit. 

Vzhledem k tomu, ţe díky své fyzické převaze můţe snadno na ostatní chlapce 

útočit (a ubliţovat jim, i kdyţ to myslí z legrace) a současným reakcím třídy hrozí 

riziko, ţe dojde k negativním reakcím ostatních a moţnému vyčlenění chlapce z 

kolektivu. Dále vnímáme riziko, ţe s sebou k negativismu strhne některé méně 

výrazné chlapce.  

 Třída dokáţe pojmenovat činnosti, které vedou k dosaţení cíle. Pokud mají 

ţáci dostatečnou oporu, dokáţou je také aplikovat na praktickou činnost. Toto je 

třeba posilovat, podporovat. Práce třídy pak můţe být efektivnější. Ţáci dokáţou 

dobře vyuţívat techniky zpětné vazby a diskutovali o důleţitosti této techniky pro 

dobrou atmosféru v kolektivu. Ţáci projevují zájem o to, aby jim bylo ve třídě 

dobře, aby drţeli pohromadě. Pokud zaţijí úspěch, jsou velmi motivovaní a snaţí 

se společně dosáhnout cíle. 

4.2 Třída 2 

 Třída se rozděluje na chlapeckou a dívčí skupinu, ale v porovnání 

s vrstevníky spolu dobře kooperují, není problém vytvořit dvojice chlapec-dívka 

čí smíšené skupinky. Jiţ během úvodní části programu jsme pozorovali projevy 

výrazných ţáků, které se objevovaly i během dalších dnů kurzu. Tři z chlapců 

(Jiřík, Pavel a Eda) byli od začátku velmi aktivní, usilovali o pozornost ostatních. 

Tito chlapci se nadšeně pouštěli do aktivit i diskuzí a hlásili se často na pozice 
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„leaderů“ (např. skupinek). Je nutné podotknout, ţe pouze někteří z nich mají v 

současnosti kompetence přirozených vůdců. Jeden (Eda) se téměř vţdy na vůdčí 

pozici hlásil, ale nebyl schopen skupinku vést, neměl nápady, které by prospívaly 

řešení problému, organizační schopnosti, nedovedl řídit procesy, které měly ve 

skupině proběhnout, ani neprojevoval zvýšený zájem spolupracovat na dosaţení 

cíle. U dalšího ze zmiňovaných aktivních chlapců (Pvel jsme pozorovali vysoké 

úsilí o to, aby byl ve všem první. Jeho snaha vyvrcholila při náročném terénním 

závodu, kdy několikrát přecenil svoje síly, coţ povaţujeme za riziko (nezná své 

limity, zde konkrétně fyzické - je schopen se pro úspěch „přetáhnout“).  

 Kromě několika chlapců, kteří se neprojevovali nijak zvlášť výrazně, je ve 

třídě několik ţáků, u kterých jsme vnímali větší riziko vyčlenění z kolektivu 

(soudíme z projevů třídy). První z chlapců (Adam) se nám jevil jako vyspělejší 

neţ ostatní chlapci. Od začátku kurzu se stavěl do opozice a vymezoval se od 

zbytku třídy. Mnohokrát se snaţil strhnout na sebe pozornost, ale nevhodným 

způsobem. Některé aktivity bojkotoval, neprojevoval se jako týmový hráč, spíše 

se ze skupiny vyčleňoval (a to i fyzicky, několikrát poodešel od pracující skupiny 

pryč). Pokud je k němu přistupováno individuálně, nejevil se jako „problémový“. 

Pozorovali jsme sklony k verbální agresivitě, např. několikrát na spoluţáky 

zakřičel a jim to vadilo, reakce kolektivu na jeho chování byly velmi negativní, 

docházelo i k osobním sporům mezi ním a dalšími chlapci. Další z těchto chlapců 

(Matyáš) je fyzicky slabší, neprůbojný, zdál se nám nesamostatný a nevyhledával 

společnost. Jako největší riziko vnímáme, ţe neprojevuje své potřeby, neřekne si o 

pomoc ostatním. Třetí z chlapců (Šimon) kladl neadekvátní dotazy, často se 

opakovaně tázal na stejnou věc. Způsob jeho komunikace je zvláštní, vyhýbá se 

očnímu kontaktu, coţ ale můţe být způsobeno zrakovou vadou, kterou má. Dále 

jsme zaznamenali řečovou vadu (koktavost). Přes naše počáteční obavy tento 

chlapec do třídy velmi dobře „zapadá“ a ostatní děti ho respektují. Všimli jsme si, 

ţe na ostatní ţáky moc nereaguje, nevyhledává je (např. při diskotéce tančil sám, 

ale nevadilo mu to). Tento chlapec bude vyţadovat také specifický přístup a 

vedení k samostatnosti.  
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 U posledního z výraznějších chlapců (Jára) se projevovaly v průběhu 

kurzu neadekvátní reakce na zátěţ. Ve stresových situacích se několikrát 

rozplakal. Choval se úzkostně, neustále vyhledával blízkost nějaké pečující osoby 

(např. lektorů se neustále doptával na přesný průběh aktivity a opakovaně se o 

něm ujišťoval). Sám o sobě řekl, ţe má slabé nervy („Nebrečel bych, ale moje 

nervy to nevydrţí.“). Dále reagoval velmi úzkostně na svíčky, má velký strach 

z ohně. Také má řečovou vadu. Děti ho v současnosti z kolektivu nevyčleňují, ale 

vnímáme to do budoucna jako riziko.  

 U dívek jsme pozorovali méně výrazných osobností. Dvě (Simča a Lůca) 

jsou vyspělejší neţ ostatní a tvoří spolu silnou dvojici. Jejich projev je komplexní 

a Simča se jako jediná z dívek stavěla do pozice leadera, a tuto roli plnila velmi 

dobře. U druhé jsme několikrát pozorovali snahu obejít pravidla, coţ je celkově 

velké téma této třídy.  Některé dívky měly také potíţe se soustředěním, několikrát 

nebyly schopny pochopit zadání aktivity nebo se na něj vůbec soustředit. Některé 

byly často demotivované, nechtělo se jim do aktivit. Jedna z dívek (Patka) se málo 

zapojovala do týmové práce a s ostatními dívkami příliš nekomunikovala - 

stahovala se do sebe, stranila se od pracujících skupinek, do kterých náleţela, 

několikrát neporozuměla zadané práci.  Toto povaţujeme za součást reakce na 

úmrtí v její blízké rodině.  

 Ústředním tématem kurzu bylo vytvoření Pravidel třídy. Od začátku kurzu 

jsme se potýkali s nerespektováním pravidel a jejich opakovaným obcházením. 

Tento jev jsme vnímali aţ do konce kurzu, ačkoliv se nám podařilo ho mírně 

eliminovat. Souvisejícím tématem je neschopnost třídy aplikovat dohodnutá 

pravidla na aktivity, natoţ do běţného chodu třídy. Dalším velkým tématem je 

týmová spolupráce. Třída sestává z jednotlivců, kteří hrají sami za sebe, vnímali 

jsme sníţenou schopnost dohodnout se. Ţáci si pojmenovali doporučení, která jim 

mohou pomáhat při řešení situací, které vyţadují spolupráci, ale nebyli schopni je 

vyuţít prakticky a pracovali neefektivně. Při několika problémových aktivitách se 

nedobrali cíle.   
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5 Sociometrické matice 

5.1 Třída 1  
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5.2 Třída 2 
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6 Slovní komentáře sociometricky významných ţáků 

6.1 Třída 1 

6.1.1 Jáchym – termín 1 

 „Ujde“, „Neznám“, „Nevím“, „Je mi ukradenej“, „?“, „Kámoš“, “Je divný“, 

„Tichý“, „Spíše nesympatický“, „Dobrý“, „Vytahuje se“, „OK“, „nic“, „Ťuk ťuk“ 

6.1.2 Jáchym – termín 2 

„je tichý“, „nevím“, „Proč je ten super kluk pořád nemocnej?“, „divenj – neznám“ 

(častý, opakující se komentář),  „Je trpaslík“, „sympatický“, „nic moc“, „moc se 

nebavíme“, „sympatický“, „nemám ho rád“.   

6.1.3 Jan – termín 1 

„kámoš/kamarád“, „je srandovní“, „dost nesympatický“, „neutral“, „chová se 

hnusně“, „zvláštní“, „dobrý“, „normální“, „blbý poznámky“, „hrozně otravný“, 

„neumí se chovat“, „šumák“, „divný“, „k holkám se chová hrozně“ 

6.1.4 Jan – termín 2 

„protivnej grázl“, „k holkám se chová strašně“, „blbec“, „neumí se chovat“, „je 

s ním sranda“, „(hrozně) otravnej“ (nejčastěji uţívaný komentář), „chová se velmi 

zle“, „někdy se chová jako tydýt, ale jinak v poho“, „ignorantskej 

kokot“,“sprostej“, „je úchylný a zapáchá“, „protivný a všem nadává“, 

„nesympatický a trapný“, „je s ním sranda“, „trapák“, „opravdu fajn kluk“, 

„docela ujde“, „je otravný a smrdí“, „hodně zlobí“, „je to blbec“. 

6.1.5 Johana – termín 1 

„neutral“, „dobrý“, „normální“, „milá“, „fajn“, „fajn“, „neznámá“, „divná“, 

„ujde“, „nenápadná“, „moc o ní nevím“, „v pohodě“, „šumák“, „nic moc“, 

„tichá, ale fajn“ 
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6.1.6 Johana – termín 2 

„vypadlo mi, kdo to je“, „nic moc“, „divná“, „v poho, ale neseznamuje se“, 

„kámoška“, “něco mezi“, „je homo habilis – nejstarší druh člověka“ (negativní 

způsob hodnocení v této primě), „nevím“, „ok“, „nebavím se s ní“, „neznám“, 

„moc se nekamarádíme“, „moc se neznáme“, „kamarádíme se“, „moc o ní nevím“, 

„nemám ji rád“, „je tichá, nic na ní nejde poznat“, „nezapojuje se, je tichá“. 

6.2 Třída 2 

6.2.1 Majda – termín 1 

- 

6.2.2 Majda – termín 2 

 „je divná“, „štve “ „je mi nesympatická“, „je blbá“, „nenávidím ji“, 

„nenormální, nesympatická“,“prostě nejlepší“, „hodná“, „přijde mi jako madam“, 

„kamarádská“, „trochu cvaklá, ale fajn“,“vychloubá se“. 

6.2.3 Adam – termín 1 

„otravný“, „nemám ho moc rád“, „nastříkal nám do pokoje voňavky“ (myšleno 

negativně, jedná se o konfliktní situaci vzniklou na kurzu), „divný“, „není moc 

oblíbený“, „není moc příjemný“ 

6.2.4 Adam – termín 2 

„pořád do každýho strká“, „otravuje“, „velmi často je protivný“, „nejde to napsat 

slušně“ (podotýkám, ţe většina ţáků se při komentářích slušností nezaobírala), 

„nemám ho rád“, „má 0% mozku, je to trilobit, otravný“, „magor“, „provokuje“, 

„je uplně blbej“, „velmi, velmi postiženej“, „nepříjemnej a provokuje“,  „hodně 

protivnej“, „chová se jak dement“,  „úroveň mozku = trilobit“, „nemám ho ráda“, 

„je to debil“, „nedá se s ním mluvit“, „velmi často je protivný“, „je úplně blbej“. 

Sám sobě napsal „fajn“ a pokud dal slovní komentář někomu dalšímu, šlo o samé 

nevybíravé výrazy: „debil“, „psichouš“, „debil!!!!! “, „furt chrápe“, „fešák“, 

„Štve mě  debil!!!“, „ štve“. 
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7 Tabulky - rozdíly - 1. a 2. termín 

Tř.1 Rozdíl - obliba 

 

Tř.1 Rozdíl - vliv 

 

Tř.2 Rozdíl - obliba 

 

Tř.2 Rozdíl - vliv 

Jan -0,62 

 

Jan -0,38 

 

Adam 0,04 

 

Adam -0,06 

Bára 0,26 
 

Bára 0,03 
 

Kryštof -0,06 
 

Kryštof -0,07 

Klára 0,14 

 

Klára -0,25 

 

Jiřík -0,07 

 

Jiřík -0,07 

Sára 0,26 
 

Sára 0,17 
 

Pavel -0,06 
 

Pavel -0,06 

Franta -0,13 

 

Franta -0,44 

 

Dana 0,00 

 

Dana -0,06 

Jóţin -0,01 

 

Jóţin -0,23 

 

Tom -0,02 

 

Tom -0,08 

Eva 0,26 

 

Eva -0,07 

 

Jára 0,00 

 

Jára -0,02 

Ivana 0,23 

 

Ivana -0,33 

 

Šimon 0,03 

 

Šimon -0,14 

Johana -0,30 
 

Johana -0,33 
 

Simča 0,07 
 

Simča -0,03 

Petr 0,11 

 

Petr 0,25 

 

Cecil -0,10 

 

Cecil -0,09 

Kuba 0,35 
 

Kuba 0,29 
 

Patka 0,03 
 

Patka 0,00 

Alena 0,11 

 

Alena -0,15 

 

Kačka 0,04 

 

Kačka 0,00 

Petra 0,18 

 

Petra 0,23 

 

Lůca 0,04 

 

Lůca -0,07 

Ondra 0,12 
 

Ondra -0,57 
 

Lída 0,02 
 

Lída 0,10 

Olinka 0,17 

 

Olinka 0,19 

 

Lukáš -0,08 

 

Lukáš -0,16 

Josefína -0,12 
 

Josefína -0,18 
 

Andrea 0,07 
 

Andrea -0,10 

Jitka -0,10 

 

Jitka -0,01 

 

Julie 0,04 

 

Julie -0,08 

Pavla 0,39 

 

Pavla 0,14 

 

Anna 0,06 

 

Anna -0,11 

Evţen -0,36 

 

Evţen -0,39 

 

Eliška 0,00 

 

Eliška -0,14 

Monika 0,03 

 

Monika -0,29 

 

Aneţka 0,02 

 

Aneţka 0,03 

Jáchym 0,43 
 

Jáchym -0,26 
 

Matyáš -0,04 
 

Matyáš -0,03 

Matouš -0,41 

 

Matouš -0,63 

 

Eda 0,05 

 

Eda -0,06 

Marcela 0,04 
 

Marcela -0,05 
 

Daník -0,07 
 

Daník -0,01 

Markéta 0,07 

 

Markéta 0,16 

 

Majda 0,02 

 

Majda 0,59 

Týna 0,07 

 

Týna 0,01 

 
Průměr 0,00 

 

Průměr -0,03 

Agáta 0,15 

 

Agáta 0,22 

      Martin 0,09 
 

Martin 0,39 
      Marek -0,54 

 

Marek -0,47 

      Jirka -0,31 
 

Jirka -0,92 
      Ivo -0,60 

 

Ivo -0,86 

      Michal -0,10 

 

Michal -0,05 

      Vojta -0,32 
 

Vojta -0,47 
      Průměr -0,01 

 
Průměr -0,16 
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8 Třída 1 – ţebříčky – rozdaná hodnocení 

Obliba 

1 

  

Vliv 1 

   

Obliba 

2 

  

Vliv 2 

 1,9 

  

1,32 

   

1,2 

  

1,58 

 1,94 

  

1,94 

   

1,63 

  

1,77 

 1,97 

  

2,06 

   

2,13 

  

2,1 

 2,06 

  

2,19 

   

2,13 

  

2,77 Johana 

2,16 

  

2,47 

   

2,27 

  

2,9 

 2,19 

  

2,65 

   

2,3 

  

2,97 

 2,2 

  

2,68 Jan 

  

2,33 

  

3 

 2,27 

  

2,68 

   

2,4 

  

3 

 2,27 

  

2,7 

   

2,4 

  

3 

 2,33 

  

2,82 

   

2,43 

  

3,03 

 2,35 

  

2,84 

   

2,47 

  

3,03 

 2,47 

  

2,94 

   

2,47 

  

3,07 

 2,52 

  

2,97 

   

2,53 

  

3,11 

 2,52 

  

3 

   

2,57 

  

3,13 Jan 

2,55 

  

3 

   

2,6 

  

3,19 

 2,58 Johana 

 

3,07 

   

2,63 

  

3,21 

 2,58 

  

3,1 

   

2,67 

  

3,23 

 2,59 

  

3,13 Johana 

  

2,68 Jan 

 

3,32 

 2,65 

  

3,19 

   

2,73 

  

3,4 

 2,68 Jan 

 

3,2 

   

2,77 

  

3,55 

 2,77 

  

3,2 

   

2,77 

  

3,65 

 2,8 

  

3,26 

   

2,77 

  

3,65 

 2,83 

  

3,29 

   

2,83 

  

3,65 

 2,84 

  

3,29 

   

2,83 

  

3,98 Jáchym 

2,87 

  

3,35 

   

2,95 Jáchym 

 

4 

 2,9 

  

3,55 

   

3,13 

  

4,03 

 3 

  

3,61 

   

3,14 

  

4,16 

 

3,03 

  

3,63 

   

3,24 

  

Průměr: 

3,17 

 

3,06 

  

3,71 

   

Průměr: 

2,54 

    3,1 

  

4,03 

        3,32 

  

4,1 

        Průměr: 

2,56 

  

Průměr: 

3,00 
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9 Třída 2 – ţebříčky – rozdaná hodnocení 

Obliba 

1 

  

Vliv 1 

   

Obliba 

2 

  

Vliv 2 

 1,83 

  

2,22 

   

1,57 

  

1,83 

 2,26 

  

2,36 

   

1,77 

  

1,86 

 2,36 

  

2,48 

   

1,91 

  

2,00 

 2,43 

  

2,52 

   

2,00 

  

2,48 

 2,48 

  

2,63 

   

2,00 

  

2,48 Adam 

2,50 

  

2,67 

   

2,19 

  

2,55 

 2,57 

  

2,74 

   

2,27 

  

2,74 

 2,57 

  

2,78 

   

2,27 

  

2,87 

 2,72 

  

2,95 Adam 

  

2,32 

  

3,00 

 2,78 

  

3,04 

   

2,41 

  

3,17 

 2,78 

  

3,04 

   

2,47 

  

3,17 

 2,81 

  

3,09 

   

2,68 

  

3,17 

 2,83 

  

3,17 

   

2,68 

  

3,17 

 2,87 

  

3,25 

   

2,73 

  

3,23 

 2,87 

  

3,26 

   

2,83 Majda 

 

3,58 Majda 

2,95 Adam 

 

3,27 

   

2,91 

  

3,58 

 3,00 

  

3,35 

   

3,00 

  

3,59 

 3,04 

  

3,48 

   

3,23 

  

3,59 

 3,09 

  

3,65 

   

3,36 

  

3,70 

 3,15 

  

3,77 

   

3,62 Adam 

 

4,83 

 

3,32 

  

3,78 

   

Průměr: 

2,51 

  

4,83 

 

3,43 

  

4,52 

      

Průměr: 

3,12 

 3,82 

  

4,91 

        Průměr: 

2,80 

  

Průměr: 

3,17 
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10 Výsledky dotazníku „Co jsem očekával/a od 

adaptačního kurzu?“ 

1) Těšil/a ses na seznamovací kurz? 

Odpověď Poměr 

(tř.1/tř.2/tř.3) 

Celkem 

Ano 21/13 34 

Ne 0/4 4 

Bylo mi to jedno 10/3 13 

Bez odpovědi 0/1 1 

 

2) Nejvíc jsem se těšil/a na/ţe: 

Poznám nové lidi 2/2 4 

Ţe bude zábava, budeme si uţívat 16/5 21 

Dobré jídlo 2/1 3 

Pokoje 4/0 4 

Ţe hned pojedu domů 1/0 1 

Nebudu se učit 1/0 1 

Seznámení 10/5 15 

Povídání 1/0 1 

Nebudeme vstávat 1/1 2 

Pobyt s kamarády 5/1 6 

Lektory 1/0 1 

Výlet 1/0 1 

Míčové hry 0/1 1 

Bojovka 0/2 2 

Fyzické aktivity 0/1 1 

Na konkrétního spoluţáka 0/3 3 

Hry 0/4 4 

Pobyt v přírodě 0/2 2 

„Stmelení“ 0/1 1 

Seznamovací hry 0/1 1 

Nic 0/1 1 

 

3) Od kurzu jsem očekával/a, ţe: 

Poznám svoji třídu 1/0 1 

Budeme hrát hry 5/5 10 

Ţe bude zábavný, bude legrace 8/7 15 

Ţe se seznámíme 10/8 18 

Seznamovací hry 1/0 1 
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Delší osobní volno 2/1 3 

Pozdní večerky 1/0 1 

Odjedu 1. den domů 1/0 1 

Diskotéku 1/0 1 

Jídlo, ubytování, hezké počasí 3/0 3 

Poznám jaký kdo je 1/0 1 

Najdu kamarády 3/0 3 

Se tak nezmaţu 1/0 1 

Menší cenu 0/1 1 

Hodně aktivit 0/1 1 

Sjednocení kolektivu 0/1 1 

Vybíjenou 0/1 1 

Procházky 0/1 1 

Nebudeme dostávat známky 0/1 1 

 

4) Jaké můţou být důvody, ţe na kurz někdo nejede? 

Je jinde (dovolená, zahraničí) 2/3 5 

Nechtěl jet 11/0 11 

Bojí se 7/0 7 

Nemá čas 2/1 3 

Je nemocný, zdravotní důvody 11/4 15 

Rodinné důvody 1/4 5 

Je to jeho věc 1/0 1 

Nechce se seznamovat 2/1 3 

Myslí si, ţe tady budou „shit“ spoluţáci 1/0 1 

Pohádal se s někým 1/0 1 

Nemá peníze 3/1 4 

Stydí se 1/0 1 

Bál se, ţe bude odstrčen, ţe ho ztrapní 2/2 4 

Nevím 0/1 1 

Sportovní soustředění 0/7 7 

Netěší se 0/1 1 

Nemá kamarády 0/1 1 

 

5) Spoluţákovi, který na kurz nejel, by to mohlo být líto, protoţe: 

Jsou tady měkké postele, dobré jídlo 1/0 1 

Hrajeme hry 3/0 3 

Je tady zábava, legrace 9/6 15 

Nebude mít kamarády 1/2 3 

Musí se učit 3/0 3 

Se všemi se neseznámí 13/6 19 

Se těšil 2/3 5 

Musí jet jinam 2/0 2 

Nevím 1/1 2 
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Se nezúčastnil 0/2 2 

Neuţije si to 0/2 2 

Ostatní spolu něco zaţili 0/3 3 

 

7) Jak takový seznamovací kurz můţe zapůsobit na třídu, kde se mezí sebou 

moc ţáků (nebo nikdo) nezná? 

Pomáhá se seznámit 5/0 5 

Lépe poznají ostatní 4/10 14 

Nebudeme se vzájemně stydět 2/0 2 

Slepí je 1/1 2 

Dobře 5/2 7 

Skamarádí se 6/2 8 

Sblíţí se při hrách 1/0 1 

Něco spolu zaţijí 1/0 1 

Uţijí si legraci 1/0 1 

Divně 0/1 1 

Dobrá atmosféra 1/0 1 

Špatně,ne moc příjemně 0/1 1 

 

7) A co třídy, které na ţádný „seznamovák“ nejedou? Co pro ţáky v těchto 

třídách můţe být nepříjemné nebo těţké? 

Seznámit se 8/2 10 

Najít kamarády 3/1 4 

Nebudou vědět, jaký kdo je doopravdy 1/0 1 

Nebudou se znát 9/7 16 

Nebudou si rozumět 1/0 1 

Neznají jména  těţká domluva 3/0 3 

Nebudou mít nové záţitky 1/0 1 

Nebudou si pomáhat 1/0 1 

Nebaví se všichni se všemi 1/0 1 

Mohou vzniknout konflikty 1/0 1 

I o přestávkách se dá dobře seznámit i kdyţ se 

to nezdá, ale kurz je lepší 

1/0 1 

Nemůţou se sblíţit 1/0 1 

Musí vstávat do školy 1/0 1 

Nic 0/1 1 

Skoro nic 0/1 1 

Můţou nám závidět 0/1 1 

Musí se učit 0/1 1 

Nikdo jim nepomůţe se seznámit, proto by u 

nich ve třídě nemusela být tak dobrá atmosféra 

0/1 1 

Jedou někam spolu 0/1 1 

Nikoho neznají, ani učitele 0/1 1 



85 

 

Táhnout za jeden provaz 0/1 1 

Dohodnout se 0/1 1 

Spolupráce 0/1 1 

Déle se seznamují 0/1 1 

Je mi to jedno 0/1 1 
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11 Analýza dotazníku očekávání 

1) Těšil/a ses na adaptační kurz? (uvedeno v textu práce) 

2) Nejvíc jsem se těšil/a na/ţe: 

Seznámení, poznání nových lidí, pobyt s kamarády, stmelení 31 ţáků 

Zábava, hry, uţívat si 29 ţáků  

Volný čas (pokoje, povídání si) 9 ţáků  

Lektoři, dobré jídlo 5 ţáků 

Pobyt v přírodě, výlet 3 ţáci 

Nic, ţe hned pojedu domů 2 ţáci 

 

3) Od kurzu jsem očekával/a, ţe: 

Poznám svoji třídu, seznámím se, najdu kamarády 26 

Budeme hrát hry, aktivity a bude legrace 25 

Osobní volno, diskotéka, pozdní večerky 6 

Jídlo, ubytování, hezké počasí, procházky 5 

 

4) Jaké můţou být důvody, ţe někdo na kurz někdo nejede? 

Nechtěl jet, bál se, stydí se 20 ţáků  

Je nemocný 15 ţáků 

Je jinde (dovolená, nemá čas, rodinné důvody) 13 ţáků 

Sportovní soustředění 7 ţáků 

Bál se, ţe bude odstrčen, nemá kamarády 5 ţáků 

Nechce se seznamovat 4 ţáci 
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5) Spoluţákovi, který na kurz nejel, by to mohlo být líto, protoţe: 

Nebude mít kamarády, neseznámí se 22 ţáků 

Zábava, legrace, hry 18 ţáků 

Musí se učit, musí jet jinam 7 ţáků 

Těšil se 5 ţáků 

Nezaţije nic s ostatními, neuţije si to s nimi 5 ţáků 

 

6) Jak takový seznamovací kurz můţe zapůsobit na třídu, kde se mezi sebou moc 

ţáků (nebo nikdo) nezná? 

Skamarádit se, slepí třídu, sblíţí se a nebudou se stydět 32 ţáků 

Pomáhá se lépe seznámit, lépe poznat ostatní 19 ţáků  

Dobře, dobrá atmosféra, legrace 8 ţáků 

Divně, ne moc příjemně, špatně 2 ţáci 

 

7) A co třídy, které na ţádný „seznamovák“ nejedou? Co pro ţáky v těchto třídách 

můţe být nepříjemné nebo těţké? 

Seznámit se se všemi (i s třídním učitelem), najít kamarády, sblíţit se 35 ţáků 

Rozumět si, spolupracovat, táhnout za jeden provaz 6 ţáků 

Hlouběji se poznat 4 ţáků 

(Skoro) nic, je mi to jedno 3 ţáci 

Nemají společný záţitek 2 ţáci  

 

 


