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 Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 65 stran výkladového textu a je rozdělena do 

pěti samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Obsahuje tři přílohy. Výběr tématu hodnotím 

jako relevantní a odpovídající odborné profilaci katedry.  

 Text je zpracován komplexně a jednotlivá témata na sebe plynule a zcela logicky 

navazují. Od první kapitoly, která je zaměřena na seznámení se s pojmem adaptační kurz (pro 

střední školy a druhý stupeň základních škol) a způsoby jeho realizace, autorka koncentruje 

svůj výklad k finálnímu vyústění a vytvoření zcela nového (autorského) souhrnu kompetencí, 

které by měl lektor tohoto typu kurzu mít, aby byl schopen efektivně naplnit jeho základní 

cíle a principy. 

 Strukturovaně a přehledně je zpracována druhá kapitola, která vymezuje problematiku 

kompetencí a kompetenčního modelu, tedy komplexního souboru charakteristik, který by měl 

profesionální lektor splňovat, aby mohl podávat dobrý výkon. V následující kapitole jsou 

představeny existující soubory lektorských kompetencí, konkrétně státem stanovené 

kompetenční požadavky na lektory primárně-preventivních programů s apelem na zajištění 

povinného vzdělávání zaměstnanců a splnění kvalifikačních předpokladů podle 

čtyřúrovňového modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového 

chování ve školství. Druhým prezentovaným souborem je kompetenční profil s názvem 

Samostatný vedoucí dětí a mládeže – všeobecné zaměření, který vznikl v rámci projektu Klíče 

pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.  

Kompetenční profil „Samostatný vedoucí dětí a mládeže“ autorka popisuje v rámci sady 

minimálních kompetenčních profilů pro pozice v nestátních neziskových organizacích 

v oblasti práce s dětmi a mládeží. 

 Hlavní, klíčovou část tvoří čtvrtá a pátá kapitola, protože právě ty jsou orientované na 

klíčové kompetence, osobnostně sociální výchovu, zážitkovou pedagogiku a identifikaci 

souboru kompetencí lektora adaptačního kurzu. 

 Výklad má místy zdlouhavý, duplicitní charakter. Zejména ve třetí kapitole v části o 

certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence 

rizikového chování („PPRCH“ na s. 20-24) a v páté kapitole při popisování komplexu 

kompetencí lektora adaptačního kurzu (s. 42-51). 

 Zařazené přílohy jsou odůvodněné a dostačující. Doplňují diskutovanou problematiku 

a příloha C s názvem „Soubor kompetencí lektora adaptačního kurzu“ je tvůrčím přínosem 

celé práce. 

 

2. Odborná úroveň 

 Téma předložené bakalářské práce patří mezi méně frekventované, i když v poslední 

době poměrně diskutované, zejména v souvislosti s cíli a principy adaptačních kurzů. Je úzce 

provázané s praxí, protože adaptační kurzy jsou realizovány na většině středních škol a na 

mnoha základních školách, často jako součást primární prevence. Původnost a samostatnost 

práce tkví v jejím zaměření na kvalitu lektora adaptačních kurzů, vyjádřenou kompetencemi. 

Poutavě je zpracována teoretická část se zaměřením na vymezení podstaty zážitkové 

pedagogiky, vymezení kompetencí, kompetenčního modelu a zásadám jeho využití. 

 



 Přínosem jsou zejména čtvrtá a pátá kapitola, protože jsou zacíleny na konkrétní 

kompetence a projevy chování profesionálního lektora adaptačního kurzu pro zvolenou 

cílovou skupinu. Chybí mi zde příklad nějaké konkrétní modelové situace, nebo nějakého 

scénáře šitého na míru avizované cílové skupině, kterým by se měl lektor řídit.  

 

3. Práce s literaturou 

 Soupis bibliografických citací obsahuje necelých šedesát pramenů, z toho šest 

v anglickém jazyce. Jedná se o literaturu odpovídající odborné úrovni a reflektující podobu 

požadovaných bibliografických citací a platné bibliografické normě. Autorka v celém textu 

prokazuje svou výbornou schopnost korektně s těmito prameny v textu pracovat v podobě 

citací, kompilací i poznámek pod čarou. V soupisu bibliografických citací je několik 

nedostatků. Chyba je na s. 55 v názvu naší země ve zdroji ČESKO 561/2004 Sb. …Sbírka 

zákonů české republiky. Ve zdrojích na s. 56 a 57 nemá být čárka před spojkou a, kterou 

uvádíte při výčtu více autorů. V názvech děl na s. 60 a 61 není název děl překlopen do 

kurzívy. 

   

4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována zodpovědně, úprava stránek a 

nadpisů je kvalitní a přehledná. Autorka se soustředila hlavně na psaný text, v celé hlavní 

části textu jsou jen dva obrázky (oba znázorňující hierarchický model struktury kompetencí), 

které logicky zapadají do diskutované problematiky. Práce splňuje oficiálně stanovené 

požadavky na formální zpracování odborného textu.  

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající stylistikou úroveň, textu by však 

prospěla důkladnější jazyková a gramatická korektura. V rámci celé práce je několik chyb 

v diakritice (např. s. 11 „…vystaveni důležitým změnám, podobně, jako studenti…“, malé 

písmeno na začátku věty „z těchto údajů vyplývá, že…“ na s. 12, na s. 13 chybí čárka za 

zaprvé, zadruhé, na s. 17 je naopak čárka navíc za nebo „…, nebo, uchýlíme-li se k poněkud“, 

s. 18), či na s. 11 jsou uvedeny zkratky ZŠ a SŠ bez jejich vysvětlení. 

  

6. Podněty k rozpravě 

a) Na straně 53 píšete: „Na základě vlastních zkušeností s adaptačními kurzy se 

domnívám, že o výběru může rozhodovat například cena kurzu a že školy nejsou 

k posuzování kvality lektorů dostatečně motivovány.“ Jaké konkrétní zkušenosti 

máte na mysli, prosím, uveďte konkrétní příklad. 

b) V předložené bakalářské práci není uveden žádný příklad konkrétní modelové 

situace, nebo nějakého scénáře adaptačního kurzu šitého na míru avizované cílové 

skupině. Proč?  

c) Jaký je podle Vašeho názoru rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním lektorem? 

d) Jaké hlavní cíle a principy nesmí být opominuty při realizaci adaptační kurzu pro 

střední školy a druhý stupeň základních škol?   

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Posuzovanou práci lze celkově hodnotit jako zdařilou. Autorce se podařilo na základě 

reflexe odborné literatury téma adaptačních kurzů, na které je nahlíženo jako na jednu z forem 

primární prevence rizikového chování, srozumitelně zpracovat a novátorsky vytvořit soubor 

kompetencí, které by měl lektor adaptačního kurz pro střední školy a druhý stupeň základních 

škol splňovat. Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
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