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1. Obsah a struktura práce 
Tereza Jelínková se ve své bakalářské práci věnovala specifické problematice 
kompetencí lektorů adaptačních kurzů pro střední školy a druhý stupeň základních 
škol. Z hlediska kompetencí lektorů je téma práce oborově relevantní. Jako cíl své 
práce si autorka určila „… identifikovat požadavky na kompetence lektorů 
adaptačních kurzů pro střední školy a druhý stupeň základních škol.“ (s. 7) a vytvořit 
„… soubor kompetencí, které by měl lektor mít, aby byl schopen efektivně naplňovat 
cíle a principy adaptačního kurzu.“ (s. 7) 
 
Práci autorka rozčlenila celkem do pěti tematických kapitol. V první kapitole se 
věnovala adaptačnímu kurzu a způsobům jeho realizace, ve druhé kapitole vymezení 
kompetencí a kompetenčnímu modelu. V následující třetí kapitole se zaměřila na 
požadavky na lektory adaptačních kurzů. Ve čtvrté kapitole práce postihuje cíle a 
principy adaptačního kurzu, a to klíčové kompetence a osobnostně sociální výchovu 
jako východisko adaptačního kurzu a odborná východiska adaptačních kurzů. 
Jádrem práce je poslední kapitola, která obsahuje identifikované kompetence lektora 
adaptačního kurzu, a to pedagogické a didaktické kompetence, komunikační 
dovednosti a osobnostní předpoklady. Přílohy práce jsou tematicky relevantní, v 
Příloze C autorka v tabulce uvádí vytvořený soubor kompetencí s projevy chování. 
Struktura práce vyhovuje tématu a stanovenému cíli. 
 
 
2. Odborná úroveň 
K naplnění cíle své práce si autorka zvolila relevantní východiska. Vytvořený 
kompetenční model představuje vlastní přínos autorky k rozpracování dané 
problematiky. Oceňuji zaujetí autorky pro danou tematickou oblast, které je z textu 
zřejmé. Adaptační kurzy pro školy jsou bezesporu důležité, zpracování daného 
tématu považuji za přínosné. Lze konstatovat, že se autorce podařilo zpracovat práci 
na dobré úrovni. 
 
 
3. Práce s literaturou 
Soubor zdrojů k předložené práci je tematicky relevantní. V textu autorka odkazuje v 
souladu s požadovanou normou.  
 
 
4. Grafické zpracování 
Práce má optimální úpravu, vyhovuje požadavkům. 
 



5. Jazyková úroveň 
Jazyková úroveň práce je vyhovující. V textu i v Soupisu bibliografických citací lze 
nalézt některé korekturní chyby, pečlivá závěrečná korektura by textu prospěla. 
 
 
6. Podněty k rozpravě 

 Mohla by autorka uvést kritiku kompetencí a kompetenčních modelů? 

 Kvalitu lektora autorka vymezuje určitými specifickými kompetencemi. Bylo by 
možné zvážit jiné vymezení kvality lektora? 
 
 

7. Závěrečné hodnocení práce 
Autorka naplnila cíl práce, který si stanovila. Předloženou bakalářskou práci Terezy 
Jelínkové hodnotím jako zdařilou a doporučuji k přijetí k obhajobě s návrhem 
klasifikace výborně. 
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