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Téma práce se zabývá otázkami, které si pokládá asi většina jedinců využívajících přírodní 

prostředí či aktivit v něm pořádaných k rozvoji nejrůznějších proměnných. Jak na účastníky 

programů příroda a aktivity působí? Co rozvíjejí? Jak dlouho tento efekt trvá? Na tyto otázky 

není lehké odpovědět, i když se jimi dlouhodobě zabývá celá řada výzkumníků. Autor si vybral 

téma rozvoje sociální koheze jakožto důležité skupinové proměnné. 

Jedná se o práci rešeršního typu využívající sekundární analýzy dat. Autor prostudoval poměrně 

vysoký počet českých a hlavně zahraničních zdrojů. V některých oblastech by však bylo možno 

rozšířit okruh autorů a výzkumů zabývající se danou tématikou, nebo se alespoň více zaměřit 

na autory pro danou oblast významné (např. Carron – sociální koheze ve sportovních týmech, 

který se touto problematikou dlouhodobě zabývá; sociální a úkolovou kohezí a se určitě 

nezabývají pouze Sabin a Alexandru, 2015).  

Cíle práce, které si autor vytyčil, byly naplněny, autor odpověděl na stanovené vědecké otázky. 

Z hlediska formálního je třeba zmínit, že cíle práce uvedené v textu práce by se měly shodovat 

s cíli uvedenými v abstraktu.  

Jinak je práce po formální stránce zpracována velmi dobře. Kromě drobných interpunkčních 

nedostatků a několika překlepů je práce jak gramaticky, tak stylisticky na velmi dobré úrovni. 

Autor prokázal též dobrou citační znalost, pouze citace oponentky někdy uvádí v souladu 

s používanou citační normou Kalkusová (rok), někdy Kalkusová, L. (rok).  

Menší nedostatek spatřuji v logickém členění práce. V kapitole Teoretická východiska autor 

seznamuje čtenáře s klíčovými pojmy jako např. teambuilding, aktivity v přírodě, skupina, tým, 

sociální koheze či sociometrie, zařadila bych sem ale i některé další pojmy, které provázejí 

celou práci, ale jsou uvedeny až v kapitole Deskriptivně – analytická část práce, jako např. 

pojem zážitková pedagogika. 

.  



Kromě sekundární analýzy dat autor uvádí použití metody obsahová analýza textu, která však 

provedena nebyla. Autor na základě sledovaných výzkumů zcela správně uvádí, že programy 

využívající aktivity v přírodě mají přínos v nejrůznějších oblastech – spolupráce, komunikace, 

sociální koheze, sounáležitost, synergie, souznění, rozvoj sociálních vztahů a mnohých dalších 

– bylo by jednak zajímavé a pro čtenáře přehledné, ale vzhledem k tomu, že se má jednat o 

obsahovou analýzu textu i nutné, stanovit si určitá kritéria, podle kterých jsou texty 

analyzovány, v tomto případě nejjednodušeji např. vyjádřením četností vyskytujících se výše 

uvedených pojmů ve sledovaných výzkumech.  

Pro větší přehlednost a orientaci v termínech by bylo též vhodné vybrat jeden termín užívaný 

v celé práci – v názvu práce najdeme kurzy v přírodě, v cílech práce kurzy aktivit v přírodě, 

dále v textu pak teambuildingové kurzy/ programy/ aktivity. To může čtenáře mást.  

 

I přes výše uvedené nedostatky však považuji práci za vysoce kvalitní a zdařilou. Autor projevil 

schopnost orientace ve zkoumané problematice, dokáže kriticky zhodnotit již provedené 

výzkumy a jejich výsledky přehledně shrnout. Oceňuji taktéž snahu o upozornění na úskalí 

některých výzkumů a možnost jejich dalšího směřování.  

 

Práci doporučuji k obhajobě. Výsledné hodnocení bude závislé na průběhu obhajoby.  

 

V Peci pod Sněžkou, 12. 1. 2016     Mgr. Lucie Kalkusová 

 

 

Otázky k obhajobě: 

Co považujete za ukazatele týmové koheze? 

Myslíte si, že je dobré, aby kurzy aktivit v přírodě/ teambuildingové programy vedli lidé, kteří 

se skupinou dlouhodobě spolupracují (trenéři, učitelé, zaměstnavatelé? Proč ano, proč ne? 

Zabýváte se rozvojem koheze v pracovních, školních a sportovních kolektivech? Jak podle vás 

v této oblasti působí kurzy aktivit v přírodě na děti? 


