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1. Obsah a struktura práce 
 Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 62 stran výkladového textu a je rozdělena do 

devíti samostatných kapitol. Zvolená problematika procesu adaptace expatriantů a jejich rodin 

ze třetích zemí na život v České republice je na našem trhu práce aktuální a tematicky zapadá 

do odborné profilace katedry.  

 Text je zpracován adekvátně do hloubky a jednotlivé kapitoly na sebe plynule a 

logicky navazují. Od první kapitoly autorka drží navigaci směřující k cíli. Nejprve definuje 

celý proces expatriace od výběru vhodného expatrianta až po zpětnou repatriaci, v rámci 

kterého je hostitelská organizace povinna zajistit a vyřídit všechny administrativní a 

legislativní povinnosti, poté vymezuje klíčová témata kultury a kulturních standardů a rozdílů 

České republiky a třetích zemí, zejména jejich vliv na průběh adaptace. Dále se koncentruje 

na samotný proces adaptace expatrianta na život a práci v hostitelské zemi a organizaci, 

akulturaci, včetně zobrazení a vysvětlení akulturační křivky, kulturního šoku a 

multikulturního prostředí. Ve čtvrté kapitole se její pozornost přesouvá k rodině expatrianta, 

která je relokována společně s ním, přínosům a úskalím jejich života v hostitelské zemi. 

Subtilní pátá kapitola je věnována České republice jako cílové zemi expatriantů, od 

vyřizování pracovních víz pro cizince až po interpretaci výsledků výzkumů spokojenosti 

expatriantů u nás (provedené společnostmi InterNations a HBSC). Obsah řešené problematiky 

prvních pěti kapitol vyúsťuje v kapitole šest, v empirickém šetření zaměřeném na konkrétní 

problémy adaptace na život v České republice z různých úhlů pohledu, např. na jazykovou 

bariéru, která je pro expatrianty a jejich rodiny jednou z největších potíží, běžný každodenní 

život či krizové situace spjaté s pobytem v hostitelské zemi, navrženy jsou způsoby řešení 

těchto problémů. V závěrečné kapitole své výstupy konfrontuje s výsledky jiných výzkumů a 

šetření. Součástí práce jsou dvě přílohy. 

  

2. Odborná úroveň 
 Původnost a samostatnost práce tkví jak v samotné volbě problematiky procesu 

adaptace expatriantů a jejich rodin ze třetích zemí, tak v empirickém šetření, u kterého je 

jasný vztah k tématu a cíli práce.  

Relokace patří mezi finančně i psychicky náročné procesy, které mohou v extrémních 

případech končit až syndromem vyhoření či rozpadem rodin. V subkapitolách 6.4 a 6.5 

autorka předkládá identifikaci základních problémů procesu a navrhuje konkrétní doporučení 

k usnadnění jejich adaptace. V závěru práce komentuje výstupy svého kvalitativního 

výzkumu, kterému by prospělo více respondentů než sedm (ze třetích zemí, konkrétně po 

dvou z Kostariky a Kanady, po jednom z Indie, JAR a Mauriciu), kteří již rok a půl pracují 

v Praze a byli ochotni sdílet své problémy.  

Kladnou stránkou práce je autorčina snaha aplikovat teoretické poznatky, resp. 

konfrontovat je s praxí (praktikami) v českém prostředí a na základě tohoto srovnání 

formulovat závěry. V práci bych očekávala větší prostor věnovaný roli personalistů v celém 

procesu, než pouze ojediněle na s. 8, 12, 13, 15, 16 a 62. Cíl práce, kterým byla adaptace 

problémů v celém procesu adaptace expatriantů a jejich rodin na život v České republice, byl 

naplněn.  

 

 



3. Práce s literaturou 
 V Soupisu bibliografických citací je uvedeno přes padesát zdrojů, z nichž většina 

je anglickém jazyce. Jedná se o literaturu odpovídající odborné úrovně. V celé práci je 

zřetelné rozlišení autorčina textu od citací doslovných i parafrázovaných. Kladně hodnotím  

přehledový výčet hlavních východisek a stěžejních, zejména zahraničních zdrojů pro každou 

kapitolu v úvodní kapitole. 

    

4. Grafické zpracování 
 Z hlediska grafického zpracování práce splňuje oficiálně stanovené požadavky. Je 

vypracována zodpovědně s kvalitní a přehlednou úpravou stránek a nadpisů. Autorka se 

soustředila pouze na psaný text, nepracuje s obrázky, tabulkami či grafy. Jediná výhrada může 

být směřována k místy příliš dlouhým textům na s. 15, 28 a 37, které nejsou dostatečně 

strukturovány do odstavců a myšlenky v nich zbytečně splývají a na s. 19 a 59 je šedý typ 

písma, místo černého. 

 

5. Jazyková úroveň 
 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje kvalitní stylistikou úroveň. Mám k ní jen 

několik drobných připomínek, například na s. 21 je „v Indie“ místo Indii, na s. 23 chybí 

mezera před pomlčkou „adaptace–…“ a u letopočtů či čísel stran je místo pomlček spojovník 

(s. 31 „ve věku 5-8 let Austrálii“, kde chybí „v“; s. 39 „3-4 měsíce“, podobně na s. 40 a 42). 

  

6. Podněty k rozpravě 
a) V první kapitole na s. 16 píšete o jednom z přínosů expatriace v podobě nově 

získaných tacitních znalostí díky zkušenosti s jinou kulturou, ale neuvádíte žádný 

příklad. Které tacitní znalosti byly myšleny?  

b) S vlivem globalizace, o které píšete v Úvodu své práce, roste specifická potřeba při 

řízení lidských zdrojů, a to mezinárodní řízení lidských zdrojů. Této problematice, roli 

personalistů v celém procesu adaptace expatriantů, ani politice a různým přístupům 

dle míry (de)centralizace řízení, se však nevěnujete. Organizace jsou v rámci 

mezinárodního prostředí determinovány jinými kulturami a tato rozmanitost způsobuje 

řadu problémů v řízení lidských zdrojů, které nejsou v textu práce postiženy.  

 

7. Závěrečné hodnocení práce 
 Autorce se podařilo na základě relevantních zdrojů, výzkumů a výstupů ze svého 

empirického šetření téma procesu adaptace expatriantů a identifikace s ním spojených 

problémů komplexně a adekvátně svému rozsahu zpracovat. Celkově i přes své výtky tuto 

práci hodnotím jako velmi zdařilou, a proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem známky 

velmi dobře. 
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