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Práci, tematicky aktuální a velmi zajímavou a do značné míry též odpovídající 
odbornému profilu katedry, tvoří kromě Úvodu, Závěru, Soupisu bibliografických citací, 
Bibliografie a Příloh de facto čtyři kapitoly. První pojednává o problematice migrace a 
multikulturalismu, druhá se zabývá nestátními neziskovými organizacemi na území ČR, 
které realizují vzdělávání cizinců, třetí rozpracovává interkulturní faktory ovlivňující 
integraci cizinců a čtvrtá zmiňuje tři vybrané komparativní interkulturní studie počínaje 
Hofstedem ajeho konceptem kulturních dimenzL 

Po přečtení textu se nemohu zbavit dojmu, že pojetí, které autorka zvolila, 
působí poněkud nesourodě a že jde ve skutečnosti o dvě roviny: o problematiku migrace 
ve světě a v podmínkách ČR zejména a konkrétně (1. a 2. kapitola) a o obecné otázky 
integrace a o komparativní interkulturní studie (3. a 4. kapitola). Nemám pocit, že se 
autorce zcela povedlo obě tyto roviny propojit. Možná by tomu napomohlo začít 3. a 4. 
kapitolou a od víceméně teoretické dimenze přejít ke konkrétnějším polohám, na něž se 
orientují 1. a 2. kapitola. Nebo 3. a 4. kapitolu vůbec vynechat a zabývat se pouze 
oblastmi, které název práce inzeruje - těch se ostatně např. 4. kapitola dotýká již jen 
obecně a okrajově (ovšem uvedena na začátku textu by se v linii a logice výkladu možná 
uplatnila lépe). I jinak vcelku velmi dobrý Závěr vyznívá v těchto kontextech poněkud 
rozpačitě proto, že ani on výše naznačenou tematickou "dvoudomost" nějak podstatně 
nevysvětluje, ani neuvádí na pravou míru. 

Tyto připomínky však nic nemění na tom, že každá z kapitol je svým způsobem 
zajímavá a jejich deskriptivní přínos je zřejmý. V tomto ohledu považuji za velmi 
vydařené 1. a 2. kapitolu pro jejich evidentní informační potenciál. Čtvrtá kapitola je 
zase hezky zestručněnou rešerší koncepcí reprezentativního výběru autorů (Hofstede, 
Trompenaars, Kluckhohn a Strodtbeck). Za zdařilé považuji např. též pěkné příklady 
odlišností kulturních zvyků a především prezentaci autorčiných vlastních zkušeností se 
zahraničním pobytem uváděnou jako ilustraci akulturačního stresu. 

Práce je předložena v dobré grafické úpravě a autorce se též vydařil nápad použít 
poznámky pod čarou, text je přehledný a dobře se čte. Na žádné podstatné gramatické 
prohře šky jsem nenarazil (poznámku k interpunkci později). Rozsah práce je podle 
počtu stran značně nadstandardní, ale stránky obecně vzato působí až nadmíru vzdušně 
(nicméně očekávaný rozsah textu autorka jistě bohatě splňuje). Soupis bibliografických 
citací je dostačující včetně cizojazyčných titulů, uvedená literatura je adekvátní a 
autorka s ní dovede vhodně nakládat. Podoba citací v zásadě odpovídá normě (jen někde 
z nejasných důvodů chybí za tečkami mezery, např. u letopočtů). 



Co se týče korespondence mezi odkazy v textu a citacemi v Soupisu, musím 
bohužel konstatovat, že se zde autorce nepodařilo vyvarovat se některých chyb, možná 
vlivem časové tísně, která znemožnila pečlivou závěrečnou kontrolu textu. Např. u 
Lyotarda chybí v Soupisu název díla, prameny Diamant (cit na s. 15), Šišková (s. 19), 
Cizinci by měli skládat... (s. 27, 28), Reichel (s. 38) chybějí v Soupisu vůbec. U 
Kopeckého (s. 37) a Dohnalové (s. 52) není třeba "in" uvádět v odkazu, ale je nutné 
v Soupisu uvést jméno autora, název jeho příspěvku a pak teprve "In" (Kalous ... , popř. 
Tolerance ... atp.), u Stehlíkové (s. 28) stačí v odkazu letopočet (vše viz příslušný příklad 
v normě či katederních pokynech). V těchto momentech tedy autorka normu poněkud 
opomenula. 

Také mám pocit, že autorka se mylně domnívá, že každá kapitola musí začínat 
podkapitolou ,,0", tedy 1.0, 2.0 atd. Tak je tomu pouze v případě, jedná-li se o zjevný 
úvod k celé kapitole, což např. u 4. kapitoly lze nejspíš vyloučit. Nepříjemnou 

nejasností, patrně opět způsobenou časovým tlakem a tedy nedostatečnou kontrolou 
textu, je překlep v klíčovém slově "cultura" (s. 32,5. ř. zd.) a paralelní používání pojmů 
femininní a feminní (s. 59 a násl.) - jsou-li možné oba, což si nejsem zcela jist, bylo by 
to třeba v textu výslovně uvést. Dále: anglické citáty nepovažuji za nutné (stačí uvést 
českou parafrázi), ale když už je autorka zařadila, a vhodně pod čarou připojila překlad s 
poznámkou, že je její, měla by tento fakt zmínit nejen na s. 34, ale i na s. 36. Uvedení 
Přílohy B je z mého hlediska s otazníkem, snad by mělo význam, kdyby se text věnoval 
pouze této problematice. U Přílohy C mě na chvilku dezorientovalo "ujeté" záhlaví 
tabulky. 

A ještě k drobnostem, jejichž "otcem" též patrně bude časový faktor. Na s. 21 se 
vloudil do textu nezarovnaný odstavec. Hned v první větě Úvodu autorka použila 
spojení dvou druhých stupňů přídavných jmen ("více aktuálnější"), což čeština 

nedovoluje. Interpunkce může být někdy (častěji však v beletrii) poněkud individuální, 
neměla by ale znesnadňovat čtení textu. Autorce někde přebývá (např. s. 6,4. ř. sh. a 7. 
ř. zd.), někde chybí (např. s. 70, 12. ř. sh. a 10 ř. zd.). Dále: značku procenta je třeba psát 
po číslovce s mezerou, jinak jde o přídavné jméno, což asi neměla autorka v úmyslu (s. 
10: 65% respondentů; s. 70: 5% cizinců aj.). A konečně: norma upravující písemnosti 
zpracované tiskovými editory jasně rozlišuje pomlčku (-) a spojovník (-). V údajích 
značících od-do (letopočty, stránky apod.) se používá pomlčka bez mezer, tedy např. 
1935-2006, s. 27-35 apod. Autorka je v tom značně nejednotná (např. na s. 44, 45 aj.). 

Přes všechny uvedené poznámky, připomínky a výhrady, namnoze opravdu 
detailní, považuji odevzdaný text za dobře a invenčně zpracovaný a rozhodně jej lze 
chápat jako kvalitní a poctivé splnění zadaného bakalářského tématu. Proto práci plně 
doporučuji k obhajobě. 

V Praze 20.05.2004 
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