
Oponentský posudek bakalářské práce 

Hana Frýzová: Faktory ovlivňující adaptaci studentů při zahraničních pobytech 

Název předkládané bakalářské práce Je obecnější než samotný obsah díla. Předmětem 

hodnocení není na prvním místě rozbor adaptace studentů v cizím národním prostředí, ale 

práce s výsledky šetření, která se zaměřovala na spokojenost zahraničních studentů při 

pobytech na dvou vybraných univerzitách - na Laponské univerzitě v Rovaniemi a na 

Karlově univerzitě v Praze. 

Povaha práce je převážně faktografická, její struktura přehledná a logická. První část se 

zabývá ústředním problémem na obecné rovině. Přibližuje vybrané aspekty adaptace v cizím 

studijním prostředí. Opírá se převážně o prameny z oblasti psychologie, přičemž některé 

zvolené důrazy předznamenávají později probíraná specifika, jež se týkají pobytu 

v severském prostředí. Druhá hlavní kapitola představuje dvě šetření studentů, kteří 

vypovídali o svých pocitech a zkušenostech z Rovaniemi. S pomocí zde použitého dotazníku 

provedla H. Frýzová vlastní šetření na UK v Praze. To, co v něm zjistila, je obsahem třetí 

kapitoly. Logicky následuje srovnání dosažených výsledků. 

Druhá kapitola je opřena o dva zdroje - zprávy z výzkumných šetřenÍ. Tyto zdroje (Petrova a 

Nizhevich) by spíše než v oddílu bibliografie měly být uvedeny v soupisu bibliografických 

citací. Podle mého názoru je škoda, že v práci není uvedeno, na kterých fakultách UK 

proběhlo autorčino dotazníkové šetření. Také bych uvítal informaci o tom, zda se autorka 

zajímala o existenci dalších (pokud takové existují) šetřeních spokojenosti zahraničních 

studentů na UK. 

Čísla stran jsou, snad pro jakési ozvláštnění, označena římskými číslicemi. V textu se 

vyskytují některé jazykové neobratnosti, resp. anglicismy. Na s. 56 se hovoří o lekcích místo 

o kurzech, na s. 65 o finálních zkouškách, na s. 65 o centrální Evropě. Sdělení ze s. 53 

"poukazovali na následující hlediska" by lépe vystihl např. pojem "kritizovali". Na s. 54 se 

hovoří o nečitelnosti postupu a ne např. o jeho nesrozumitelnosti. Velký sociologický slovník 

je v soupisu bibliografických citací (mimo abecední pořadí) uveden pouze s jediným autorem, 

ač se ve skutečnosti jedná o publikaci více autorů. Petrusek (1991) ze s. 17 není v soupisu 

bibliografických citací uveden vůbec. Počet použitých zdrojů je poměrně skromný, ale lze jej 

považovat za dostatečný. 

Práce s odbornou literaturou respektuje stanovené zásady. U přeložených citací však není 

uveden doprovodný údaj o překladateli, resp. překladatelce. 
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