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Posuzovaná bakalářská práce se zabývá vazbou obecnějšího tématu 
interkulturní komunikace a konkrétního konceptu mezinárodního řízení lidských 
zdrojů. Autorka v ní vymezuje „význam znalosti základních principů interkulturní 
komunikace při interakci s příslušníky cizích kultur“ (BP, s. 6) v uvedených 
souvislostech řízení mezinárodní pracovní síly. Práce má primárně teoretický 
charakter, přičemž v ní diplomantka využívá relevantních zdrojů (odborné literatury i 
dalších poznatků získaných v průběhu studia). Lze tedy oprávněně konstatovat, že 
práce je relevantní studovanému oboru a tematika v ní zpracovaná nabývá na 
významu zejména v aktuálně probíhajících změnách podnikatelské reality.

O relativní novosti tématu v kontextu česky psané a do češtiny přeložené 
literatury svědčí skutečnost, že z 23 použitých pramenů je celkem 13 cizojazyčných 
(dle Soupisu bibliografických citací). Za hlavní přínos práce lze považovat 
rozpracování problematiky v širších souvislostech psychosociálních a 
andragogických, přičemž zdrojová literatura se věnuje spíše hledisku aplikace do 
praxe mezinárodního řízení lidských zdrojů. 

Vzhledem k tomu, že autorka neměla možnost realizovat výzkumné šetření 
v některé z mezinárodních firem působících na českém trhu, a s ohledem na to, že 
taková šetření (jakkoli dlouhodobá a reprezentativní) jsou stálým předmětem kritiky, 
lze dle mého názoru přijmout jako dostatečný přínos práce právě hledisko 
systemizace poznatků z primárních a sekundárních pramenů a uvedení 
komentovaného přehledu typů vzdělávání (výcviků a rozvojových aktivit) 
v interkulturní kompetenci. Práce tak dle mého názoru po obsahové i formální 
stránce naplňuje nároky kladené na uvedený typ prací a nemám k ní další zásadní 
ani dílčí připomínky.

Závěr

Posuzovanou bakalářskou práci Evy Sůvové zpracovanou na téma 

Interkulturní komunikace považuji za celkově spíše zdařilou. Autorka v ní prokázala 

více než jen solidní orientaci v odborné literatuře i schopnost samostatné práce. 

Bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě.

V Praze 11. června 2011                    PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 
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