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Ve své bakalářské práci se autorka zabývá adaptačními strategiemi studentů na cizí kulturu. 

Cílem práce je „zjistit, jakým způsobem studenti reagují na přímou konfrontaci s odlišnou 

kulturou, jak pobyt v cizím prostředí vnímají, s jakými problémy se potýkají a jak se novému 

prostředí přizpůsobují“ (s. 6), nebo „cílem mé výzkumné práce bylo hlouběji prozkoumat 

tento fenomén [adaptace] a zasadit jej do širších tematických okruhu“ (s. 35). Autorka situuje 

svoji práci do oboru interkulturní psychologie. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou 

části. V teoretické části autorka stručně představuje historický vývoj interkulturní 

psychologie, vymezuje základní pojmy a podrobně rozebírá adaptační strategie a teorie 

interkulturní adaptace tři autorů. Poslední část teoretické kapitoly je věnovaná kontextu 

výzkumu.  

 

Empirickou část práce autorka otevírá představením „minulých výzkumných prací“ (s. 33), 

zejména práci bakalářských a diplomových, popisuje metodologii vlastní práce, a analýzu 

zjištěných údajů. Poslední kapitola práci uzavírá.    

 

Pozitiva práce 

 Velmi zajímavý empirický projekt 

 Vlastní kvalitativní výzkum 

 Autorka si je vědomá omezení vlastního výzkumu, vnímá ho jako případovou studii a 

nezobecňuje výsledky na širší populaci.  

 Autorka si je vědomá skutečnosti, že sama je součásti skupiny respondentů, což může 

ovlivnit výsledky (s. 40).  

 

Připomínky a otázky k obhajobě 

 Závěrečné formátování práce nese známky nedostatku času. Na s. 12 některá míst 

v textu jsou zažlutěná. Předpokládám, že autorka plánovala tyto místa přepracovat, ale 



z nějakého důvodu k tomu nedošlo. Na s. 42 polovina stránky z neznámého důvodu je 

prázdna.  

 Odkazy a citace 

o Odkazy v závorkách na konci odstavce neposkytuji čtenáři informace ohledně 

toho, zda celý odstavec nebo pouze jeho část je převzatá z literatury (viz např. s. 8, 

12) 

o U odkazů na webové stránky chybí datum stažení (viz např. s. 8, poznámka pod 

čarou, všechny internetové odkazy v kapitole Bibliografie, s. 57-58). 

o Není vhodné kombinovat systém odkazů v závorkách na konci převzatého textu se 

systémem v poznámkách pod čarou (viz např. s. 8) 

o U některých odkazů chybí rok vydání (viz např. odkaz na K Oberga v poznámce 

pod čarou na s. 12) 

 Obsah: není zřejmé proč kapitola Kontext výzkumu je zařazena pod kapitolu Adaptace. 

 Kapitola „Představení minulých výzkumných prací“ (s. 33), je příliš stručná. Autorka 

pouze vyjmenovává dvě bakalářské a jednu diplomovou práci, které posloužili jako 

„inspirace a předloha“ (s. 33) pro práci autorky a jednou větou zmiňuje, v čem se její 

práce liší od prací její předchůdců.  

 Vzorek informátorů je národnostně velmi heterogenní (tři Italy, dva Němce, 

Rakušanka a Španělka, s. 37). Vzhledem k odlišnosti kultur zemí původů respondentů 

je obtížné definovat možnosti využití zjištěných údajů.  

 Empirická část práce je velmi stručná. O adaptačních strategiích se čtenář dozví velmi 

málo.  

 

Celkově práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení v rozmezí známky dobře.  

 

V Praze dne 26.8.2013 

 

 

Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 


