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1. Obsah a struktura práce

Deklarovaným cílem této práce je charakterizovat proces odborné přípravy před výjezdem na 

zahraniční misi se specifickým zaměřením na přípravu na socio-kulturní změny. Jako dílčí cíl si 

autorka vytyčila provést srovnání mezi vybranými českými a zahraničními organizacemi, které 

tento typ odborné přípravy realizují. 

Úvodem autorka představuje pojmový aparát, který k danému tématu náleží a uvádí základní 

informace, jež umožní dostatečný vhled do situace čtenáři, který se v dané problematice 

neorientuje. Následně rozebírá konkrétní podmínky, kterým je účastník mise vystaven.

Vzhledem ke specifickému zaměření celé práce věnuje autorka v této části pozornost zejména 

kulturně adaptačnímu procesu. Představuje zde také teoretický rámec, ze kterého při 

uvažování o konceptu odborné přípravy vychází. Jedná se zejména o teorii kulturních dimenzí, 

kterou zpracovává s využitím pramenné literatury od zásadních autorů z této oblasti a uváděné 

teoretické výstupy vztahuje k jejich potencionální aplikaci v rámci odborné přípravy. 

Naplnění hlavního cíle je věnována 3. kapitola, ve které je popsán proces odborné přípravy. 

Autorka zde postupuje od obecných cílů a obsahů odborné přípravy k popisu konkrétních 

forem výcviků.

Ve 4. kapitole autorka představuje výstupy z šetření, které bylo prováděno metodou 

polostrukturovaných rozhovorů. Tyto realizovala ve 4 českých (z 11 oslovených) a 2 

zahraničních (ze 4 oslovených) neziskových organizacích. Nebyl tedy zcela naplněn cíl 

srovnání organizací z důvodu nedostatečně reprezentativního a heterogenního vzorku, 

nicméně autorka ze stávajícího množství organizací získala dostatečné množství informace, 

které s pomocí odborné literatury dobře zpracovala a její výstupy jsou tedy dle mého názoru

relevantní. Organizace jsou zde stručně představeny a následně je popsána odborná příprava, 

kterou svým pracovníkům před výjezdem na misi poskytuje. V závěrečném shrnutí zobecňuje 

výstupy ze získaných informací.

V kapitole Závěr shrnuje současný stav této problematiky v České republice a formuluje 

doporučení, ke kterým při řešení bakalářské práce dospěla.

Text tvoří logicky provázaný celek, veškeré uváděné informace jsou navázány na cíle práce.

Téma, které si autorka vybrala na základě vlastních zkušeností, kdy se potýkala s absencí 

náležité odborné přípravy, odpovídá odbornému zaměření katedry. Jedná se o téma, které 



není v současné době v České republice příliš diskutované, přestože jeho význam jak ve světě 

tak u nás, stoupá. 

2. Odborná úroveň

Autorka při zpracování textu vychází z tradičních i ze zcela aktuálních pramenů. Své cíle 

formulovala adekvátně. Hlavní cíl naplnila zcela, sekundární cíl naplnila částečně, nicméně 

vzhledem k požadavkům kladeným na tento typ práce považuji jeho naplnění za dostatečné. 

Uvedla také všechny objektivní překážky, které se při plnění cíle objevily, což je informační 

přínos pro potenciální čtenáře, kteří by se chtěli věnovat výzkumu v této oblasti. Autorčino 

uvažování o problematice odpovídá aktuálním trendům v této oblasti.  

3. Práce s literaturou

Autorka pracovala s 24 literárními a 22 elektronickými prameny, z čehož je 18 cizojazyčných. 

Ačkoliv použila velké množství pramenů, text je tvořen zejména pasážemi, které jsou 

doplňovány citacemi a parafrázemi. Ty jsou použity na vhodných místech a v odpovídající 

délce. Autorka využívala také aktuální formy pramenů, z nichž čerpala ilustrativní příklady, 

čímž oživila text.

4. Grafické zpracování

Grafická podoba podporuje čtivost textu. Text je doplněn grafy, které zvyšují jeho 

srozumitelnost. Tabulky jsou uvedeny v příloze.

5. Jazyková úroveň

Jazykovou úroveň textu hodnotím jako dobrou.

6. Podněty k rozpravě

Jaké jsou hlavní bariéry realizace odborné přípravy osob vyjíždějících na zahraniční mise.

7. Závěrečné hodnocení práce

Autorka si zvolila oblast, která se v České republice teprve začíná rozvíjet, přesto 

nashromáždila dostatečné množství podkladů, které doplnila vlastním sběrem dat. Výsledkem 

je kompaktní práce, která umožňuje čtenáři získat dostatečný přehled o této problematice.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm „výborně“.

V Praze dne 17. 6. 2013                                                                        Mgr. Lucie Pivoňková




