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Ing. Inna Čábelková, Ph.D. 

 

Ve své bakalářské práci se autorka zabývá tématem konfliktních situací, které vznikají mezi 

komerčně pojištěnými cizinci v ČR a zdravotní pojišťovnou. Většinou se jedná o zamítnutí 

úhrady zdravotní péče zdravotní pojišťovnou na základě smluvních podmínek. Ačkoliv sama 

o sobě tato situace je pro obě strany nepříjemná, to co autorku práce zajímá nejvíce je 

souvislost mezi strategiemi cizinců při řešení těchto problematických situací a jejích 

národností, případně domovskou zemí. Bohužel, vzhledem k nedostatku dat nebylo možné 

prokázat tuto souvislost kvantitativně, proto autorka zvolila kvalitativní strategií 

polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnankyněmi pojišťovny, zodpovědnými za řešení 

podobných případů.    

 

Práce je dělená na teoretickou a empirickou části. V teoretické části práce autorka popisuje 

podmínky poskytování zdravotní péče pro cizince v ČR a podstatu konfliktu. Pak se autorka 

zabývá tématy komunikace, kultury, kulturního šoku a interkulturních vyjednávání. 

V empirické části práce si autorka klade za cíl „zjistit zda vybrané skupiny cizinců volí 

rozdílné strategie řešení konfliktních situací“ (s. 31), „zjistit zda zvolené strategie potvrzují 

nebo vyvracejí výsledky předvýzkumu“ (s. 31), a srovnat strategii řešení těchto konfliktních 

situací s teoretickými předpoklady podle teorie kulturních dimenzi Geert Hofstedeho (2006). 

Tyto cíle práce jsou pak přeformulovány do základní a dílčích výzkumných otázek,  na které 

se autorka snaží odpovědět pomocí kvalitativní metody polostrukturovaných rozhovorů. 

Autorka ji uvědomuje, že se jedna o případovou studií cílem které je spíše ilustrovat  než 

prokázat platnost teorii. 

   

Pozitiva práce  

 Práce je dobře strukturovaná  

 Výzkum je přehledně popsán 

 Autorka sama připravila strukturu rozhovoru a sesbírala odpovědí 



2 

 

 Autorka provedla i předvýzkum 

 Autorka uvědomuje i omezení vlastního výzkumu dané jak malým počtem rozhovorů 

genderově velmi sevřeným (respondentky byly pouze ženy), tak i tím, že dokázala 

zmapovat pouze jednu stranu konfliktu, a to stranu zdravotní pojišťovny, nikoliv 

stranu cizinců.  

 

Připomínky a otázky k obhajobě 

 

 V případě, že by se autorka plánovala tímto tématem zabývat do budoucna bylo by 

vhodné  

o rozšířit vzorek případně i na jiné pojišťovny  

o studovat vztahy mezi tím jak často respondentky se setkávají s cizinci určité 

národnosti a tím, jak podle jejich mínění cizinci komunikují při řešení 

konfliktních situací 

o najit jiné teorie interkulturní komunikace, které by dokázali předpovědět 

odlišnosti v chování jedinců z jednotlivých zemí 

 Je třeba rozšířit úvahy o tom, nakolik subjektivní hodnocení v kontextu práce mohou 

odpovídat skutečnosti. 

 

Celkově práci doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení v rozmezí dvojky. 

 

V Praze dne 29.5.2013      Ing. Inna Čábelková, Ph.D.  

 

 


