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Terezie Tybanová se rozhodla ve své bakalářské práci řešit otázku konfliktu mezi 
likvidátory pojistných kauz a cizinci-klienty VZP v situaci odmítnutí úhrady pojistného. 
Zvolila si nesporně zajímavé téma. Nesledovala ovšem otázku příčin sporů a jejich vazbu na 
nepochopení nároků ze strany cizinců, ani názory a postoje likvidátorů. Svůj zájem 
orientovala na kulturní typ jednání cizinců, vázaný na státní (etnickou/kulturní) příslušnost.    
Základním záměrem jejího výzkumu se tedy staly specifické rysy chování a vyjednávací 
strategie vybraných skupin cizinců, ovšem viděné pohledem likvidátorek. 

Vstupní rozvahu o teoriích kulturního konfliktu formulovala T. Tybanová jasně, 
přehledně a naznačila svou snahu o širší rozhled a orientaci v problému. Svůj výzkum a 
zejména své interpretace opřela především o postuláty Geerta Hofstedeho a Alfonce „Fronse“ 
Trompenaarse . Použila zejména Hofstedeho koncept kulturních dimenzí, formulovaný na 
základě jeho široce založených výzkumů. Na něm vybudovala své hodnocení vlastních 
empiricky získaných dat.

.
Výzkum uskutečnila Terezie Tybanová v Praze. Jejími respondentkami se stalo 16 

likvidátorek VZP. Ony ze své pozice příslušnic české společnosti, poskytovatele služeb a 
obhájkyň ekonomických zájmů pojišťovny hodnotily jednání cizinců v situacích konfliktu. 
Opačnou/zrcadlovou perspektivu těchto konfliktů T. Tybanová nezjišťovala.

Základní výzkumnou otázkou tedy byla reflexe cizinců na odmítnutí úhrady za 
poskytnutí zdravotní péče a jejich vyjednávací strategie směřující k revizi rozhodnutí. T. 
Tybanová si vybrala šest skupin cizinců, jejichž způsob jednání měly respondentky hodnotit. 
Zvolila si je podle kritéria státního občanství (občané USA, Ruské federace, Ukrajiny, 
Vietnamu, a jižní Koreje), přičemž občany Egypta, Iráku, Kuvajtu, Libanonu, Libye, Saudské 
Arábie a Spojených arabských emirátů podle vzoru G. Hofstedeho sloučila a prezentovala 
jako arabsky mluvící cizince. Z pramenů statistické a úřední povahy, které používá, je 
jednoznačný občanský princip výběru sledovaných skupin. Jinak ani Terezie Tybanová
nemohla svůj výběr realizovat. Vzhledem k národnostnímu složení těchtostátních útvarů není 
ovšem možné závěry, které Terezie Tybanová formuluje, jednoznačně vztáhnout na etnickou 
příslušnost sledovaných skupin cizinců. Kulturní kontext jednání, vyplívající ze zvyklostí 
občanských společností, lze ovšem připustit, i když ne absolutně. O to zajímavější je doložení 
kontrastních odlišností u občanů RF a Ukrajiny, tedy u občanů zemí, jež po několik století 
spojoval jeden státní celek. Jedná se o primární odlišnost etnických mentalit? V této 
souvislosti by bylo zajímavé zjistit jednak národnost klientů VZP z RF a Ukrajiny a jednak
hlouběji definovat sociální status, který měli v zemi původu a který zaujali v ČR. 

Závěry, které autorka práce formuluje, jsou jasné, i když nikoli překvapivé.  Pečlivější 
korekce textu by vyloučila opakování a nejasné formulace. Pozornost pro příště doporučuji i 
soupisu literatury (a také řazení jednotlivých titulů).



Předložení bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací 
a doporučuji ji k obhajobě. Hodnotím ji jako práci velmi dobrou.

V Praze 7. 6. 2013.

MirjamMoravcová


