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1. Proč si myslíte, že se mezinárodní školy ve větší míře nevěnují nadaným studentům?
2. Jak si vysvětlujete, že v české literatuře chybí literatura věnovaná tématu adaptace 

českého žáka na prostředí zahraniční školy?

Prezentovaná práce je věnována velmi aktuálnímu tématu adaptace českého žáka na 
prostředí zahraniční školy. 

Práce je jasně a funkčně strukturována. V obsahu práce se pouze místy objevují 
nejasné  názvy kapitol – (2.2 Fáze přesunu, 3.3.4 Taktiky učitele apod.). V úvodu práce 
autorka uvádí seznam zkratek, což oceňuji. Délka textu je adekvátní. Citace odpovídají 
citační normě. (Pouze na str. 28-29 by bylo vhodné upřesnit citaci „podle MŠMT“). 
Jednotlivé kapitoly jsou několikrát ukončeny nekomentovanou citací, která by měla být 
interpretována. Vzhledem k volbě informačních zdrojů je vidět, že autorka se dobře 
orientuje v dané problematice. 

Jednotlivé kapitoly jsou postupně zaměřeny na faktory, které ovlivňují úspěšnou 
adaptaci dítěte školního věku na zahraniční škole. Rozebrána jsou taková podtémata jako 
„third culture kids“, fáze přesunu do nového prostředí, rodinné a školní prostředí, 
bilingvismus, věk dítěte, česká legislativa související s plněním povinné školní docházky v 
zahraničí apod. Teoretické kapitoly jsou pojaté komplexně a vybrané odborné termíny jsou 
zajímavě interpretované. Autorka zde provádí kvalitní teoretickou analýzu zdrojů a jejich 
komparaci. 

Čtvrtá kapitola obsahuje empirické šetření - 3 kazuistiky zabývající se konkrétními 
příběhy dětí studující na zahraničí škole. Výzkumné kvalitativní šetření bylo provedeno 
metodou narativního rozhovoru se zúčastněnými žáky, jejich rodiči a pedagogy. Jeho cílem  
je analýza faktorů, které ovlivnily adaptaci dětí. Dílčí cíle jsou zaměřeny na zjištění dopadu 
adaptace na rodinné vztahy, vztahy s vrstevníky, studijní výsledky a sebehodnocení dítěte. 
Jednotlivé případové studie obsahují anamnézu rodinnou, sociální, osobní, školní, a  
adaptace z pohledu rodiče a pedagogů.

V závěrech výzkumného šetření je konstatováno, že adaptaci dítěte ohrožuje 
nedostatečná podpora rodiny a nestabilní rodinné prostředí. Adaptaci naopak přispívá 
kvalitní školní prostředí, motivace žáka, vztah žáka s učitelem a mimoškolní aktivity. 
Dalšími jmenovanými významnými proměnnými jsou podle autorky kulturní šok, znalost 
jazyka a sebevědomí žáka. V práci je také pozornost věnována programům EAL a 
poradenským pracovníkům.

Práce je kvalitně zpracována a je podložena vlastními zkušenostmi studentky. Text 
se opírá o adekvátní mezinárodní zdroje a uvádí velmi zajímavá témata, která by jistě dále 
v českém pedagogickém diskursu měla být dále rozebírána, a to nejen v rámci srovnávací 
pedagogiky. Autorce doporučuji téma dále výzkumně rozvíjet. 


