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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bakalářská práce pojednává o kulturním šoku a jeho projevech. V teoretické části se autorka věnuje
kultuře, multikulturní společnosti, fázím a symptomům kulturního šoku a významu lidského faktoru
v prožívání kulturního šoku. Praktická část přináší poznatky získané z rozhovorů se třemi
respondenty. Cílem práce je pochopit, co člověk, jenž zažívá kulturní šok, cítí a jak vnímá svět okolo.
Cíl práce byl autorkou splněn.
Teoretická část práce je zpracována metodou kompilace. Autorka používá řádně citace i parafráze.
V mnoha případech autorka nadbytečně používá zdvojených odkazů (v textu v závorce a současně
pod čarou; např. odkaz č. 22, č. 44, č. 45, č. 46, č. 47 atd.). Na 29. a 30. straně je chybně uveden
právní subjekt občanské sdružení, počínaje rokem 2014 došlo ke změně na spolek.
Pro praktickou část autorka zvolila kvalitativní výzkum, a to za použití výzkumné metody
polostrukturovaného rozhovoru. Byli osloveni tři respondenti. Autorka si je vědoma, že vzorek není
s ohledem na počet reprezentativní. Informace získané těmito rozhovory jsou však velmi užitečné a
jistě přínosné pro práci s lidmi z jiného kulturního prostředí. Výstupy práce mohou být rovněž
inspirující pro další šetření. Praktická část obsahuje všechny náležitosti, tj. cíl, metodiku, interpretaci
výsledků a shrnutí.
Struktura práce je systematická, jednotlivé kapitoly jsou řazené v logické posloupnosti.
Kvalita práce je bohužel výrazně snížena množstvím pravopisných chyb. Jedná se především o chybné
použití interpunkcí či naopak jejich opomenutí, chybnou délku samohlásek, chybnou shodu podnětu
s přísudkem apod. V některých případech jsou použita neobratná vyjádření a překlepy. Autorka práce
však nepochází z českého prostředí, dovoluji si proto jisté prominutí jazykové nedokonalosti.
Stylistika práce je na zdařilé úrovni, místy se však vyskytují neobratná vyjádření a text je příliš složitý
až nesrozumitelný. Pravděpodobně to vyplývá z jazykové bariéry autorky.
Technicko-administrativní zpracování absolventské práce je v pořádku, je dodržen jednotný grafický
projev.
Bakalářskou práci shledávám i přes značné jazykové nedostatky za velmi přínosnou.

Práci doporučuji k obhajobě.
Otázky, podněty k diskusi při obhajobě:
1.
Který zákon upravuje právní subjekt spolek namísto původního občanského sdružení?
2.
Můžete, prosím, uvést některé sociální služby na podporu integrace cizinců?
Práci navrhuji hodnotit stupněm: E - dostatečně
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