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Text posudku:  

Práce je rozvržena klasicky do dvou částí. Na část teoretickou, ve které se pojednává o tom, co 

je vlastně kultura, co je kulturní šok a jak se projevuje, ale také se zde popisuje význam lidského 

faktoru při setkání se s kulturním šokem. Kapitoly pro vedení rozhovoru, pro naslouchání, pro 

vlastnosti dobrého posluchače, kapitola objasňující, proč je důležité, aby člověk nezůstal sám. 

To vše je zahrnuto v druhé podčásti teoretické práce. V druhé části bakalářské práce je 

zpracována praktická část. Vysvětlení a seznámení se s respondenty, rozhovory s nimi a také 

samotné výsledky výzkumu. 

Student práci konzultoval: dostatečně  

Práci doporučuji 

Zdůvodnění, závěr: 

1) Téma a název práce 

Téma práce je jasně vymezené a název práce odpovídá jejímu obsahu. 

2) Struktura práce 

Text je logicky strukturován a na dobré úrovni 

3) Odborné obsahové hodnocení práce 

Teoretická část dle mého soudu splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Přibližuje 

velmi podrobným způsobem základní pojmy a problémy. Praktická část je na velmi dobré 

úrovni. 

 4) Korektnost citací a práce se zdroji 

S odkazy a zdroji je pracováno korektně. 

5) Rozsah práce 

Práce odpovídá danému rozsahu. Téměř každý, kdo přijede na nové místo se setká s jinou 

kulturou, než na kterou je zvyklý, zažívá kulturní šok. Kulturní šok může být různě silný a i se 

různě projevovat. Téměř každý si ale nakonec najde svoji cestičku, jak se s tím vyrovnat a 

postupem času se přizpůsobí. Pokud je ovšem kulturní šok natolik silný, že ho jedinec nemůže 

sám zvládnout, pak se může výrazně projevit v  chování. V krajních případech může úplně 

změnit osobnost. Kulturní šok tu byl, je a bude stále. Úkolem sociální práce je umět s ním dobře 

pracovat. V tomto směru je práce Kristiny Guznarové zajímavá a, soudím, i přínosná. 

 
 



Studentka prokázala naplnění cílů, které jsou na ni kladeny charakterem studovaného oboru a 

projektem závěrečné práce. Bakalářská  práce splňuje po obsahové i formální dané požadavky, 

a proto ji doporučuji k obhajobě 

Otázky, podněty k diskusi při obhajobě: 

Jaký vidíte potenciál k možnému využití výsledků Vaší práce ? 

Navrhované hodnocení: A-výtečně 
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V Praze..dne .11.6.2014                                                                                                     podpis vedoucího 

 

 


