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Bakalářská práce sl. Fiabánové je věnována zajímavému a aktuálnímu tématu specifické 

migrace (sama autorka ovšem o migraci a teoriích migrace nepíše): pobytu amerických 

studentů v České republice. V úvodní části kolegyně správně pojednala o zvláštnostech tohoto 

pobytu a o způsobu jeho organizace. Za stěžejní slabost práce pokládám ovšem volbu 

vlastního problému „sociální reality“ – podle mě jde o problém příliš vágní a, jak ukazuje 

studentka při rozboru v empirické části, tak zkoumala spíše prvotní kulturní šok, adaptaci na 

nové prostředí, kterou šok provází, resp. sebereflexi adaptace a „interkulturality“ (představy 

amerických studentů o interkulturalitě) u amerických studentů studujících v České republice 

speciálně pro ně připravený program v anglickém jazyce a často bydlících ve své skupině. 

S výjimkou menšiny studentů bydlících v anglicky hovořících českých rodinách bych spíše 

než o životě v České republice uvažovala o zvláštním americkém prostředí v kulisách České 

republiky a v kulisách střední Evropy, jejímuž povrchnímu poznávání, jak správně ukázala 

kolegyně, věnují Američané zhruba jednu polovinu času během svého studentského života u 

nás. Za trochu nepraktické pokládám i strukturování práce, čtenář se nakonec sice všech 

podstatných informací dobere, ovšem např. vlastní problém je specifikován až na s. 11, 

klíčový pojem interkulturní kompetence je vysvětlen až na s. 12. Drobnou chybou je i 

neexistence odkazů na konkrétní zdroje v kapitolce Organizace studijních pobytů amerických 

studentů v ČR, právě tak jako chybějící definice některých klíčových pojmů, s nimiž kolegyně 

pracuje (sociální realita, mezinárodní vzdělání); přičemž právě tyto definice by možná 

studentku dovedly k přeformulování výzkumného problému. Naopak pochválit je třeba 

kolegyni za její schopnost pohybovat se v terénu, za jazykovou kompetenci i za její osobní 

nadšení pro výzkum. Pozitivně je třeba hodnotit i to, že sl. Fiabánová pročetla několik 

cizojazyčných titulů věnovaných problematice interkulturality.

Samotný výzkum se opírá o vynikající postřeh: studentka si správně uvědomila, že klíčové 

pro adaptaci a sebereflexi adaptace amerických studentů bude, jaký si zvolí v ČR typ 

ubytování. Za velkou chybu výzkumu ovšem považuji to, že kolegyně zcela vědomě odmítla 

zvažovat prostředí, z něhož američtí studenti do ČR přijíždějí. Z dosavadních etnologických a 

antropologických výzkumů je přitom zcela zřejmé, že prostředí multikulturního velkého 

města poskytuje jiné předpoklady k pochopení jiné kultury, než řekněme prostředí uzavřeného 



farmářského maloměsta, obdobně humanitně založená rodina intelektuálů může vytvořit jiný 

typ výchovy než rodina farmářská. V případě amerických rodin bych pak pochopitelně 

zohlednila i jejich etnický původ a náboženskou orientaci. Chybou je i to, že kolegyně 

nesledovala znalosti a stereotypy studentů o ČR a střední Evropě před vlastním studijním 

pobytem (tam, kde přesto z výzkumu probleskly, se toto ochuzení jednoznačně ukázalo).

Vlastní klíčová metoda („rozhovory“) je zvolena zcela správně, obdobně jako participace 

kolegyně na akcích amerických studentů, o nichž mohlo být podstatně podrobněji pojednáno 

(hodnotitel by samozřejmě uvítal i přepisy „rozhovorů“ v příloze, aby mohl verifikovat 

výsledky výzkumu).

Jádro práce (s. 3552) představuje vyhodnocení výzkumu. Zohledňuje příčiny prvotního 

kulturního šoku (včetně prvních stereotypů o české společnosti), strategie, které studenti 

zvolili pro jeho překonání, pozdější stereotypy o české společnosti, představy o vlastní 

schopnosti „interkulturality“, případně projevy zájmu o českou společnost. Výzkum je nabitý 

mimořádně zajímavými daty a přesvědčivě dokládá klíčovou roli typu ubytování pro zájem o 

přiblížení se české „realitě“. Bohužel již neodpovídá na otázku, jak se v tomto zájmu o 

přiblížení zúročují východiska amerických studentů, zda hrají nějakou roli jejich výchozí 

představy, znalosti… Za vynikají považuji naopak postřeh o přímé úměře mezi tímto zájmem 

a odpoutáváním se od čistě amerického kolektivu. V závěru si dovolím jednu otázku: Lze 

hovořit o interkulturním přístupu tam, kde slavnostně oblečený americký student navštíví se 

svou anglicky mluvící českou rodinou koncert Pražského jara a objedná si česky pivo, jak 

tvrdí kolegyně? Není předpokladem interkulturality znalost historických kontextů a respekt 

k nim?

A jen na okraj: nemám žádný problém přečíst práci ve slovenštině maskovanou českým 

názvem, mám však problém přijmout jako realitu, že studentka humanitního studia, která 

hovoří velmi dobře anglicky, neumí slovensky (např. jen na s. 14 je pět hrubých chyb 

v interpunkci).

Závěr: výrazným pozitivem práce je schopnost kolegyně pohybovat se v poměrně obtížném 

terénu a shromáždit zde mimořádně zajímavá data, pracovat s cizojazyčnými texty, uvědomit 

si řadu aspektů, na něž je schopnost adaptace navázána. Výrazným negativem práce je naopak 

ne-vyprofilovaná schopnost stanovení vlastního výzkumného problému a ne-respekt 

k výchozímu prostředí informátorů, právě tak ne-promýšlení termínu interkulturalita. Práci 

tak hodnotím „pouze“ jako velmi dobrou.

V Praze 6. 6. 2014                                                          doc. PhDr. Blanka SOUKUPOVÁ, CSc.           



       


