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  Martina Fiabánová si ve své bakalářské práci vytýčila cíl zaznamenat dopad 
krátkodobých studijních pobytů amerických univerzitních studentů v České republice (Praze) na 
jejich nazírání na „jiné“, „cizí“, dosud „nepoznané“, tedy na ty, kteří stojí mimo americkou 
společnost, mají jinou mentalitu a řídí se jinými vzorci chování. V rámci takto formulovaného 
problému sledovala dvě základní otázky:  a) otázku vlivu cíleného „poznávacího“ pobytu 
mladých Američanů v Praze na jejich seznámení se s českým společenským a kulturním 
prostředím a b) otázku dopadu tohoto pobytu jednak na změnu postojů k významu poznávání 
jiných kultur a prostředí a jednak na změnu postojů k mezikulturní komunikaci jako 
nezbytnému fenoménu současné společnosti globalizujícího se světa.  Tyto nesporně závažné a 
aktuální otázky pak pojala jako součást mezinárodní diskuse o významu migrace studentů za 
vzděláním mimo zemi původu. 
 
 Velkou předností práce Martiny Fiabánové je právě zasazení studovaného problému do 
mezinárodních souvislostí. Z této pozice širšího vhledu vychází teoretické uchopení problému. 
Rozprava o teoretických přístupech prozrazuje nejen sečtělost M. Fiabánové, ale také její 
porozumění současnému vědeckému diskurzu. Právě tyto dvě pozice – sečtělost a porozumění – 
ovlivnily rozsah dvou oddílů práce, přesněji rozsah pozornosti, kterou autorka věnuje 
teoretickým východiskům a metodologii výzkumu. Jakkoli můžeme vstoupit do autorkou 
otevřené diskuse, sama skutečnost mnoha vyslovených podnětů je přínosem. Rozsah těchto 
oddílů, neobvyklý u bakalářských prací budujících na analýze a interpretaci terénních 
etnografických výzkumů, je v celkovém kontextu předložené práce akceptovatelný, i když sám o 
sobě vytváří její druhou nosnou linii. Skutečnost, že autorka zvolila pro svou analýzu metodu 
zakotvené teorie, naznačuje schopnost vlastního uvažování. Výsledky této analýzy formulovala 
v polemice s teorií Mitchella R. Hammera o stádiích interkulturního rozvoje osobnosti 
(předpoklad na sebe navazujících stádií vývoje). Došla k závěru, že tento rozvoj závisí na 
kulturním a situačním kontextu a na míře porozumění vzorcům jednání.  
 
 Podstata práce M. Fiabánové však spočívá v analýze a interpretaci dat shromážděných 
terénním etnografickým výzkumem.   Výzkum M. Fiabánová provedla opakovanými  
polostrukturovanými rozhovory s dvanácti studenty a zúčastněným pozorováním mnoha 
společenských situací, jichž se zúčastnil větší počet studentů.  Východiskem sběru dat i jejich 
interpretace se stal trojí odlišný charakter ubytování studentů: na kolejích, v „studentských“ 
bytech a v českých rodinách. Ubytování, které si studenti volí před odjezdem z USA, 
předznamenává, jak M. Fiabánová prokázala, možnost komunikace i charakter interakcí 
s českými mluvčími, ovlivňuje tedy nejen bezprostřední zkušenost s českým prostředím, ale také 
výsledný cíl záměru studijního pobytu.  Odlišnost poznání českého kulturního prostředí však M. 
Fiabánové dává do souvislosti s doprovodnými aktivity (stáže, dobrovolnictví) a osobou českého 
„průvodce“. Prokázání dopadu všech těchto konkrétních situací považuji za zásadní přínos 
práce. Přínosem je i zaznamenání různorodého, nejednotného „obrazu“ české společnosti, který 
si studenti v návaznosti na interakce s Čechy v čase pobytu v Praze vytvořili. Z výkladu je zřejmé, 
že si tento individuální „obraz“ budovali nezatíženi znalostmi (literárními, mediálními) a 
stereotypy. O to podnětnější jsou výzkumem získané poznatky.  
  
 Určité rezervy předložené práce spatřuji především ve  stylistice a v některých případech 
i ve formulační nepřesnosti. Ztěžují čtení textu (zejména jeho teoretických pasáží). Pozornosti by 
zasloužily i citace v poznámkovém aparátu.  
 



 Martina Fiabánová ve své bakalářské práci prokázala, že si dovede položit výzkumné 
otázky, dovede shromáždit materiál k jejich řešení, tento materiál analyzovat a výsledné závěry   
ukotvit v teoretickém diskurzu. Práce splňuje požadavky na tento typ závěrečných prací a 
doporučuji ji proto k obhajobě. Práci hodnotím jako výbornou. 
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