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1. Obsah a struktura práce 

 Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 59 stran výkladového textu a je rozdělena do 

sedmi samostatných kapitol, Úvodu a Závěru. Samotný text je následně doplněn čtyřmi 

stranami ilustrativních příloh. Zvolené téma lze hodnotit jako dlouhodobě aktuální a zároveň 

odpovídající odborné profilaci katedry. Výklad má logickou strukturu a je přehledně 

koncipován. Autorce se rovněž podařilo dodržet většinu požadavků kladených na formální 

úpravu samostatné odborné práce. 

 

2. Odborná úroveň 

 Téma posuzované bakalářské je bezpochyby vysoce aktuální a diskutované, přesto 

však relativně neprobádané. Autorka si tak zvolila poměrně nelehký úkol, který se jí – možná 

i vzhledem k nastíněným problémům s absencí relevantní literatury – podařilo naplnit pouze 

částečně. Typickým momentem pro celý text je především všudypřítomná obsahová redukce. 

Autorka v průběhu celého výkladu věnuje značný prostor výčtu témat a kontextů, které do své 

práce z nejrůznějších příčin nezahrnula. Tento postup je samozřejmě pochopitelný a vzhledem 

k obsáhlosti tématu i legitimní. Nepříjemným výsledkem tohoto postupu je ovšem skutečnost, 

že v práci překvapivě absentuje i téma ústřední, tj. specifika adaptace. Aby tato specifika 

mohla být vůbec zkoumána a analyzována, bylo by nutné nejdříve samotný proces adaptace 

operacionalizovat a stanovit jeho typické znaky. Autorka se ovšem v textu fenoménem 

adaptace zabývá spíše na úrovni terminologické a konceptuální. Za standardních podmínek by 

proto při podobném přístupu nebylo reálné žádná konkrétní specifika formulovat. Pravdou 

ovšem je, že o něco podobného se autorka vlastně ani nepokusila. 

 Zde narážíme na druhý zásadní problém posuzované práce, kterým je nekompatibilita 

názvu se stanoveným cílem a reálným obsahem. Ačkoli je práce nazvaná „Specifika adaptace 

pracovníků v cizojazyčném prostředí“, již od samého počátku je zaměření textu redukováno 

pouze na situaci cizinců v prostředí českých firem (stranou zájmu tak zůstává např. téma 



českých pracovníků v cizojazyčných firmách) a místo specifik adaptačního procesu autorka 

ve svém empirickém šetření zkoumá pouze potenciální problémy, což rozhodně není to samé. 

Na s. 61 tak autorka shrnuje, že „Hlavním cílem výzkumné části bylo zjistit, zda existují 

specifika doprovodná procesu adaptace pracovníka v cizojazyčném prostředí“, zatímco 

realizovaná „výzkumná sonda“ zkoumala obtíže při adaptaci cizinců. Osobně jsem 

přesvědčen o nekonvergentnosti těchto dvou obsahů… 

 Celková podoba textu je navíc samozřejmě determinována skutečností, že zvolené 

téma je velmi rozsáhlé a v zásadě není možné jej na poměrně omezeném prostoru komplexně 

rozebrat. Autorka navíc při zpracování některých témat postupuje poněkud výběrově a nemá 

ambici zachytit fenomén v celé jeho komplexnosti. Např. hned první kapitola svým rozsahem 

i obsahovou náplní vzbuzuje pochybnosti o své účelnosti. Ústřední pojem adaptace není 

v jejím rámci relevantně definován a autorka vychází z jediného (byť zásadního) konceptu J. 

Piageta. Mnoho dalších již uvedeno není a je proto otázkou, co měla autorka na mysli 

odvážnou bilanční větou ze strany 33: „V předchozích kapitolách byl čtenář seznámen 

s teoretickými koncepty, které umožnily vhled do problematiky a které jsou odrazovým 

můstkem k výzkumné sondě.“. Množství témat je navíc zpracováno pouze na základě 

jediného zdroje, což poněkud limituje obsahovou pestrost a především snižuje vypovídací 

hodnotu výkladu. Kapitoly 4 a 5 pak lze hodnotit jako nadbytečné a k realizovanému 

empirickému šetření nic nepřidávající. Přes všechny výše uvedené výtky je však možné 

konstatovat, že samotný text je čtivý a výklad jednotlivých témat poměrně podrobný. 

  

3. Práce s literaturou 

 V Soupisu bibliografických citací je uvedeno 62 výchozích zdrojů, včetně 

přiměřeného počtu cizojazyčných. Celkově si autorka vybírala relevantní prameny 

odpovídajícího zaměření a odborné úrovně. Uváděny jsou poměrně pečlivě a v rámci celého 

textu je s nimi řádně nakládáno. Přesto však lze v Soupisu samotném objevit některá 

pochybení, především absence některých křestních jmen (např. Brooks nebo Tenzer), překlep 

v názvu zdroje Dějiny lingvistiky, neuvádění zkratky „ed.“ do závorky, nesprávné řazení jmen 

u zdrojů s více autory (např. Morgensternová…) nebo neustálené uvádění názvů ministerstev 

(celý název vs. zkratka). Odkaz na zdroj Integrace cizinců, 2014 (s. 26) není kompatibilní 

s podobou uvedenou v Soupisu.  

  

 

 



4. Grafické zpracování 

 Z hlediska grafického zpracování je práce vypracována solidně a nevykazuje žádná 

závažnější pochybení. Upozornil bych nicméně na variující řádkování a podobu zarovnání 

textu v Soupisu bibliografických citací (s. 67 nebo 72). 

 

5. Jazyková úroveň 

 Posuzovaná bakalářská práce vykazuje odpovídající stylistikou a gramatickou úroveň. 

Za drobnou výjimku lze považovat občasné chyby v diakritice. Poznámka na okraj: překládat 

pojem „cross-cultural“ jako „kros kulturní“ je naprostý nonsens. 

  

6. Podněty k rozpravě 

a) Mohla by autorka stručně formulovat, jaká obecná a univerzálně platná specifika adaptace 

pracovníků v cizojazyčném prostředí v rámci svého empirického šetření identifikovala? 

b) Jsou tato specifika kompatibilní pro skupinu cizinců v české organizaci i pro skupinu 

českých pracovníků v cizojazyčné organizaci (což jsou rovněž pracovníci v cizojazyčném 

prostředí)? 

 

7. Závěrečné hodnocení práce 

 Z celé práce je zřejmé, že autorka se v dané problematice solidně orientuje a celý text 

vykazuje odpovídající odbornou i stylistickou úroveň. Negativním rysem práce je nicméně 

nekomplexní zpracování některých témat a především nekompatibilita názvu s obsahem a 

cílem empirického šetření, jakož i problematické naplnění tohoto cíle. K práci jako celku 

nicméně nemám z formálního ani odborného pohledu žádné další připomínky, a proto ji 

doporučuji k obhajobě. 
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