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Obsah a struktura práce a její odborná úroveň 

Téma, které autorka zvolila, tedy problematika adaptace pracovníků v cizojazyčném prostředí, je 
bezesporu tématem  velmi aktuálním (a nutno podotknout, že v odborné literatuře jen velmi okrajově 
zpracovaným) a pro zpracování v bakalářské práci jej považuji s ohledem na odborné zaměření katedry 
za vhodné.  

Cílem práce je „na základě prostudování odborné české a cizojazyčné literatury a následné realizace 
výzkumné sondy identifikovat a následně popsat specifika přítomná v procesu adaptace pracovníka, 
která se odehrává v cizojazyčném prostředí.“ (str. 8). Cíl je stanoven jasně a srozumitelně a autorka jej 
dle mého názoru v práci naplnila. 

Text práce je rozdělen do sedmi základních kapitol (plus Úvod, Závěr, Soupis bibliografických citací a 
Přílohy), které tvoří dvě pomyslné části. V první, teoretické části, kterou tvoří kapitoly 1–5, se autorka 
věnuje širšímu terminologickému ukotvení problematiky spojené tématem její práce, a to ve třech 
základních rovinách. Pojednává tedy adaptací jako sociálně-psychologický proces, věnuje se adaptaci 
v interkulturním prostředí a adaptaci v prostředí pracovním. Spojením těchto tří rovin a informací 
týkajících se integrační politiky jako proměnné adaptace pracovníka pak stanovuje čtvrtou specifikou 
úroveň adaptace, která je pro její práci klíčová, a to adaptaci pracovníka v cizojazyčném prostředí. Tyto 
kapitoly jsou zpracovány pečlivě, autorka v nich mimo jiné hojně využívaným poznámkovým aparátem 
dokazuje, že tématu rozumí i v širších souvislostech a že snaha zůstat v mezích tématu pro ni byla 
opravdovou výzvou. Bohužel této snaze o co nejkonkrétnější zacílení teoretické části práce „padla za 
oběť“ kapitola první, která by dle mého soudu zasloužila rozpracovat poněkud více – otázkou však je, zda 
by se téma, které je zcela jistě velmi komplexní a ne snadno uchopitelné, tímto zbytečně nedrolilo. 

Informace získané studiem literatury autorka v kapitole šesté a sedmé doplňuje o vlastní empirické 
šetření – kvalitativně orientovanou výzkumnou sondu, jejímž smyslem bylo učinit v České republice 
pravděpodobně vůbec první šetření specifik adaptace pracovníka, který přichází a pracuje v pro něj 
cizojazyčném prostředí. Šetření je popsáno velmi komplexně, stejně jako výsledky, k nimž autorka 
dospěla, nepochybný přínos má i diskuse nad výsledky (kapitola 7.4).  

Odborná úroveň práce je odpovídající úrovni bakalářských prací. Cíl práce je stanoven adekvátně 
a autorka jej v práci naplnila, členění práce považuji za logické a srozumitelné, jednotlivé kapitoly a 
subkapitoly jsou řazeny logicky, přílohy se váží k práci a jsou funkční vzhledem k tématu a cíli práce, resp. 
jejího empirického šetření. 
 
Práce s literaturou 

Autorka v práci odkazuje v souladu s platnou normou na spíše nadstandardní množství relevantní 
odborné literatury, a to včetně poměrně velkého množství literatury zahraniční. Citáty, parafráze a 
formy jejich odkazování odpovídají zásadám etiky vědecké práce. Podoba bibliografických citací 
reflektuje platné bibliografické normy, resp. normu doporučovanou katedrou, i když se v ní objevují 
drobné chyby. 

 
Grafické zpracování 

Po grafické stránce je práce na standardní úrovni. Grafická podoba textu a úprava stránek a nadpisů je 
kvalitní. Grafy jsou přehledné a srozumitelné. 

 

 



 

Jazyková úroveň 
Po jazykové stránce hodnotím práci jako zdařilou. Autorka se vyjadřuje srozumitelně, pracuje 
s odpovídajícími jazykovými prostředky (zná vhodné odborné termíny a pojmy, neužívá jazykových 
balastů a klišé), zvládá spisovný jazyk a pravidla gramatiky. Korektura textu (chybějící slova, překlepy, 
jména citovaných autorů apod.) byla provedena poměrně kvalitně, v práci se ale objevuje několik 
překlepů a drobných typografických chyb. 

 
 
Podněty k rozpravě 

Autorka u obhajoby práce zodpoví tyto dotazy: 

 Co lze dovodit z výsledků práce pro činnost personalisty, resp. co lze personalistům, kteří se 
setkávají s touto specifickou skupinou zaměstnanců, na základě šetření doporučit. 

 Na co/jaké oblasti by zaměřila navrhovaný longitudinální výzkum – které cílové skupiny, která 
konkrétní témata, které oblasti by měl sledovat. 

 

Celkové hodnocení práce 

Práci celkově hodnotím jako zdařilou. Vyzdvihnout bych chtěla zejména to, že ačkoliv si autorka vybrala 
téma, které není v české ani zahraniční odborné literatuře podrobněji zpracováno a možná by bylo 
vhodnější pro zpracování spíše v magisterské diplomové práci, poradila si s ním velmi dobře, a to včetně 
empirického šetření, jehož realizace nebyla snadná již vzhledem ke kritériím pro účast respondentů, 
která autorka nutně musela stanovit velmi přísně. Jako vedoucí práce velmi pozitivně hodnotím také to, 
že autorka práci průběžně a včas konzultovala. Vzhledem k těmto skutečnostem považuji drobné chyby 
v textu za spíše marginální a práci doporučuji k obhajobě s hodnocením známkou výborně.  
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