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Úvod 

Předkládaná disertační práce se zaměřuje na akulturaci, jako na proces adaptace na 

novou kulturu, jeho vliv na výkonnost a well-being vysokoškolských studentů. Pobyt 

v novém kulturním prostředí s sebou vedle vzájemné výměny poznatků a zkušeností nese také 

nutnost vyrovnat se s neznámým prostředím, adaptovat se na hostitelskou kulturu. Každý 

proces adaptace představuje pro jedince zátěž, se kterou se vyrovnává individuálně. Přes 

vysoké počty osob žijících nebo pracujících dočasně v zahraničí toho mnoho nevíme o jejich 

úspěšné nebo neúspěšné adaptaci na život v novém, kulturně odlišném prostředí. Právě 

faktory ovlivňující průběh tohoto procesu ve vztahu k výkonnosti a well-beingu jsou 

předmětem empirického výzkumu předkládané práce.  

I. Teoretická část 

Teoretická část disertační práce ve čtyřech hlavních kapitolách představuje poznatky z 

oblasti Interkulturní psychologie (1), Akulturace (2), Významných výzkumů v interkulturní 

psychologii (3) a Specificích sojournerů-zahraničních studentů (4).  

Interkulturní psychologie je obor, který má v zahraničí již poměrně bohatou odbornou 

literaturu, u nás se ale jedná o relativně novou oblast. Setkávání lidí z odlišných kultur mohou 

vést ke vzájemnému obohacení, nebo také k různě závažným komplikacím a problémům. 

Také oblast psychologie práce a organizace se v současnosti musí vyrovnávat s komplexními 

otázkami globalizace v rámci organizačního chování, managementu v mezinárodních 

společnostech a na mnoha dalších místech. 

Akulturace jako teoretický koncept byl vyvinut antropology, aby pomohl popsat a 

porozumět proměnám kulturních skupin jako následku setkání s jinými skupinami. 

Nejznámější je definice akulturace od antropologů Redfielda, Lintona a Herskovitse (1936, s. 

149): „Akulturace zahrnuje ty fenomény, které jsou výsledkem nepřetržitého přímého kontaktu 

skupin jedinců z různých kultur, s následnými změnami v původních kulturních vzorcích jedné 

nebo obou skupin…“ Zatímco antropologický zájem byl spíše kolektivistický, psychologové 

se zaměřují na specifičnost zapojení jedinců do tohoto procesu. Kulturní šok je patrně 

nejběžnější označení reakce na nové kulturní prostředí (např.: Ward, Bochner, a Furnham 

2001). Zřejmě nejrozšířenější popis této reakce je Obergův (1960), podle nějž lidé začínají 

svůj pobyt v zahraničí v takzvané „líbánkové fázi“, během které se projevuje bezbřehé 
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nadšení novou kulturou. Tato fáze postupně ustoupí druhé fázi – „reakce“, která je 

charakterizována silnou nechutí k nové kultuře a romantickým sněním o domácí kultuře. Ve 

třetí fázi, fázi „rezignace“ jsou využívány některé copingové strategie. A konečně ve čtvrté 

fázi dochází k přizpůsobení, kdy jedinec porozumí hostitelské kultuře a uvědomí si, že nová 

kultura představuje pouze „jiný způsob života“. Změny pocitů popisovaných lidmi na 

dlouhodobém pracovním nebo studijním pobytu v zahraničí zachycuje takzvaná akulturační 

křivka. Její podoba je v odborné literatuře velice diskutovaná. Mezi klasická pojetí patří 

Lysgaardova (1955) populární U-křivka, nebo W-křivka Gullahorna a Gullahorna (1963), 

kteří zdůrazňují ještě nutnost přizpůsobení po návratu domů. U studentů, kteří vyjíždějí do 

zahraničí je popisován také ještě zcela specifický - lineární postup přizpůsobení se – bez 

projevů nadšení na počátku pobytu (Bochner, 2006). Ačkoli různí autoři zdůrazňují různé 

aspekty kulturního šoku, celkově se shodují, že vystavení nové kultuře je v každém případě 

stresující zážitek Kvalita i kvantita kulturního šoku zřejmě souvisí s mírou vzdálenosti mezi 

kulturami. 

V současnosti vedle sebe existuje více různých koncepcí adaptace na novou kulturu, 

mezi nejrozšířenější patří teorie kulturního učení (Furnham a Bochner, 1986), dále teorie 

chápající interkulturní výměnu v intencích zvládání stresu (Ward, Bochner a Furnham, 2001) 

a teorie sociální identifikace, která se zaměřuje na kognitivní komponentu adaptačního 

procesu (Zhou a kol., 2008).  

Kulturní cestovatele je možné třídit podle různých dimenzí, podle důrazu na rozdílné 

charakteristiky. Bochner (2006) vymezuje jednu ze skupin, sojourners, jako jedince, kteří 

cestují do zahraničí, aby dosáhli konkrétního cíle během vymezeného časového úseku. 

Očekává se, že tito kulturní cestovatelé se po dokončení svého úkolu vrátí do své vlasti. Na 

rozdíl od trvale přesídlených lidí, jako jsou imigranti nebo uprchlíci, sojourners mají zřetelně 

ohraničenou perspektivu a to značně ovlivňuje jak se akulturují v hostitelské kultuře. 

Během procesu akulturace může jedinec prožívat různé dimenze akulturace. Tyto 

dimenze Berry (1970) označuje jako integraci, asimilaci, separaci a marginalizaci. Strategie 

akulturace mají dvě složky, a to postoje a jednání. Postoje se týkají toho, co si jedinci či 

skupiny přejí a čemu dávají přednost. Jednání se pak týká toho, co se skutečně odehrává při 

každodenních a tedy běžných interakcích mezi příslušníky kulturních skupin.  
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Významné výzkumy v interkulturní psychologii - mezi klasické a zřejmě nejčastěji 

citované výzkumy v interkulturní psychologii patří Hofstedeho (2007) pojetí kulturních 

hodnot, které slouží jako východisko pro empirický výzkum této práce, dále kulturní dimenze 

podle Schwartze (1999) a Trompenaarsův výzkum kulturních diferencí (Trompenaars, 

Hampden-Turner, 2012). House (1999) částečně navázal na Hofstedeho metodologii 

výzkumem GLOBE – kombinací kvalitativních i kvantitativních výzkumných metod pro 

studium interkulturních aspektů leadershipu a organizačních procesů. 

Specifika sojourners – zahraničních studentů - Vzhledem k současné světové 

ekonomické situaci a vysokému množství nezaměstnaných mezi absolventy se studenti musejí 

už během studia rozhlížet po možnostech získat mezinárodní zkušenost. Výsledkem je 

vzrůstající množství studentů, kteří studují v zahraničí (Rienties, Luchoomun a Tempelaar, 

2014). Pro studenty-sojournery je specifické to, že zažívají mnoho obtíží, které jsou běžné i u 

ostatních kulturních cestovatelů, jsou ale navíc vystaveni také tlaku spojenému s rolí 

„zahraničního velvyslance“. Kromě těchto obtíží, ovšem ještě zažívají problémy podobné 

těm, které zažívají místní studenti (Ward, Bochner a Furnham, 2001). 

Důležitou roli v procesu adaptace hraje kulturní vzdálenost, která je obvykle 

vymezována jako vnímaná podobnost a rozdílnost mezi kulturou původu a kulturou 

hostitelskou. Přístup kulturního učení předpokládá, že interkulturní přesuny jsou snazší tam, 

kde jsou si kultury podobnější. V posledních třech desetiletích je, zejména ve spojení 

s prolínáním kultur, možné zaznamenat dramatické zvýšení zájmu o výzkum konstruktu 

subjektivního well-beingu (Pavot, Diener, 2008), který bývá nejčastěji vymezován jako 

zhodnocení svého vlastního života (Diener, 2000). V rámci výzkumů subjektivního well-

beingu se psychologové snažili odhalit faktory, které jej ovlivňují. Byly studovány také 

rozdíly v úrovni osobní pohody ve vztahu k interkulturním rozdílům, ale speciálních studií 

ještě není dostatek (Kebza a Šolcová, 2005). 

Ve spojitosti s adaptací na nové kulturní prostředí, zejména v rámci chápání akulturace 

ve smyslu teorie sociálního učení, se objevuje zajímavý koncept tzv. self-efficacy, který se 

zřejmě významnou měrou podílí na průběhu procesu akulturace a na jeho výstupech. Vysoká 

úroveň self-efficacy vede jedince k delšímu a vytrvalejšímu napodobování modelového 

chování a vyšší vůli snažit se nové chování imitovat (Bandura, 1997). Self-efficacy v různých 

souvislostech je předmětem mnoha výzkumů, Například Mills, Pajares, a Herron (2007) 

sledovali přímo vliv self-efficacy na výkonnost studentů a motivaci ke studiu. Vztah self-



 
5 

efficacy, osobnostních faktorů a well-beingu a výkonu napříč různými zeměmi empiricky 

studoval Cicognani (2011). Výsledky ukazují na to, že nejvýše spolu pozitivně korelují 

akademický výkon a self-efficacy.  

II. Empirická část 

Cíl práce 

Předkládaná práce se věnuje procesu akulturace a jeho vlivu na well-being a 

výkonnost. Cílem práce je analyzovat proces adaptace na nové kulturní prostředí, se zřetelem 

na klíčové faktory, které ovlivňují průběh a výsledky tohoto procesu, se zvláštním zřetelem na 

well-being a výkonnost akulturujících se jedinců. 

Na teoreticko-poznatkové úrovni je cílem práce popis a analýza procesu akulturace, 

který je zkoumán na souboru zahraničních vysokoškolských studentů přijíždějících na 

dlouhodobý studijní pobyt do české republiky. Předmětem zájmu je jak popis procesu 

adaptace na nové kulturní prostředí u sojournerů přijíždějících do ČR, tak zejména 

identifikace klíčových prvků průběhu tohoto procesu a nejdůležitějších faktorů, které jej 

ovlivňují. S ohledem na zamýšlené praktické využití poznatků také v oblasti terciárního 

vzdělávání bude sledován i vliv self-efficacy na studované proměnné, především v souvislost 

se zvládáním zátěže, subjektivním hodnocením akademického výkonu a celkovou mírou well-

beingu sojournerů. 

Na úrovni praktické aplikace je cílem práce na základě výsledků získaných 

empirickým šetřením identifikovat klíčové faktory, které je třeba brát v potaz při vytváření 

adaptačních programů určených k usnadnění procesu adaptace na nové kulturní prostředí, 

zejména ke zmírnění negativních dopadů kulturního šoku, zvýšení výkonnosti a posílení 

celkové míry subjektivního well-beingu. Výstupy z empirické části práce budou využity také 

ke zkvalitnění služeb nabízených v rámci psychologického poradenství vysokoškolským 

studentům na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity. Akulturace je 

sledována na souboru zahraničních vysokoškolských studentů, což je specifická skupina tzv. 

sojournerů, která je v mnoha aspektech podobná skupině sojournerů - manažerů vyjíždějících 

do zahraničí. Tato podobnost umožňuje některá zjištění proto využít nejen v kontextu 

přípravy na studijní, ale i na pracovní zahraniční pobyt. 
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Výzkumné otázky a hypotézy 

Výše uvedené obecné cíle lze konkretizovat následujícími výzkumnými otázkami a 

příslušnými testovatelným hypotézami: 

ODDÍL I  – klastry založeny na jednotlivých dimenzích kulturní vzdálenosti 

1. Výzkumná otázka (O1): 

Jak jednotlivé Hofstedeho dimenze (Hofstede, 2008) ovlivňují průběh akulturace? 

Pro danou výzkumnou otázku jsou formulovány následující hypotézy, členěné podle 

jednotlivých dimenzí: 

Vyhýbání se nejistotě (UAI): 

H1: Změny ve spokojenosti během sojournu na ČZU budou souviset s dimenzí Vyhýbání se 

nejistotě. 

H2: Pocit celkové pohody se bude lišit v závislosti na dimenzi Vyhýbání se nejistotě. 

H3: Spokojenost na ČZU se bude lišit v závislosti na dimenzi Vyhýbání se nejistotě. 

Vzdálenost od moci (PDI): 

H4: Změna v akademickém výkonu bude ovlivněna dimenzí Vzdálenost od moci. 

H5: Spokojenost na ČZU bude ovlivněna dimenzí Vzdálenost od moci. 

H6: Self-efficacy bude ovlivněna dimenzí Vzdálenost od moci. 

Individualismus – kolektivismus (IDV): 

H7: Změna ve spokojenosti během sojournu na ČZU bude ovlivněna dimenzí 

Individualismus-kolektivismus. 

H8: Well-being bude ovlivněn dimenzí Individualismus-kolektivismus. 

H9: Změna v akademickém výkonu bude ovlivněna dimenzí Individualismus-kolektivismus. 
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H10: Oblast Obtíží se sociálními kontakty bude ovlivněna dimenzí Individualismus-

kolektivismus. 

H11: Oblast Obtíží s prací bude ovlivněna dimenzí Individualismus-kolektivismus. 

H12: Oblast Obtíží se vzděláním  bude ovlivněna dimenzí Individualismus-kolektivismus. 

Maskulinita – feminita (MAS): 

H13: Obtíže se vzděláním jsou ovlivněny příslušností ke klastru podle dimenze Maskulinita. 

H14: Obtíže s prací jsou ovlivněny příslušností ke klastru podle dimenze Maskulinita. 

H15: Obtíže se sociálními kontakty jsou ovlivněny příslušností ke klastru podle dimenze 

Maskulinita. 

H16: Změny spokojenosti během sojournu jsou ovlivněny příslušností ke klastru podle 

dimenze Maskulinita. 

H17: Rozdíly ve Well-beingu souvisí s příslušností ke klastru podle dimenze Maskulinita. 

ODDÍL II – klastry založeny na celkové kulturní vzdálenosti 

2. Výzkumná otázka (O2): 

Jakou roli hraje při rozlišování adaptačních průběhů kulturní vzdálenost hostitelské a 

domácí kultury? 

H1: Kulturní vzdálenost ovlivní schopnost vyrovnat se s akulturačním stresem. 

H2: Kulturní vzdálenost ovlivní míru a kvalitu interkulturních kompetencí (jazyk, znalost 

kultury…). 

3. Výzkumná otázka (03): 

Co ovlivňuje subjektivní  well-being v průběhu procesu akulturace? 

H3: V závislosti na akulturační strategii bude zachycena různá míra subjektivního well-

beingu. 
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H4: U studentů ze zemí s kulturou blízkou hostitelské bude zachycena vyšší míra well-beingu. 

H5:Míra pocitu celkové pohody je rozdílná mezi klastry kulturní vzdálenosti respondentů. 

H6:Úroveň well-beingu je rozdílná mezi různými zeměmi původu respondentů. 

H7: U studentů s vyšší úrovní self-efficacy bude zachycena vyšší úroveň well-beingu. 

H8: Self-efficacy se statisticky významně liší mezi skupinou zahraničních studentů a studentů 

z České republiky. 

H9: Míra self-efficacy zahraničních studentů je srovnatelná s mírou self-efficacy zjištěné u 

obecné německé populace.  

4. Výzkumná otázka (04): 

Ovlivňuje průběh procesu akulturace subjektivně vnímanou výkonnost studentů? 

 H10: V závislosti na míře akulturačního stresu se bude měnit akademický výkon. 

H11: Celkový pocit pohody a spokojenost s akademickým výkonem spolu souvisí. 

H12: Bude možné nalézt vztah mezi subjektivně hodnocenou akademickou výkonností a úrovní 

self-efficacy.  

H13: V závislosti na kulturní vzdálenosti země původu se bude měnit i akademický výkon 

respondentů. 

5. Výzkumná otázka (05): 

Lze zachytit časový rámec průběhu akulturačního stresu? 

H14: U zahraničních studentů budou v prvních týdnech studijního pobytu zachyceny projevy 

akulturačního stresu ve vyšší míře, než u studentů pobývajících v ČR déle. 

H15: Kulturní vzdálenosti domovské a hostitelské země se v procesu akulturace projeví v tzv. 

U-křivce. 
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H16: Proces akulturace je možné zachytit pomocí tzv. U-křivky v závislosti na kulturní 

vzdálenosti domovské a hostitelské země. 

6. Výzkumná otázka (O6): 

Jaké jsou klíčové faktory (další faktory) ovlivňující průběh procesu akulturace?? 

H17: U studentů, kteří prošli adaptačním programem na počátku pobytu, bude zachycena 

nižší míra akulturačního stresu. 

Výzkumná podotázka: Jak sítě přátel souvisí s formováním dalších sociálních aktivit, 

spokojeností a výkonností? 

Použité metody a výzkumný nástroj 

Vzhledem k povaze cíle předkládané práce a zkoumaných okruhů, které se zaměřují na 

početnou skupinu zahraničních studentů, kteří do České republiky přijíždějí z mnoha zemí, se 

jeví jako vhodné použít kvantitativních metod zpracování dat.  

Dotazník 

Pro účely sběru dat byl vytvořen dotazník AAEPSA, který se v daných podmínkách 

jeví jako nejvhodnější nástroj z důvodu obvykle nedostatečné jazykové vybavenosti studentů, 

kterým psaná podoba textu poskytne delší čas k porozumění otázce. Přestože je anglický 

jazyk komunikačním a výukovým jazykem pro tuto skupinu studentů, pro většinu z nich není 

prvním jazykem a kvalita porozumění je tak různá. 

Na základě dat získaných z předvýzkumu byly upraveny otázky pro finální dotazník 

AAEPSA, který byl vytvořen v elektronické podobě (www.qr-

satisfaction.com/hchylova/start.php). Tímto způsobem je zajištěna vyšší efektivita záznamu 

informací a snižuje se chybovost při přepisu dat z papírového záznamu do elektronické 

podoby. Tato metoda také poskytuje některé interaktivní prvky, které zpřesňují způsob 

odpovědí. Jednotlivé sekce dotazníku obsahují uzavřené i otevřené otázky týkající se 

jazykové kompetence, sociálních proměnných, akulturačních strategií a projevů distresu, které 

mohou ovlivňovat průběh akulturace. Dále obsahuje následující tři standardizované 

dotazníky:  
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1. The Values Survey Module - VSM 08 (Hofstede, 2008) je dotazník obsahující 

34 položek, vyvinutý k porovnávání kulturně ovlivněných hodnot a postojů podobných skupin 

respondentů ze dvou nebo vice zemí. Umožňuje výpočet skórů na sedmi dimenzích národních 

kultur, pro každou dimenzi čtyři otázky a navíc šest otázek demografických. Pro první čtyři 

dimenze jsou dostupné Cronbachovy alfy na základě dat ze 40 zemí, které se pohybují od 

0,715 u UAI (Vyhýbání se nejistotě), přes 0,760 u MAS (Maskulinity), 0,770 u IDV 

(Individualismu) až po 0,842 u PDI (Vzdálenost od moci). Protože se k těmto čtyřem 

původním dimenzím vztahuje většina výzkumných prací, budou využívány i v našem 

výzkumu. VSM 08 umožňuje výpočet i dalších, novějších, dimenzí: LTOWS (Dlouhodobé 

orientace), IVR (Požitkářství/omezování) a MON (Index monumentalismu/velkoleposti). 

2. The Satisfaction With Life Scale – SWLS (Diener, 2000) je dotazník sestavený 

Dienerem a kol. (1985) k měření jedné z komponent well-beingu, obecné životní 

spokojenosti. SWLS sestává z pěti položkové škály, kdy respondenti vždy rozhodují, do jaké 

míry souhlasí s položkou na sedmi bodové škále Likertova typu (Diener a kol., 1985). Pavot a 

Diener (2008) uvádějí kvalitní psychometrické vlastnosti SWLS, včetně vysoké vnitřní 

konzistence a test-retest reliability (0,82), Cronbachova alfa je 0,87.  

3. The General Self-Efficacy Scale - GSES (Schwarzer a Jerusalem, 1995), je 

dotazník vytvořený ke zjišťování míry zvládání běžných denních problémů stejně jako 

adaptaci po zatěžujících životních událostech všeho druhu. Škála obsahuje deset položek 

měřících obecnou self-efficacy, odpovědi se zaznamenávají na čtyřbodové škále (1 - vůbec 

neodpovídá; 4 - zcela odpovídá). Cronbachovy alfa se pohybují od 0,76 to 0,90. Střední 

hodnota je 28,63 se standardní odchylkou 6,18 (Scholz a kol., 2002). Psychometrická validita 

škály, stabilita a reliabilita byla mnohokrát studována a potvrzena (např.: Luszczynska, 

Scholz a Schwarzer, 2005).  

Zpětná vazba a rozhovor 

U těch studentů, kteří projevili zájem o zpětnou vazbu, byl spolu s poskytnutím zpětné 

vazby k výsledkům z dotazníku proveden doplňující rozhovor, který umožnil doplnit další 

důležitá témata. 

Ti respondenti, kteří se zúčastnili osobního rozhovoru, byli také požádáni o vyplnění 

stručné ankety, která umožnila zachytit hodnocení akademického výkonu a spokojenosti se 

sojournem s  časovým odstupem uplynulého semestru, kdy mohou nastat změny v postojích.  
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Sběr dat a soubor respondentů 

Sběr dat probíhal v akademickém roce 2015/2016 na Provozně ekonomické fakultě 

České zemědělské univerzity v anglických studijních programech. Dotazník v celkovém počtu 

747 kusů byl rozesílán s doprovodným dopisem a žádostí o účast ve výzkumu. Tato informace 

byla části (240) studentů ještě znovu opakovaně předávána při kontaktní výuce. Vyplněných 

dotazníků se vrátilo 315, návratnost dotazníků je tak relativně vysoká (42,2%), zřejmě také 

díky opakovaným osobním výzvám. 

Výběr skupiny studentů pro účely toho šetření byl proveden na základě dostupnosti 

(Hendl, 2004), založený na ochotě zúčastněných studentů spolupracovat, pouze s příslibem 

zpětné vazby k výsledkům z dotazníků. Soubor respondentů se skládal z 319 studentů, 

z tohoto počtu je 39 studentů české národnosti, 9 národnost neudalo a zbylých 281 osob jsou 

studenti z celkem 50 různých zemí světa. 

Shrnutí výsledků 

První výzkumná otázka se týkala vlivu jednotlivých Hofstedeho dimenzí na průběh 

akulturace. 

Vzhledem k získaným výsledkům můžeme odpověď na tuto otázku shrnout tak, že 

ačkoli má zřejmě každá ze sledovaných kulturních dimenzí na průběh akulturace určitý vliv, 

některé dimenze jsou ve vztahu k daným výzkumným cílům více exponované. Ve sledovaném 

souboru respondentů se s ohledem na cíle našeho výzkumu ukázala být jako velmi významná 

zejména dimenze Individualismus – kolektivismus, která ve výběrovém souboru významně 

ovlivňovala akademický výkon, měla vliv na obtíže se vzděláváním ale i s prací, 

s navazováním a udržováním sociálních kontaktů a ovlivňovala spokojenost sojournerů. V 

mnoha ohledech je ovšem třeba brát v potaz také vliv úrovně dimenze Maskulinita – feminita 

země původu, která se promítá do okruhů úzce souvisejících se sledovanými cíli, neboť se 

ukázalo, že má vliv na obtíže se vzděláváním, se sociálními kontakty a na celkovou osobní 

pohodu. Dimenze Vzdálenost od moci se zřejmě podílí především na změnách výkonu a 

vnímané osobní účinnosti, zatímco dimenze Vyhýbání se nejistotě hraje podstatnou roli ve 

spokojenosti a celkové pohodě respondentů. 

Druhá výzkumná otázka sleduje roli kulturní vzdálenosti domácí a hostitelské 

kultury v rozdílném průběhu procesu akulturace. 
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S ohledem na získané výsledky můžeme tuto otázku uzavřít, že kulturní vzdálenost 

země původu a země hostitelské má významný vliv jak na způsob vyrovnání se 

s akulturačním stresem, tak na vytváření a prohlubování kulturních kompetencí, které mají 

obvykle potenciál pomáhat zvládat stres, nejen během sojournu. 

Třetí výzkumná otázka sledovala ovlivnění subjektivního well-beingu během 

procesu akulturace zejména ve vztahu k akulturačním strategiím, kulturní vzdálenosti a 

úrovni self-efficacy sojournerů. 

Na základě výsledků testování hypotéz můžeme konstatovat, že subjektivní well-being 

je v průběhu akulturace zřejmě ovlivňován akulturačními strategiemi. Zejména se jedná o 

strategii Separace, která zřejmě svým důrazem na udržení sítě přátel z domovské kultury 

minimálně v krátkodobém horizontu významně zvyšuje well-being sojournerů. Mimo to je 

well-being významně ovlivňován kulturní vzdáleností země původu respondenta, kdy 

sojourners ze vzdálenějších zemí vykazují významně nižší míru subjektivního well-beingu 

než respondenti ze zemí kulturně bližších. Celkově se ukázalo, že se statisticky významně od 

sebe liší míry well-beingu napříč jednotlivými národy. Dále můžeme navíc konstatovat, že 

také míra pocitu celkové pohody se liší v závislosti na kulturní vzdálenosti země původu 

respondenta.  

Subjektivní well-being statisticky významně koreluje s mírou self-efficacy, která je u 

respondentů ve výběrovém souboru významně vyšší, než u skupiny studentů z České 

republiky; svou úrovní se blíží spíše obecné německé populaci. Mezi průměrnou hodnotou 

self-efficacy pro jednotlivé země je významný rozdíl, zdá se proto, že existuje určitá kulturní 

podmíněnost tohoto faktoru. 

Čtvrtá výzkumná otázka se zabývala tím, zda průběh procesu akulturace ovlivňuje 

subjektivně vnímanou výkonnost sojournerů. 

Podle subjektivního hodnocení respondentů je možné tvrdit, že akademický výkon a 

jeho vývoj během sojournu je významně ovlivněn celkovým pocitem pohody, ukazuje se 

zároveň také, že se zvyšující se mírou stresu významně klesá spokojenost s akademickým 

výkonem. 
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Spokojenost s akademickým výkonem statisticky významně souvisí s mírou self-

efficacy. Dále je spokojenost s akademickým výkonem ovlivněna také velikostí změn, které 

daný výkon během sojournu doprovázejí. Tato změna se statisticky významně liší v závislosti 

na příslušnosti k jednotlivým klastrům podle země původu, kdy studenti z kulturně 

vzdálenějších zemí udávají změnu větší, než jejich kolegové ze zemí kulturně bližších.  

Pátá výzkumná otázka se věnovala problematice zachycení časového rámce 

průběhu akulturačního stresu, především ve vztahu k tzv. U-tvaru křivky přizpůsobení, také 

s ohledem na kulturní vzdálenost země původu respondentů. 

Otázka věnovaná průběhu procesu akulturace s důrazem na zachycení tvaru možné 

křivky přizpůsobení nepřinesla žádné statisticky významné závěry. Na grafických 

znázorněních procesu přizpůsobení podle časového rámce sojournu u kulturně blízkých a 

kulturně vzdálených skupin sojournerů můžeme pozorovat určité rozdíly (i když na dané 

hladině významnosti statisticky nevýznamné) které naznačují, že u skupiny blízké naší kultuře 

se objevuje trend vzdáleně podobný obrácenému U, kdy nejvyšší míra well-beingu je zhruba 

po půl roce pobytu. U skupiny respondentům z kultury vzdálené naší se v tomto trendu 

vyskytují větší kolísání, přizpůsobení se graficky nejspíše blíží W, s největšími propady well-

beingu v prvních 3-4 měsících a později po více než 6 měsících pobytu. Tuto otázku je nutné 

zodpovědět tak, že nebyl prokázán statisticky významný rozdíl v rozložení subjektivního 

well-beingu podle aktuální délky pobytu u jednotlivých klastrů podle kulturní vzdálenosti od 

hostitelské země. 

Šestá výzkumná otázka zkoumala další klíčové faktory ovlivňující průběh procesu 

akulturace. 

Předpoklad, že u sojournerů adaptujících se na nové kulturní prostředí lze po 

absolvování cíleného seznámení se s novým prostředím očekávat snížení akulturačního stresu, 

může být považován za oprávněný. Absolvování úvodního seznámení se s univerzitou 

statisticky významně negativně koreluje s mírou vnímaného akulturačního stresu. Vztah mezi 

sítěmi přáteli a akademickým výkonem se neprokázal, ovšem sítě přátel a sociální aktivity 

ovlivňují spokojenost a hodnocení životních podmínek s výkonem souvisí. Mezi nejobtížnější 

při adaptaci na novou kulturu je řazeno zvládání jazyka, zaměstnání, vzdělávání a sociální 

kontakt. 
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Z uskutečněných rozhovorů lze také konstatovat, že se opakovalo téma zátěže 

z přizpůsobování se nové kultuře, u respondentů ale často vnímané jako výzva, dále obtíže 

s navazováním sociálních kontaktů a poměrně vysoká míra spokojenosti s výkonem i celkové 

spokojenosti. 

Na základě stručných anket hodnocení výkonu a spokojenosti ke konci semestru se 

zdá, že lze uzavřít, že celkově jsou všichni relativně spokojeni se svým výkonem i s průběhem 

sojournu, opět se ale ukazuje, že můžeme konstatovat vyšší výskyt spokojených jedinců spíše 

ze zemí kulturně bližších. 

Diskuse  

V tomto oddíle vybrané výsledky konfrontujeme s příslušnými vybranými poznatky 

z uváděné odborné literatury. 

První a druhá výzkumná otázka se týkaly vlivu kulturních vzdáleností odvozovaných 

pomocí Hofstedeho dimenzí na proces akulturace: Teoretické předpoklady, které byly 

odvozovány na základě převážně zahraničních výzkumů v oblasti sojournu, se díky 

národnostnímu složení výběrového souboru dostávají do jiného sociokulturního kontextu, 

typického pro naši republiku jako hostitelskou zemi. Námi zpracované výstupy z dotazníku 

VSM 08 (2008) popisují například respondenty z Kazachstánu, kteří jsou v naší republice 

poměrně dosti zastoupeni, zatímco z mezinárodního hlediska je to relativně málo studovaná 

skupina. Dále se díky našim výsledkům nabízí možnost porovnání ČR v hodnotách nových 

Hofstedeho kulturních dimenzích – Monumentalismus a Požitkářství s Ruskem, Ukrajinou, 

Vietnamem a Kazachstánem, tedy skupinami se kterými přicházíme často do styku a jimž se 

uznávané mezinárodní výzkumy obvykle nevěnují.  

Třetí výzkumná otázka sledovala ovlivnění subjektivního well-beingu během procesu 

akulturace zejména ve vztahu k akulturačním strategiím, kulturní vzdálenosti a úrovni self-

efficacy sojournerů: Zvládání akulturačního stresu úzce souvisí s oblastí well-beingu, která je 

vzhledem k zaměření této práce důležitá také pro svůj vliv na výkonnost sojournerů. Výstupy 

testování hypotéz podpořily kulturní vázanost rozdílů ve well-beingu. Sojourneři z kulturně 

vzdálených zemí zažívají během akulturace vyšší úroveň stresu než respondenti ze zemí 

bližších. Vzrůstající kulturní vzdálenost země původu má významný vliv jak na způsob 

vyrovnání se s akulturačním stresem, tak na vytváření a prohlubování kulturních kompetencí, 



 
15 

které mají obvykle potenciál pomáhat zvládat stres. Výzkumy (např. Searle a Wardová, 1990) 

potvrdily, že větší množství interakcí se členy hostitelské kultury přináší snížení sociálních a 

akademických problémů, zvyšuje úroveň komunikačních kompetencí a zlepšuje celkovou 

adaptaci na život v zahraničí. Obecně se hovoří také o vlivu self-efficacy na tvorbu 

optimistických postojů a korelaci s kvalitou života (např. Hoskovcová, 2006). I v našem 

šetření se ukázala významná souvislost well-beingu a self-efficacy a také se projevily kulturní 

souvislosti této proměnné, které by si zřejmě zasloužily další zkoumání.  

Čtvrtá výzkumná otázka se zabývala tím, zda průběh procesu akulturace ovlivňuje 

subjektivně vnímanou výkonnost sojournerů: Jednou z nejdůležitějších oblastí z pohledu 

klíčových faktorů ovlivňujících adaptaci je využití sítě přátel (Bochner, 2006), kdy mohou 

zahraniční studenti těžit z interakce s členy hostitelské kultury jak sociálně, tak psychologicky 

i akademicky. Vztah mezi sítěmi přáteli a akademickým výkonem se v našem výzkumu 

neprokázal. Dále například Zhou a kol. (2008) uvádí, že kontakt a přátelství s místními 

studenty jsou spojeny s pozitivními emočními přínosy, jako je spokojenost zahraničních 

studentů, nižší míra stresu a lepší psychologické přizpůsobení. I podle výstupů v našem 

výzkumu se zdá, že sítě přátel a sociální aktivity ovlivňují spokojenost a hodnocení životních 

podmínek, které pak mohou souviset s již uváděným výkonem. Obdobně jak připomíná Zhou 

a kol. (2008) i podle našich výstupů se zdá (preference strategie Separace), že navzdory všem 

přínosům uváděné interakce jsou tyto v praxi velice omezené, neboť zahraniční studenti se 

obvykle nejvíce přátelí se studenty ze stejné kultury. Na základě výsledků z ankety provedené 

na konci semestru bylo subjektivní hodnocení akademické výkonnosti vesměs pozitivní, 

nicméně existuje určitá tendence k vyšší spokojenosti spíše u studentů z kulturně bližších 

zemí.  

Pátá výzkumná otázka se věnovala problematice zachycení časového rámce průběhu 

akulturačního stresu, především ve vztahu k tzv. U-tvaru křivky přizpůsobení, také s ohledem 

na kulturní vzdálenost země původu respondentů:  Jako příspěvek k rozsáhlé odborné diskusi 

o možném tvaru křivky přizpůsobení, který je kromě klasického U-tvaru (Lysgaard, 1955 a 

další) popisován také jako inverzní U-křivka (Hechanova-Alampay a kol., 2002), nebo 

reverzní J-křivka (Wardová a kol., 1998), případně lineární tvar (Bochner, 2006; Furnham, 

2007), připojujeme naše výsledky, které vzdáleně připomínají obrácené U pro studenty 

z kultur bližších a nejspíše tvar W u sojournerů ze vzdálenějších kultur, ovšem bez statistické 

významnosti nálezů. Ačkoli rozdíly projevů distresu u jednotlivých skupin od sebe statisticky 
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významně odlišné nejsou, zdá se, že v krátké době po příjezdu do ČR je hladina distresu na 

jedné z nejnižších úrovní celého sojournu. Tyto výsledky tak nejspíše potvrzují Furnhamovu 

(2005) poznámku o vágnosti pojetí teorií U-křivky. 

Šestá výzkumná otázka zkoumala další klíčové faktory ovlivňující průběh procesu 

akulturace: Wardová a kol. (2001) uvádějí výsledky několika výzkumů zaměřených na 

faktory, které zahraniční studenti vnímají jako ty, které jim působí obtíže při přizpůsobení. 

Mezi nejčastějšími problémy na začátku pobytu dominují především jazykové problémy, dále 

často finanční problémy, spíše než psychologické obtíže při adaptaci. Námi získané údaje 

udávají některé problémové oblasti shodně (sociální kontakt, vzdělávání jako takové), na 

prvních místech je ale pořadí odlišné: na prvním místě jazyková bariéra, na druhém 

zaměstnání, až na třetím místě se objevují obtíže se vzděláváním. Je také třeba vzít v úvahu, 

že na rozdíl od mnoha zahraničních výzkumů, není v našem případě komunikační jazyk 

jazykem hostitelské země. V literatuře (Wardová, Bochner a Furhnham, 2001; Sam a Berry, 

2006) uváděné výzkumy jsou obvykle studie adaptace sojournerů v zemích, kde anglický 

jazyk slouží jak pro komunikaci v pracovním/univerzitním prostředí tak pro komunikaci 

v běžném životě. 

Výstupy z empirické části práce budou využity také ke zkvalitnění služeb nabízených 

v rámci psychologického poradenství vysokoškolským studentům na Provozně ekonomické 

fakultě České zemědělské univerzity, které by měly být připraveny pomoci mezinárodním 

studentům již během prvních týdnů pobytu, kdy je jich nejvíce potřeba. Vysoká míra zátěže 

při adaptaci na nové kulturní prostředí se opakovaně potvrdila jak v rámci testování hypotéz, 

tak ve výpovědích při rozhovorech.  

Závěr  

Předkládaná práce byla věnována příchodu do nového kulturního prostředí, který 

s sebou neoddiskutovatelně nese zvýšené nároky na adaptaci jedince. V případě studentů na 

dlouhodobém studijním pobytu se navíc přidává ještě zátěž plynoucí z požadavku na 

akademický výkon. Negativně prožívaná část akulturačního procesu se v záporném smyslu 

podepisuje jak na jejich výkonu, tak na celkové pohodě a v neposlední řadě také na celkovém 

hodnocení studijního pobytu i hostitelské kultury jako takové a proto je důležité tuto část 

akulturace cíleně omezovat. Následující hlavní zjištění této práce k tomu mají přispět: 
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Kulturní vzdálenost země původu a země hostitelské se ukazuje jako jeden 

z nejvýznamnějších faktorů, který má vliv na téměř všechny aspekty sojournu. Významný 

vliv na způsob vyrovnání se s akulturačním stresem a na ovlivnění akademického výkonu má 

zejména dimenze Individualismus – kolektivismus, která významně působí i na oblast 

vzdělávání, na práci, na sociální kontakty a spokojenost sojournerů, ačkoli není možné 

opomíjet ani vliv ostatních dimenzí jak na výkon, tak na spokojenost a celkovou pohodu 

sojournerů. Subjektivní well-being je v průběhu akulturace, kromě kulturní vzdálenosti, 

ovlivňován mnoha dalšími faktory, z nichž mezi významné patří akulturační strategie, 

zejména Separace, která zřejmě svým důrazem na udržení sítě přátel z domovské kultury 

významně zvyšuje well-being sojournerů. Dále se ukazuje významná souvislost s vnímanou 

vlastní účinností, která má úzký vztah i ke spokojenosti s akademickým výkonem a zároveň 

se zdá být kulturně podmíněna. Studenti z kulturně vzdálenějších zemí pochopitelně také 

vnímají větší množství změn ve výkonu a je tím negativně ovlivněna i jejich spokojenost 

s výkonem. Tato je ovlivňována také úrovní self-efficacy, která se nabízí také jako proměnná, 

se kterou je možné pracovat.  

Potvrdilo se také, že u sojournerů adaptujících se na nové kulturní prostředí se po 

absolvování úvodního seznámení se s univerzitou podstatně snižuje míru vnímaného 

akulturačního stresu a zvyšuje míru well-beingu. Ačkoliv se nepodařil prokázat významný 

vztah mezi sítěmi přátel a akademickým výkonem, ukázalo se, že sítě přátel a sociální aktivity 

ovlivňují spokojenost a pozitivní hodnocení životních podmínek, což jsou faktory, které 

s výkonem souvisí. 

Tato práce se zabývala popisem a analýzou klíčových faktorů provázejících akulturaci. 

Přínos v rovině poznatkové poskytuje prohloubení stávajících poznatků o předmětné oblasti, 

což je s ohledem na fungování a komunikaci v současné globální společnosti velmi důležitý 

úkol. Využití získaných poznatků se nabízí nejen v oboru psychologie práce, ale také 

umožňuje spolupráci s interkulturními psychology a kulturními antropology, kde vidíme jako 

pro aplikaci významné zejména doplnění informací o méně zkoumaných národnostních 

skupinách ze zemí bývalého Sovětského svazu.  

V rovině empirické práce přináší aplikaci odborných teoretických východisek i 

výzkumných postupů známých ze zahraničního odborného světa do prostředí České 

republiky. Z hlediska prevence obtíží spojených s procesem adaptace na novou kulturu je 

nanejvýš vhodné cíleně zařazovat interkulturní trénink také pro ty členy hostitelské 
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společnosti, kteří budou se sojournery přicházet do styku, pro přijíždějící studenty pak 

adaptační program. Poznatky o úspěšně fungujících strategiích využívaných při akulturaci lze 

využít pro doplnění stávajících technik a usnadnit tak průběh akulturačního procesu a zmírnit 

problémy spojené s kulturním šokem. Ačkoliv jsme si vědomi toho, že skupiny sojournerů 

studentů a pracovníků se od sebe vzájemně v mnoha ohledech liší, na druhou stranu se 

zároveň jedná o nejvíce si vzájemně podobné skupiny sojournerů a mnohé ze získaných 

poznatků je možné využít pro interkulturní styk v pracovní oblasti.  

Další přínos této práce je možné spatřovat v možnosti využití získaných poznatků pro 

oblast poradenství na vysoké škole, jak na hostitelské univerzitě, tak na dalších univerzitách 

s podílem zahraničních studentů. Stávající psychologická poradna při katedře psychologie na 

PEF ČZU je zdarma dostupná pro všechny studenty univerzity. Pro nově příchozí zahraniční 

studenty by ale měly být její služby oznamovány intenzivněji zejména na úplném počátku 

pobytu, kdy o možnostech její existence nebo podmínkách využití nemusejí vědět a přesto 

právě tehdy bývají v nejvyšší míře potřebné. Doporučujeme proto zahájit cílené zaměření se 

především na skupiny studentů, které se jeví jako potencionálně ohrožené, za využití 

flexibilních a zřejmou anonymitu zaručujících metod přístupu do poradny, například s vyšším 

využitím moderních komunikačních prostředků a sociálních sítí. 

Změny kulturního prostředí kladou na jedince vysoké nároky, pokud zákonitosti 

tohoto procesu hlouběji poznáme, nabízí se možnost, že celý proces akulturace bude vnímán 

ne jako nepříjemná epizoda, ale jako výzva. 
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