
Abstrakt  

Disertační práce se věnuje akulturaci jakožto procesu adaptace na novou kulturu, jeho 

vlivu na výkonnost a well-being vysokoškolských studentů. Práce se skládá ze dvou částí, 

části teoretické a části empirické. V teoretické části jsou v první kapitole představeny základní 

poznatky týkající se předmětné oblasti, je zde vymezena interkulturní psychologie, akulturace 

z různých úhlů pohledu, dále je zde popsán kulturní šok, odlišné strategie a průběhy 

akulturace a v neposlední řadě také typologie skupin účastnících se tohoto procesu. 

V následující kapitole jsou uvedeny nejvýznamnější výzkumné projekty interkulturní 

psychologie. Poslední kapitola teoretické části práce se zaměřuje na specifika skupiny 

zahraničních vysokoškolských studentů na studijních pobytech, s důrazem na akulturační 

stres, well-being a subjektivně vnímanou výkonnost a self-efficacy. Uváděné oblasti jsou dále 

zpracovány v rámci empirického šetření ve druhé části práce. Cílem předkládané práce je 

analyzovat proces adaptace na nové kulturní prostředí, se zřetelem na klíčové faktory, které 

ovlivňují průběh a výsledky tohoto procesu. S ohledem na zamýšlené praktické využití 

získaných výsledků bude sledován také vliv self-efficacy především v souvislost se zvládáním 

zátěže, subjektivním hodnocením akademického výkonu a celkovou mírou well-beingu 

sojournerů. Vzhledem k národnostnímu složení výběrového souboru budou teoretické i 

výzkumné poznatky ze zahraničních zdrojů upraveny a doplněny pro oblast praktické aplikace 

v oblasti psychologie práce v rámci interkulturního setkávání v sociokulturních souvislostech 

naší země. 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. Některá zjištění bude možné využít nejen v kontextu přípravy na studijní, ale i na 

pracovní zahraniční pobyt.  
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