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I. Stručná charakteristika práce

Disertační práce se věnuje velmi aktuálnímu a významnému tématu akulturace na
nové prostředí, konkrétně tomu, jak se adaptují vysokoškolští studenti na české
univerzitní podmínky, jaký vliv má vnímané self-efficiacy na adaptační proces, na
akademický výkon a na celkový well-being. Práce se skládá ze dvou částí,
teoretické a empirické a za hlavní cíl si klade identifikovat klíčové faktory, které
pomohou usnadnit adaptační proces, a které by bylo možné využít pro případné
vytváření adaptačních programů či poradenství pro studenty i pracovníky
vyjíždějící na delší časový úsek do zahraničí.

II. Stručné celkové zhodnocení práce

Disertační práce je psána velmi čtivě a přitom sofistikovaně. Kapitoly logicky a
plynule navazují jedna na druhou a srozumitelně shrnují teoretické základy
empirické části. Empirická část je zpracována velmi pečlivě, několik málo
nepřesných statistických formulací ukazuje na autorčinu mírnou statistickou
nejistotu, ale celkový výsledek její snahy hodnotím velmi pozitivně.

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů

1. Struktura argumentace.

Výklad autorky je dle méo názoru srozumitelný a jasný, disertační práce je
přehledně členěna a směřuje práce k jasně vytčenému cíli, který se autorce daří
zdárně naplnit.

2. Formální úroveň práce

Práce autorky se zkratkami, syntaxí bibliografických odkazů, přepisy cizích slov je
koherentní. Práce je vizuálně přehledná a dobře zformátovaná. Autorka užívá
správně poznámek pod čarou a nedopouští se pravopisných chyb či jazykových
neobratností.

3. Práce s prameny či s materiálem

Práce dle mého názoru kvalitně shrnuje dostupnou českou i zahraniční literaturu
vztahující se ke zkoumanému tématu. Autorka disertační práce operuje průhledným



způsobem se sekundárními prameny a využívá odborné prameny, které by využívat
měla.

4. Vlastní přínos

Metodologie sběru dat a analýzy je vhodně zvolená a koherentní, všechny kroky
analýzy autorka dobře odůvodňuje a následně provádí. Způsob sběru a zpracování
dat odpovídá autorkou zvolené výzkumné otázce a testovaným hypotézám.
Interpretace výsledků je logická a dobře strukturovaná. Z předložęné disertační
práce je zřejmé autorčino velké zaujetí tématem a snaha o možnost praktické
aplikace poznatků empirické části práce. Tyto poznatky vnímám jako velmi
přínosné a obohacující pro do zahraničí vyslané studenty i pracovníky i pro
akademickou oblast. Oceňuji také iniciativu studentky poskytnout respondentům
výzkumu zpětnou vazbu ohledně jejich výsledků.

IV. Dotazy k obhajobě

1. Přestože s výsledné analýzy byli čeští studenti vyloučeni, nerozumím, proč
jsou do výzkumného sběru dat čeští studenti studující v anglickém programu
vůbec zařazeni, když tématem práce je adaptace na jinou kulturu?

2. Vámi definované hypotézy v empirické části vycházejí z odborné literatury?
Pokud ano, proč jste ji při jejich definování nezmínila?

3. Na str. 87 uvádíte následující hypotézy:

H1: Kulturní vzdálenost ovlivní schopnost vyrovnat se s akulturačním stresem.
H2: Kulturní vzdálenost ovlivní míru a kvalitu interkulturních kompetencí (jazyk,
znalost kultury...)
Jak můžete pouze použitím korelační analýzy prokázat vliv?

4. Na str. 96 uvádíte, že užití strategie integrace by mělo svědčit pro snazší
akulturaci, protože integrace bývá hostitelskou kulturou významně
upřednostňována. Napadá Vás konkrétní země, ve které integrace není
preferovanou strategií?

5. Domníváte se, že je skutečně dotazník nejvhodnějším nástrojem sběru dat v
případě respondentů s různou úrovní jazykových schopností?

6. Co vnímáte jako nejdůležitější zjištění Vaší disertační práce?
7. Jak konkrétně budou využity poznatky z Vaší empirické části práce?

V. Závěr

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto
ji doporučuji k obhajobě a v předběžně ji klasifikuji jako prospěl/a
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