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13:32 Předseda komise Lenka Šulová zahájila obhajobu, představila sebe a přítomné členy 

komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představila studentku.  

13:34 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studia studentky a její disertační 

práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. Poukazuje na velmi dobrou spolupráci a 

zmiňuje, že studentka přichází z akademického prostředí. Naplnila předpoklady a splnila studijní 

plán, včetně spoluautorství na kapitole v knize. V rámci GAČR vyvinula v týmové spolupráci 

diagnostickou metodu. Projevila náhled, zkušenost a zaujetí. Využila všech možností, které byly 

k dispozici. Položila si 6 výzkumných otázek, výzkum je statisticky čistý a nástroje byly 

relevantní. Empirická studie je doplněna kvalitativním přístupem, společně s rozhovorem 

doplňuje poznatky o daném tématu. Velmi dobrá kapitola diskuze – studentka vykazuje odbornou 

zralost. Jazyk je exaktní a veškeré výzkumné kroky na sebe logicky navazují. Nabízí možnost 

dalšího využití dotačních programů pro zahraniční studenty. 

13:39 Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělila, že výzkum probíhal 

zejména na ČZU, přičemž stále se zvyšují počty osob přicházejících studentů. ČR je považována 

za velmi populární destinaci pro zahraniční studenty, a proto jich stále přibývá. Vycházela 

z rámců interkulturní psychologie, přičemž zmiňuje akulturaci jakožto nosné téma. Definice 
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akulturace vychází z antropologie a zahrnuje fenomény z různých kultur. Dále popisuje „kulturní 

šok“ podle Oberga (1960) a popisuje jeho jednotlivé fáze. Pokračuje křivkou přizpůsobení po 

návratu domu a re-adaptací. Komentuje různé tvary křivek a navazuje pojmem Berryho 

„akulturační stres“. Podle něj popisuje 4 základní strategie akulturace. Popisuje nejvýznamnější 

výzkumy v interkulturní psychologii (Hofstede, Schwarze atd.). Charakterizuje specifika 

sojourners – studentů a problémy, kterým čelí. Ukazuje se, že v rámci akulturace je vhodné 

využít konceptů subjektivního well-being a self-efficacy. Cílem práce bylo popsat a realizovat 

proces adaptace s jeho praktickou aplikací a využít přesahu psychologických poraden pro 

vysokoškolské studenty přicházející ze zahraničí. Představuje celkem 6 výzkumných otázek. 

Otázky 2-6 založeny na diverzifikaci skupiny studentů podle podobností k naší kultuře – byly 

vytvořeny 2 skupiny, které byly porovnávány. Dále popisuje metody sběru dat a soubor 

respondentů. Dotazník byl doplněn o rozhovor se zpětnou vazbou. Sběr dat probíhal 2015/2016. 

Soubor tvoří celkem 319 respondentů. Představuje výsledky a klastrovou analýzu, kdy prezentuje 

dendrogram kulturní vzdálenosti – kousek od ČR bylo Řecko, Polsko, Španělsko, na druhém 

konci Taiwan aj. Nejvíce se projevují dimenze individualismus – kolektivismus (otázka 1). 

Výsledky šetření shrnují, jaký má vliv kulturní vzdálenost na akulturaci (otázka 2), jak ovlivňuje 

akulturace subjektivní well-being (otázka 3), ale také akademickou výkonnost (otázka 4). Otázka 

5 směřuje k zachycení časového rámce průběhu akulturačního stresu. Otázka 6 se zabývá 

klíčovými faktory, které ovlivňují akulturaci – nejvíce ji ovlivňuje jazykové bariéry, dále 

zaměstnání, pak až vzdělávání. V diskuzi byly uvedeny národnosti, které u nás mají větší 

zastoupení (Rusko, Ukrajina, Vietnam, Kazachstán) a zmíněny hodnocení v nových Hofstedeho 

dimenzích (Požitkářství, Monumentalismus). Zmiňuje negativní vliv akulturace na výkon, 

celkovou pohodu a celkové hodnocení hostitelské kultury. Kulturní vzdálenost je jedním 

z nejvýznamnějších faktorů, významný vliv má také individualismus – kolektivismus. Nejlepší je 

pracovat na prevencích, spojených s procesem akulturace, a zkvalitnit služby, nabízené v rámci 

psychologického poradenství.  

14:11 Oponent Eva Jarošová seznámila přítomné s hlavními body svého posudku a se závěrem, 

že doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. Práce je zdařilá a její logika je jasná, 

výklad čtivý, empirická část má odpovídající úroveň. Je zřejmé také praktické využití práce. 

Obzvláště 4. kapitola je autorsky originální. Položila studentce tyto otázky:  
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1. Využívá pouze škálu obecné self-efficacy, ale nevyužívá specifického self-efficacy, které 

zmiňuje v teoretické části. Proč? 

2. Zjištěná míra self-efficacy je u studentů ve výběrovém souboru významně vyšší než u 

skupiny studentů z České republiky. Jak tato zjištění interpretuje? 

3. Jakým způsobem lze zjištění aplikovat v poradenské praxi a zda se dají výsledky využít 

v interkulturní přípravě vyjíždějících studentů? Pokud ano, jak? 

14:16 Oponentka Michaela Škrábová seznámila přítomné s hlavními body svého posudku a se 

závěrem, že souhlasí s Evou Jarošovou a doporučuje předloženou disertační práci k obhajobě. 

Vyhodnocuje, že práce je kvalitní a pečlivě zpracovaná. Položila studentce tyto otázky: 

1. Proč jsou do výzkumného sběru dat čeští studenti studující v anglickém programu 

zařazeni?  

2. Definované hypotézy v empirické části vycházely z literatury či dotazníků? Pokud ano, 

proč jste ji při jejich definování nezmínila? 

3. Na str. 87 uvádíte hypotézy: 

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

b. 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? Znáte nějakou studii, kde 

by byly porovnávány různé země s jejich preferencí? 

14:19 Studentka  reagovala  na posudky oponentů a jejich položené otázky. 

1. Specifické self-efficacy je zajímavý koncept, ale výzkumy byly malinko posunuté, a proto 

nejsou vhodné pro naše prostředí. Akademická self-efficacy souvisí s celkovou self-

efficacy velmi úzce, navíc nebylo možné využít dotazník pro specifickou self-efficacy. 

Obecná self-efficacy má bohatší historii a více literatury pro lepší porovnatelnost 

s dalšími výzkumy, trvalejší platnost, délka a validita dotazníku GSES. 

2. Samotný pobyt v zahraničí posouvá self-efficacy a pravděpodobně také uvědomění, že 

zvládli nějakou nepříjemnost. Může mít souvislost také s tím, že na VŠE je self-efficacy 
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nejnižší, zatímco na ČZU mají pocit, že se jim daří dobře. Pozitivně koreluje s well-

beingem.  

3. Vysoká míra zátěže při adaptaci na nové kulturní prostředí se opakovaně potvrdila, jak 

v rámci testování hypotéz, tak ve výpovědích při rozhovorech. Školy by měly podporovat 

strategii integrace u vyjíždějících studentů – otevřenost vůči zkušenostem, snižování 

předsudků, osobní zkušenost apod. Spokojení jsou studenti z Ruska, ale i USA, zatímco 

nejhůře se přizpůsobují studenti z Asie. 

4. Skupina českých studentů byla do výzkumu doplněna po zkušenostech z předvýzkumu 

pro možnost porovnání jednotlivých kultur z hlediska Hofstedeho dimenzí a také 

vzhledem k malým četnostem ve skupinách, v kterých byla provedena klastrová analýza 

vzdálenosti kultur. 

5. Vycházela především z literatury, ale využila také dostupných informací z dotazníku. 

Mimo hypotézu, vycházející z první výzkumné otázky (Hofstede), uvedla pro pochopení 

významu jednotlivé koncepty vždy před příslušnou hypotézou v kapitole. Také by bylo 

možné je uvádět v kapitole 5.   

6. K testování H1 a H2 byly, vzhledem k tomu že testovala vliv, použity testy Kruskal-

Wallis (neparametrická obdoba ANOVy) a analýza rozptylu ANOVA. Vliv nebyl 

prokazatelný v rámci závislosti dvou proměnných. Dále byly použity t-testy. 

7. Integrace je strategií, která je upřednostňována ve většině hostitelských zemí. Důležitá je 

také možnost výběru a svobodné volby akulturační strategie. Zmiňuje poznatky z celého 

světa – tzv. melting pot, který se týká Kolumbie, Brazílie (specifická) nebo Izraele, ale i 

tam byly některé skupiny separovány podle země původu.  

14:25 Oponenti (a školitel) se vyjádřili k vystoupení studenta. Eva Jarošová reagovala na 

odpověď na otázku 2 komentářem, že může být výkonová motivace, která akulturaci ovlivňuje. 

Michalea Škrábová se zajímala o použité statistické metody a další výzkumy.  

14:26 Studentka reagovala na vyjádření oponentů. Srovnání českých studentů se zahraničními 

studenty, ale také se studenty VŠE. Zmiňuje také využití 3 standardizovaných metod se dotazník 

jevil jako nejvhodnější. Roli hraje kulturní vzdálenost, ale také stručnost odpovědí studentů, kteří 

mají potíže s cizím jazykem, nebo jejich přízvuk. Limitem je také anglický jazyk, jež pro většinu 

studentů není jejich mateřským jazykem. Dále by rádi implementovali do programu interkulturní 

tréninky a adaptační programy. 
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14:29 Předseda komise zahájil diskusi. V následné diskusi vystoupil: Radvan Bahbouh – existuje 

studie, kde by bylo rozdělení podle toho, jak dané země podporují akulturaci, a zda jsou některé 

země v akulturaci úspěšnější? Dále Radvan Bahbouh zpochybňuje výsledky Hofstedeho, kdy ČR 

měla velmi rozdílené výsledky v průběhu let – výzkumy jsou totiž opřeny o expertní odhady a 

nereprezentativní skupiny – z čeho tedy byly dimenze vyhodnoceny?  

14:33 Studentka  reagovala  na vyjádření členů komise: 

1. Na podnět oponenta Radvana Bahbouha odpovídá, že vždy záleží na daných organizacích 

a není si vědoma uceleného výzkumu, který by tyto poznatky shrnoval.  

2. Hofstede říká, že můžeme porovnávat vždy jen dvě země mezi sebou. Výsledky by měly 

odpovídat realitě, ale zdrojová data jsou velmi různá. Nikde se však přesně neuvádí 

přesný popis souboru. Proto někdy výsledky plně nekorelují s výstupy Hofstedeho. 

14:42 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. Všech 5 členů komise souhlasí s udělením titulu Ph.D. 

 

Předseda komise seznámil studentku a přítomné s výsledkem obhajoby: komise hlasovala pomocí 

hlasovacích lístků, počet členů komise 5 – přítomno členů komise 5 – kladných hlasů 5, 

záporných hlasů 0. Obhajoba disertační práce byla klasifikována prospěla. 

 

Zapisovatel: Mgr. Jiřina Kabelková 
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