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Bakalářská práce Šárky Sejčkové zachycuje téma akulturace v rovině každodenního života 

vysokoškoláků. Konkrétně se zaměřuje na zkušenosti ze spolubydlení českých a zahraničních 

studentů na vysokoškolských kolejích.  

Poněkud kratší teoretická část (22 stran z 65) zahrnuje témata kultura, akulturace a identita. 

Téma identity je ukotveno v období adolescence posledního tématu se zaměřením na téma 

předsudků a stereotypů. Autorka zde prokazuje dobrý přehled v tuzemské i zahraniční 

literatuře. Práce je gramaticky i stylistiky v pořádku, nacházím pouze drobné překlepy.  

Empirická část je strukturovaná a informativní. Autorka zvolila rozhovory, což je vhodné 

s ohledem na to, že nejsou k dispozici obdobné studie zaměřené na zvolenou cílovou skupinu. 

Analýza dat vychází ze zakotvené teorie a vznikala za pomocí softwaru MAXQDA. Autorka 

představuje jednotlivé kódové rodiny, nicméně pro přehlednost by bylo vhodné ještě přímo 

sladit tabulku č. 3 s jednotlivými očíslovanými kapitolami. Výsledná zjištění autorka výstižně 

sumarizuje a dále pokračuje diskusí vztaženou zejména ke klíčovému zahraničnímu textu J. 

Berryho.  

Práce nabízí zajímavý vhled a přispívá k porozumění období adolescence i multikulturních 

vztahů. Samozřejmě řadu zjištění by bylo vhodné do budoucna rozvíjet prostřednictvím 

dalších výzkumů – například i v rovině toho, zda deklarované vztahy a dynamiku soužití na 

koleji lze považovat za obvyklé či ne. Autorka dále zjišťuje, že zatímco zahraniční studenti 

usilují především o integraci, tedy zapojení do obou kultur, ze strany majority nacházíme 

spíše prvky multikulturalismu, s dominantní domácí kulturou a menším vlivem cizinců na 

Čechy. Faktory posilující soužití by bylo dále vhodné zkoumat i ve vztahu k studentům 

pocházejícím z jiných, v našem prostředí méně obvyklých, kultur.  

Závěr: Bakalářskou práci Šárky Sejčkové považuji za zdařilou. Studentka prokázala, že je 

schopná pracovat s odbornou literaturou tuzemského i zahraničního původu a má 

odpovídající badatelské dovednosti. Text splňuje nároky na závěrečné práce na oboru 

psychologie. 
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