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Bakalářská práce Eugenie Bardy se zabývá situací zahraničních studentů, kteří přijeli do
České Republiky s cílem studovat zde v českém jazyce na univerzitě. Specificky se zaměřuje
na problematiku akulturačního stresu a způsoby jeho zvládání. Empirická část práce je
zpracována kvalitativně prostřednictvím rozhovorů.
V teoretické části práce v rozsahu zhruba první poloviny 60-ti stránkového textu se autorka
zabývá klíčovými východisky pro studium tématu. Ukotvuje své zpracování v tématech
migrace, s důrazem na studentskou populaci, akulturaci a akulturační stres. Teoretická část
práce je strukturovaná, informačně podnětná, témata dobře korespondují s navazující
empirickou částí. Autorka prokazuje znalost tuzemské i zahraniční literatury, doplňuje vhodně
i elektronickými zdroji. Práce je stylisticky i gramaticky v zásadě v pořádku.
Výzkumná část práce je založena na individuálních rozhovorech, což je vhodně zvolená
metoda s ohledem na téma, které zatím v českém prostředí nezískalo příliš odborné
pozornosti. Analýza odpovídá tematické analýze a proběhla s podporou software MAXQDA,
nicméně vlastní přístup by měl být popsán obsáhleji. Výsledky jsou předloženy ve třech
navazujících okruzích: hlavní stresory, copingové strategie a propojení copingových strategií
a strategií akulturace. Výzkumná část je zakončena poměrně rozsáhlou diskusí, předkládající
klíčová zjištění, a stručným závěrem.
Autorka na základě svých zjištění naznačuje zajímavé souvislosti, které by mohly být dobře
využity při dalším výzkumu, optimálně za využití smíšeného designu. Například se jedná o
souvislost mezi integrací a strategií zvládání stresu zaměřenou na problém, a separací a
strategií zvládání stresu zaměřenou na útěk. Práce má v každém případě potenciál pro další
rozvoj teoretických poznatků v oblasti akulturace a akulturačního stresu, i s ohledem na
aplikovaný výzkum.
Závěr: Bakalářskou práci Eugenie Bardy 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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