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Jana Bělohlávková se v rámci své bakalářské práce zaměřila na oblast multikulturní 

výchovy (dále MV).  Svůj projekt směřovala do oblasti zavádění nových metodických 
popřípadě didaktických postupů při jejím prosazování a naplňování. Nástrojem kultivace 
(multikulturních postojů, poznatků a dovedností = afektivní, kognitivní a psychomotorické 
složky MV) se pak stal příběh.  

 
Zvolený úkol, jež spočíval ve vypracování návrhu jak uplatnit příběh v rámci MV ve 

škole (do jisté míry předstupeň k vypracování metodiky), autorka ukotvila v rešerši a 
konstruktivní kritice odborné literatury. V tomto smyslu viděla východiska pro svoji práci 
v průsečíku několika tématických okruhů: příběh, teoretické vymezení MV a jejích cílů, 
multikulturní kontext české společnosti a rámce aplikace MV v ČR. Daná témata přitom 
nepředstavovala izolovaně, nýbrž v odkazech na cíl práce – tedy na uplatnění žánru příběhu 
ve výuce MV. Přestože tyto části práce působí vyváženě, upozornila bych na dva dílčí 
přehmaty.  

 
V první výkladové (dle číslování druhé) kapitole, kde se autorka věnovala žánru 

příběhu, si kladla otázku, v čem se aplikace příběhu ve výuce liší od tradičního frontálního 
vyučování akcentující formu „objektivního“ „suchého“ výkladu. Přestože tato část práce je 
vhodně zvolena a zpracována, ráda bych nabídla upřesnění interpretace autorky. Ve svém 
shrnutí Jana Bělohlávková jako ústřední moment rozdílnosti mezi školním výkladem a 
příběhem uvedla míru fikce. Domnívám se, že tento závěr je spíše ukvapený, neboť řada 
příběhů je i v naší kultuře adresátovi předkládána jako pravdivá. Naopak to, co je pro příběh 
ve srovnání s výkladem typičtější, a co také autorka v rozpravě uvádí, je afektivní rovina 
příběhu. Proto bych doporučovala více něž otázku fiktivnosti ve shrnutí akcentovat právě 
možnost být emočně na příběhu zainteresován.  

 
V další části práce, tedy v následujících čtyřech kapitolách věnovaných otázkám 

multikulturní výchovy (potažmo transkulturnímu přístupu) se autorka pokusila důležitost a 
kontext multikulturní výchovy vztáhnout i k multikulturní skladbě ČR a jejímu vývoji (v 
literátu by asi nalezla pojem multietnická skladba). Je ovšem třeba říci, že v této části (vývoj 
etnické struktury  ČSR/ČR) Jana Bělohlávková nepracovala s literaturou. To se bohužel 
odrazilo v nepřesných schematizacích. Rozhodně nelze souhlasit, že  Benešovy dekrety byly 
první ranou multikulturní společnosti, neboť již od roku 1942 byla systematicky umrtvována 
(přeneseně i v pravém slova smyslu) kultura, jejímiž nositeli byli českoslovenští občané 
židovského původu. Také vývoj po roce 1945 nebyl na příliv imigrantů tak chudičký, byť 
uprchlíci z Řecka a čeští, slovenští a ukrajinští reemigranti, kteří směřovali do vysídleného 
pohraničí, tvořili spíše procenta celkového počtu obyvatel a z hlediska etnického často 
náleželi ke dvěma státotvorným národům ČSR, byť kulturně se od majoritní společnosti lišili.  

 
Na teoretické jinak velice promyšleně koncipované kapitoly pak navazují sedmá, osmá 

a devátá kapitola, klíčové stati autorky, jak uplatnit příběh ve vyučování MV. Nejprve autorka  
se ještě na několika stránkách věnuje vymězení a vysvětlení pro ni nosných klíčových 



pedagogických postupů – hodnocení a reflexi. Právě v reflexi vidí Jana Bělohlávková způsob, 
jak revidovat,  korigovat a formovat multietnické postoje žáků. Využití příběhu ve výuce pak 
představuje ve dvou rovinách: 1. v rovině média – jak příběh sdělit, a 2. v rovině uplatnění 
příběhu ve scénáři vyučovací hodiny. Druhou jmenovanou rovinu pak akcentuje a na základě 
konkrétního příběhu rozpracovává varianty aplikace příběhu v závislosti na zvoleném 
výukovém cíli. Tato „skica“ by byla jistě velmi podnětná pro pedagogy a rozpracování 
dalších příběhů touto formou a do větších detailů by byla vhodným metodickým materiálem i 
pro praxi. 

 
Práce má pak dvě doušky.  První představuje transkulturní přístup a druhá přináší 

medailonky projektů MV,  které také pracují s příběhem. Přestože autorka zejména v prvém 
případě váhala, zda Exkurz  zařadit, domnívám se, že ve výsledku učinila dobře. Bakalářská 
práce tím nabyla na informační bohatosti. Navíc ve vztahu k zvolenému cíli práce dokázala 
Jana Bělohlávková  držet vnitřní linearitu výkladu, a tedy tyto zmíněné odbočky, konzistenci 
textu nenarušily. 

 
Práce Jany Bělohlávkové je velice hezky koncipována. Vyniká prací s literaturou, 

která zde není samoúčelná, nýbrž podpírá vlastní část práce autorky. Posledního odstavec 
závěru pak jen potvrzuje, že autorka je vyzrálou bytostí, která svoji bakalářskou práci spojila i 
s osobním postojem a ambicí. 

 
Bakalářskou práci Jany Bělohlávkové hodnotím jako výbornou, navrhuji bodové 

ohodnocení 45 bodů.   
 
 
V Praze 31.8. 2007       PhDr. Dana Bittnerová, CSc. 


