
Posudek bakalářské práce Jany Bělohlávkové 
„Využití p říběhů pro multikulturní výchovu na školách v České republice“ 

 
 

Autorka si v práci kladla dva základní cíle – odpovědět na otázky ‘Co může práce 
s příběhem multikulturní výchově nabídnout a jakým způsobem lze s příběhem 
v multikulturní výchově pracovat?‘ 

Hned v úvodu nás autorka seznamuje s logikou, s jakou je práce sestavena a následně se 
pak v jednotlivých kapitolách pokouší propracovat k odpovědím na své otázky – od úvodu 
k příběhům přes zakotvení pojmu multikulturní výchova až po praktické náměty, jak 
s příběhy pracovat. 

 
Po formální stránce je práce přehledná, strukturovaná, se všemi náležitostmi, které patří 

k bakalářské práci. Škoda je, že autorka příliš šetřila místem (začátky kapitol nejsou na 
samostatných stránkách), což je někdy na úkor přehlednosti textu. Co se seznamu literatury 
týč, tak je třeba upozornit na jeho obsáhlost i na fakt, že autorka čerpala z cizojazyčných 
(německých i anglických) zdrojů. 

Z obsahového hlediska bych práci vytkla především to, že v ní chybí explicitně popsaná 
metodika. Autorka de facto zvolila metodu analýzy dostupných materiálů – ať již teoretické 
literatury nebo praktických ukázek z využití příběhů v rámci multikulturní výchovy v praxi, 
přesný způsob, jak postupovala ale nikde souvislým způsobem neuvedla. Z toho hlediska se 
na některých místech dopouští nejasných kroků v logické stavbě textu – např. na str. 10 
představuje kategorizaci příběhů, ze které není zcela zřejmé odkud jsou body, které autorka 
neuvádí jako přejaté od Nossrata, 1990 (ty neuvedené v kurzívě). Dalším příkladem pak může 
být poněkud zkratkovité okruhy multikulturní výchovy uvedené na stejné straně. 

Podobná nelogičnost se objevuje v 7. – 10. kapitole, kde není zcela zřejmé, zda autorka 
aplikuje práci s příběhy na obecně platné pedagogické postupy nebo zda se pokouší vytvořit 
vlastní reflexi práce s příběhy.  

Přesně v těchto případech by vhodně a detailně popsaná metodika pomohla udržet 
logickou strukturu textu. 

Na druhou stranu je v práci velmi zřetelná a povedená snaha autorky udržet jednotnou 
linii textu, v každé kapitole vyjasňuje návaznosti na okolní kapitoly pomocí úvodů a závěrů. 

Za povšimnutí jistě stojí také kapitola 9.3., kde se autorka pouští do aplikace práce 
s příběhy a navrhuje vlastní aktivity, na kterých předvádí, jakým způsobem je možné příběhy 
využít. V této praktické části práce je jen škoda, že se autorce nepodařilo jednoznačněji 
navázat na předešlou teorii a vytěžit tak první část práce. 

 
Celkově práci považuji za zdařilý pokus vypořádat se s tématem. Autorka velmi pečlivě 

pracuje s literaturou, důstojně se tak vyrovnala např. i s nelehkým úkolem popsat, co se 
vlastně pod nejednoznačným termínem multikulturní výchova rozumí a práce je příslibem, že 
tato prvotina by mohla být v budoucnu dále rozvíjena. 

Na druhou stranu autorce chybí jistá systematičnosti a domýšlení argumentace. K tomu 
by často přispěla řádně popsaná metodologie, která by samotné autorce pojistila pevnou půdu 
pod nohama v její argumentaci. 

Z výše uvedených důvodů navrhuji práci k obhajobě a hodnotím ji velmi dobře. 
 
 
 
 



K obhajobě navrhuji téma metodologie – jakým způsobem autorka pracovala a to hlavně 
v praktické části práce – tedy v kapitolách 7 – 10. 

 
 
 
 
V Praze dne 13.8.2007 
Mgr. Dana Moree 

 


