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Autorka se zaměřila na problematiku, s nimž se v posledni době v oblasti vzdělávání
setkáváme stále častěji. Výchova k toleranci představuje jednu z důležitých snah, která je
v našich školách a školských zařízeních v současné době vyvíjena, ovšem ne vždy snadno
uváděna do praxe.

V úvodu DP uvádí autorka motivaci k volbě tématu a pojmenovává cíle své teoretické práce.
Teoretická část práce se pak zaměřuje na vymezení pojmu tolerance a nabizi také pohled
této problematiky v historii. Poměrně velký prostor je věnován druhé kapitole, která pohlíží na
na toleranci vkontextu výchovy. Vzhledem ktomu, že se autorka vyjadřuje kobecným
principüm, které komentuje velmi konkrétními postřehy zvlastni praxe, dochází kvelkým
myšlenkovým skokům a předkládaná problematika působí místy velmi nesourodě (např.
5.38).
o

Vpraktické části si autorka klade za cíl zjistit, zda jsou dnešní děti na prvním stupni
základních škol tolerantní a porovnat rozdíly, nebo naopak shody mezi školou výběrovou,
sídlištní a venkovskou. Tento cíl dále konkretízuje. Kvýzkumnému šetření volí převážně
dotazníky pro žáky i učitele, doplněné 0 pozorování a akční výzkum. Velký prostor je
věnován interpretacím výsledků získaných z dotazníků, avšak mnohé formulace myšlenek
považuji za velmi subjektivní, jednostranně zaměřené a tudíž diskutabílni. Vdalší části
předkládá autorka akční výzkum, prostřednictvím kterého zprostředkovává své zkušenosti
zvýuky zabývající se problematikou vztahů mezi žáky. Přílohy vhodně dokumentují
realizační fázi akčního výzkumu, čímž dotvářejí představu o konkrétním charakteru
prezentovaných činností.

Z formálního hlediska poukazují na překlepy a některé stylistické nedostatky.

Z diplomové práce je patrný osobní zájem autorky na této problematice. Přínos diplomové
práce vidim zejména v autorčiných námětech, využitelných jako příspěvek do diskuse o
významu výchovy k toleranci v současné škole.

Otázky a náměty k obhajobě:
o Na straně 36 operujete s pojmem „Státní program vzdělávání". Vysvětlete tento pojem

v souvislosti s RVP ZV.
o Na straně 38 uvádíte: „V návrhu školního vzdělávacího programu je tolerance zařazena

mezi průřezová témata..." Jaký konkrétní školní vzdělávací program zde máte na mysli?
o Odůvodněte svou interpretaci k odpovědím na otázku č. 10.

Diplomovou práci Romany Králové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení klasifikačním
stupněm velmi dobře.
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