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Zvolené téma diplomové práce je velmi potřebné a aktuální. V přístupu ke zpracování
projevila autorka svou samostatnost, zájem o problematiku a schopnost nahlížení na
problematiku z hlediska společnosti i zájmu jednotlivých dětÍ.
Autorka zasazuje problematiku do širšího rámce, cituje řadu českých i zahraničních titulů,
myšlenky získané z literatury vždy odkazuje na patřičný zdroj. I když může čtenáři občas
připadat, že hodnocení některých historických období nebo vývoje problematiky v některých
jiných zemích je poněkud zjednodušující (kapitoly 2 - 2.3.2), lze na druhou stranu ocenit to,
že se o daná shrnutí a hodnocení autorka (ačkoli není odbornicí v oblasti historie či
politologie) pokusila a přitom se nedopustila zásadních chyb a myšlenkových zkratů.
Pracné a jistě přínosné je vyčerpávající zpracování problematiky v RVP ZV (kapitola 2.3.4)
Jádro práce by měly tvořit kapitoly 4 a 6. Zde autorka vychází z moderního přístupu
k multikulturní výchově založeném na principu rovnosti, poukazuje na různá pojetí
problematiky, podává přehled cílů, o které multikulturní výchova usiluje, obohacuje poznatky
české didaktiky o některé poznatky zahraničnÍ. Lze pouze litovat, že diplomantka nevěnovala
z důvodu širokého přístupu ke zpracování práce právě těmto kapitolám větší prostor a
nezpracovala je do větší hloubky.
Velmi přínosné a prakticky využitelné jsou přehledy dostupných materiálů a center, které
může učitel při plnění cílů multikulturní výchovy využívat (kapitola 7).
Praktická část V. Veselé spočívá v popisu a reflexi autorkou vytvořené a realizované
mezipředmětové tématické výuky. Jednotlivé aktivity jsou nápadité a smysluplné. Reflexi
průběhu mohla autorka věnovat ještě více pozornosti.
Při obhajobě navrhuji, aby autorka práce charakterizovala realizovaný "projekt" z hlediska
jeho náplně (srovnání s poznatky z kapitoly 4.3), pojetí a cílů (.. .4.4), přístupů k multikulturní
výchově (...4.5) a forem a metod (...6. kapitola)
Přes dílčí nedostatky zmíněné výše je podle mě práce Vandy Veselé velmi
úspěšné obhajobě ji navrhuji hodnotit výborně.
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