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Diplomová práce Hany Pecinové se věnuje výuce multikulturní výchovy v českých základních 

školách a postojům učitelů k tomuto průřezovému tématu. Práce je založena na 10 rozhovorech 

s učiteli provedených samotnou studentkou. 

Předložená práce je celkově na dobré úrovni a splňuje nároky akademického textu: je kompaktní, 

jasně zacílená a dobře strukturovaná, studentka se opírá o vhodné teorie, s nimiž pracuje v celé 

práci, metodologie je promyšlená, vlastní výzkum je sice jednoduchý, ale dobře připravený. Práce 

je psaná kultivovaným jazykem a stylem, argumentace je přesvědčivá a dobře podkládaná, práce s 

literaturou pak zcela korektní.  

Ocenit bych chtěla především poctivý přístup studentky, který se projevuje jak v samotné analýze, 

kde studentka velmi pečlivě dokládá veškerá zjištění daty, ale také ve zpracování metodologie a 

v práci s teoriemi.  

Metodologickou část považuji za vysoce nadprůměrnou, a to nikoliv pro samotné zvolené metody, 

ale pro způsob zpracování. Popis metodologie je velmi podrobný (představuje více než desetinu 

rozsahu práce). Oceňuji na něm především snahu o maximální transparentnost a metodologickou 

reflexi – studentka nejen pečlivě popisuje průběh sběru dat i jejich analýzy (včetně zveřejněné 

osnovy rozhovorů, jejich přepisů i rámcové analýzy v přílohách), ale také poctivě upozorňuje na 

problémy, které se objevily při realizaci (a to včetně vlastních chyb a možných opomenutí), a snaží 

se vypořádat s omezeními, která zvolený přístup přinesl. 

Podobně poctivě se studentka snaží pracovat i s teoriemi – teorie jsou nejen představeny, ale také 

v další práci aplikovány a reflektovány. Zde se však projevuje skutečnost, že oproti 

metodologickému citu studentce není zcela vlastní cit pro práci s teoriemi: studentka ví, co by měla 

dělat, snaží se o to, ale ne vždy se jí to daří naplnit. Výsledky analýzy tak dokáže dobře vztáhnout k 

teoriím multikulturní výchovy, u veřejně-politických konceptů je však aplikace méně přesvědčivá 

(např. rozlišování jednotlivých úrovní přesvědčení dle Sabatiera na str. 54 není moc jasné), čehož si 

je i sama studentka vědoma (str. 51). Osobně však cítím potřebu pochválit i pokus o aplikaci, v řadě 

diplomových prací nenajdeme ani ten.  

Práce má však i nedostatky, které uvádím níže. 

1. Největší slabinou práce je samotná volba tématu a věcný přínos – práci chybí poselství, 

výzkum nepřinesl nic příliš překvapivého a zajímavého, čehož si i sama studentka byla při 

dokončování práce vědoma. Závěry proto nejsou silné a doporučení je dosti obecné. 

Nedostatek v podobě nižší nosnosti zvoleného tématu a přístupu však padá z části na mě 

jako konzultantku diplomové práce. 

2. Ze získaných dat šlo možná vytěžit více – studentka např. dělala rozhovory vždy s dvěma 

učiteli z jedné školy, nijak se však nepokusila faktor školy vystihnout. 



 

 

 

3. Zařazení popisu a hodnocení předchozích výzkumů (kapitola 3.3) na samý začátek práce 

před metodologii a teoretická východiska je trochu nelogické, neboť čtenář ještě není 

seznámen s autorčiným vlastním přístupem k problematice. 

4. V teoretické části by studentka mohla pracovat s větším množství zdrojů.  

5. Studentka nešla k primárním pramenům a často pracuje pouze se sekundární literaturou. (Na 

druhou stranu to, že je tato skutečnost vidět, je způsobeno studentčinou korektností a 

precizností v uvádění zdrojů, což je třeba naopak ocenit.) 

6. Problematická je anonymita, kterou autorka respondentům slíbila. I když nikde v práci 

nejsou uváděna jména učitelů, z uvedených údajů o učitelích v kombinaci s informací o 

školách, na kterých byl výzkum realizován, jsou respondenti pravděpodobně dohledatelní. 

 

Diplomovou práci Hany Pecinové považuji za slušný standard v tom dobrém slova smyslu. Je dobře 

řemeslně zvládnutá a obsahuje jen minimum chyb a nedostatků. I přes uvedené výtky práci 

jednoznačně doporučuji přijmout k obhajobě a hodnotit známkou „výborně“. 
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