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Vyhodnoťte práci na základě následujících hledisek (nemusí být nutně v tomto pořadí): 
1) Stanovení výzkumných otázek a jejich zodpovězení; 
Autorka dostatečně zodpověděla stanovené výzkumné otázky. Přidanou hodnotou práce je, dle mého 
názoru, především srovnání s předchozími pracemi, škoda, že tato část není více rozpracovaná. 
Co se výzkumných otázek týče, zařadila bych na místě autorky ještě dvě další: 
1. Jak samotní učitelé definují MKV?(Odpovídá tato definice vymezení uvedenému v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání? Shodují se učitelé v této definici?) 
2. Jak hodnotí podporu ze strany vedení školy co se zahrnování MKV do výuky týče? Přikládají této 
podpoře důležitost? Pokud ano, hodnotí ji pozitivně nebo negativně? (Z hlediska teorie street-level 
bureaucracy stejně jako bottom-up přístupu  je zajímavé sledovat, jakým způsobem ovlivňuje jednání 
osob o stupeň výše v rámci organizační struktury jednání samotných učitelů.)      
 
2) Strukturace práce; 
Práce je dobře strukturovaná, členění má logiku a je snadno srozumitelné.  
Snad jen kapitolu 6.5.5. Nástin doporučení pro vzdělávací politiku by se hodilo více strukturovat 
(využití odrážek atd.), činilo by to tuto nejzásadnější kapitolu celé práce přehlednější. Oceňuji využití 
diagramu v této kapitole – jedná se však o jediný  diagram v celé práci, což je jistě škoda, jednotlivé 
oblasti MKV, stejně jako zasazení MKV do kontextu bývá často graficky znázorňováno, což čtenáři 
ulehčí orientaci v textu a celé problematice.   
 
3) Věcné správnosti a přesvědčivosti argumentace; 
Jediný závažnější problém co se argumentace a vyvozování závěrů týče, vidím v tvrzení, že „Učitelé 
vnímají svou svobodu v realizaci multikulturní výchovy v praxi pozitivně.“ (str. 61 diplomové práce). 
Z uvedeného podle mě toto nevyplývá – učitelé tvrdí, že témata podobná MKV zahrnovali do výuky 
už dříve, z toho se však nedá vyvodit, že koncept MKV, jeho aplikaci v praxi a volnost, které se jim 
v této praxi dostává, hodnotí pozitivně.   
Jinak autorka předkládá jasné argumenty, vyvozuje logické závěry. Kladně lze hodnotit fakt, že se 
nepouští do spekulací a zobecňování, ke kterému téma svádí, které si však na základě poměrně 
malého počtu respondentů a v rámci zvolené metody nemůže dovolit.  

 
4) Propracování a aplikaci teoretických východisek a přístupů; 
Autorka vhodně zvolila teoretická východiska, implementační deficit (tj. rozdíl mezi cíly a reálnými 
výsledky implementace) je v daném tématu zásadní, stejně jako teorie street-level bureaucracy 
(ačkoliv se částečně překrývá s východisky pojetí učitele jako aktéra vzdělávací politiky a bohužel, 
jak studentka sama uznává v závěrečné části práce, nedává v tomto případě prostor pro hlubší 
analýzu). Stejně tak Sabatierův systém přesvědčení a hodnot aktérů pomáhá porozumět tomu, jakým 
způsobem učitelé implementují MKV. 
Podle mého názoru by stálo za to zmínit koncept globální výchovy, která vedle MKV zahrnuje též 



 

 

 

globální rozvojové vzdělávání, mediální výchovu a další a uvést tyto jednotlivé koncepty do 
vzájemných souvislostí. Dále by bylo zajímavé zasadit zjištění práce do kontextu celkového postoje 
dotazovaných učitelů ke školské reformě a tvorbě rámcových vzdělávacích programů obecně. 
Vzhledem k rozsahu práce je však pochopitelné, že se autorka do těchto témat hlouběji nepouštěla.  
 
5) Metodologického přístupu a aplikace jednotlivých metod; 
Metodologicky je práce velmi dobrá. Autorka detailně popisuje sběr a analýzu dat, včetně faktorů, 
které mohly obé ovlivnit, dobře zdůvodňuje využití vybrané metodologie. Je také nutné ocenit 
časovou náročnost sběru dat a jejich přepisu.  
Je snad jen škoda, že autorka před oslovením neudělala předběžný screening, kterým by zjistila, kteří 
učitelé MKV realizují a kteří nikoliv. Zajímavé by jistě bylo i srovnání těchto dvou skupin. 
Stálo by za to také zjistit, zda existuje nějaká korelace mezi socio-demografickými či profesními 
charakteristikami jednotlivých učitelů a jejich postoji k realizaci MKV či ke kurikulární změně a 
zavedení průřezových témat obecně. Je však jasné, že v rámci zvolené metodologie a na tak malém 
výzkumném vzorku nemohla autorka podobné závěry vyvozovat – možná by bylo vhodné práci dále 
rozšířit o tuto dimenzi v případě dalšího studia?   
 
6) Využití literatury a dat; 
Autorka dobře pracuje s použitou literaturou, využívá rozličné zdroje dat. Překvapivé je, že poměrně 
málo pracuje s publikacemi dostupnými například na webových stránkách www.varianty.cz či 
stránkách jiných nevládních organizací, které se zabývají podporou implementace MKV. 
 
7) Stylistiky a formálního zpracování (citace, grafická úprava atd.). 
Práce je pěkně napsaná, dobře se čte, nejsou v ní zásadní pravopisné chyby. 
Kapitola 6.5.4. není na rozdíl od předchozích kapitol podložena citacemi, což je škoda, jedná se totiž, 
z mého pohledu o jednu z nejzajímavějších kapitol. 
Pozor na překlad českého slova „realizovat“ do angličtiny. Anglické „realize“ má prvotně význam 
„zjistit, uvědomit si“, je tedy vhodnější používat překlad „implement“.    
 
8) Věcného přínosu práce a její přidané hodnoty; 
Přestože autorka odvedla dobrou práci při volbě teoretických východisek i metodologie a vhodně 
zpracovala sebraná data, konstatuje práce především všeobecně známá fakta. Za nejzajímavější část 
práce považuji srovnání postojů respondentů autorčina výzkumu s respondenty předchozích 
výzkumů. Možnosti, jak práci v budoucnu dodat větší hodnotu, jsem popsala výše (korelace názorů 
respondentů a jejich socio-demografických a profesních charakteristik). 
 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci p řijmout k obhajobě  
a hodnotit ji známkou „chvalitebně“. 
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