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1. Vymezte cíl práce.
2. K jakým situacím může dojít při práci učitele se sociokulturně diverzifikovanou 

skupinou? Zkuste tyto situace zobecnit a vyzdvihněte v nich multikulturní aspekt 
v práci učitele. 

3. Která (průřezová) témata je vhodné realizovat v multikulturní výchově a jakými 
výukovými metodami? Jmenujte několik příkladů. 

Autorka se ve své bakalářské práci věnovala multikulturním aspektům v práci 
učitele. Práce má promyšlenou a funkční koncepci, kapitoly na sebe vhodně navazují.        
Délka práce však neodpovídá předepsaným požadavkům. 

Po obsahové stránce je práce v pořádku, větší pozornost by však měla být 
věnována poměru zpracovaných subtémat. Většina práce je věnována problematice 
multikulturní výchovy, jejím historickým souvislostem, multikulturalismu a práci učitele. 
Samotným multikulturním aspektům v práci učitele je věnován nedostatečný prostor, což 
neumožňuje plně realizovat téma práce.

Cíl práce sice vyplývá z povahy práce (teoretická analýza problému doplněná o 
kazuistiky a rozbor dvou vyučovacích hodin), ale v textu není explicitně vymezen. 
Kazuistiky i popsané vyučovací hodiny jsou velmi podnětné a vhodně doplňují sociokulturní 
pozadí předmětu práce. Vzhledem k tématu práce by bylo vhodné jednotlivé situace více 
reflektovat z pohledu učitele a  propojit je s relevantní teorií. Kazuistik by mohlo být méně, 
což by umožnilo podrobnější analýzu inspirativních situací pro učitele. 

Metodologii práce by podpořil stručný popis či pojetí metod aplikovaných autorkou, 
který by vedl k hlubší analýze kazuistik i vyučovacích hodin, jasné interpretaci závěrů, ale 
zejména k pevnému vymezení cíle práce a prostoru věnovanému jednotlivým subtématům. 

Stylistika práce i volba odborné terminologie je v pořádku. Citace odpovídají citační 
normě, pouze je třeba doupravit odkazy v textu na internetové zdroje. Jednotlivé citace 
nejsou vždy komentovány, což místy působí zhuštěně. 

Oceňuji volbu aktuálního tématu a jeho zpracování obohacené o zkušenosti autorky, 
zajímavé kazuistiky, ale také provedenou analýzu vyučovacích hodin.




