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Téma práce je velmi aktuální  i vzhledem  k tomu, že současné české školství je zmítáno snahou o 

transformaci, poohlížením se po aktuálních vzorech a přitom zapomíná na grandiózní historii 

propojení evropského školství a amerického vzdělávání, které zpracoval s českými učiteli Václav 

Příhoda. Pozvedl ve třicátých letech minulého století touto reformou naše české školství na evropskou 

úroveň, která byla ceněna celou řadou zemí (pojmy hnutí Nových škol, Naše středoškolská reforma 

a.j.) zde se právě s globální výchovou a vzděláváním, či globální metodou setkáváme, včetně 

transformací učiva). Je škodou, že jsou citovány prameny, které přímo citují z pramenů současných, ve 

kterých se již na tento odkaz pozapomnělo. Vynořuje se mi v této souvislosti připomínka J. Bergiera 

z Jitra Kouzelníků („mnohých omylů bychom se vyvarovali, kdybychom nezapomínali na odkazy 

našich  neprávem zapomínaných objevitelů..“)

Cíl práce je formulován v anotaci. Autorka je vedena snahou o prezentaci dosavadních teoretických i 

praktických poznatků v globálním vzdělávání. Motivací k výběru tohoto tématu byla lektorská činnost 

v humanitární organizaci ADRA.

V teoretické části se zaměřuje na komplexní zpracování informací o aktuálním globálním vzdělávání a 

jeho deskripci ve vztahu k rámcovým vzdělávacím programům pro gymnázia a odborné vzdělávání. 

Rámcové vzdělávací programy zpracovaly dvě instituce (Výzkumný ústav pedagogický a Národní 

ústav pro odborné vzdělávání). Teoretická část je členěna do čtyř kapitol : l. Globální rozvojové 

vzdělávání v sektoru globálního vzdělávání, 2. Vymezení globálního vzdělávání v sektoru formálního 

vzdělávání, 3. Neformální vzdělávání v oblasti globálního vzdělávání, 4. Možné přístupy k multikul-

turní výchově ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Za velmi přínosnou považuji v této 

části kapitolu zabývající se multikulturní výchovou vzhledem k migraci nejen v Evropě, ale i v celém 

globálním světě. Tento fenomén přináší kromě pozitivních stránek i stránky negativní (xenofobie, 

rasismus, neofašismus). Oba přístupy uváděné autorkou – kulturně standardní i transkulturní  by 

mohly přinést změnu v xenofobních postojích naší mládeže, jak vyplývá z nedávného výzkumu 

agentury Scio. Je však zapotřebí i větší iniciativy ze strany státu v sociální politice k menšinám.

V praktické části se autorka zaměřuje na metodiku přípravy pro plánování nových programů 

globálního vzdělávání pro žáky včetně evaluace. K tomuto účelu je využit didaktický cyklus 

CMIARE,  který přípravu rozčleňuje jednotlivých kroků : 1. Cíl, 2. Metody, 3. Instrukce, 4. Akce, 5. 

Reflexe, 6.Evaluace. Za přínosné lze považovat úsilí autorky o vypracování Manuálu metodického 

semináře pro budoucí středoškolské učitele včetně nabídky metod a forem vzdělávání. Je patrný 

sebezkušenostní transfer vědomostí a dovedností získaný v organizaci ADRA a HTFUK na adepty 

učitelství.

Rozsah  práce je přiměřený. V citovaných pramenech postrádáme některé historické prameny 

z reformy Václava Příhody  a jeho spolupracovníků (Nové školy, Naše středoškolská reforma) včetně 

základního díla Pikeho a Selbyho : Globální výchova, 1994. Jazyková a stylistická úroveň je dobrá.
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