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1. Porovnejte uvedené modely interkulturních kompetencí pedagoga a vysvětlete, který 
z těchto modelů je Vám bližší a proč.

2. Jmenujte některé současné projekty věnované problematice multikulturní výchovy,
případně romské otázce v rámci neziskového sektoru v ČR a ČR.

3. Jakými aktivitami nebo projekty byste se jako učitel snažil řešit problémové situace 
spojené s fungováním multikulturního  třídního kolektivu. Jak byste motivoval rodiče 
a ostatní členy místní komunity k zapojení do projektů? 

V prezentované bakalářské práci se autor věnuje multikulturním aspektům v práci 
učitele na území ČR a SR. Jedná se o práci teoretickou, která poměrně komplexně 
popisuje téma v perspektivě historické, legislativní, společenské a pedagogické. 

Text je vhodně členěn do 6 hlavních kapitol, které jsou postupně zaměřeny na 
vymezení pojmů, teoretická východiska multikulturní výchovy, historický pohled na 
společenský a legislativní vývoj, kompetence učitele a organizace věnující se multikulturní 
výchově. 

Kapitoly na sebe funkčně navazují, ale v některých případech by bylo asi vhodnější 
text strukturovat do delších celků (např. v úvodní kapitole věnované terminologii). Délka 
práce je v pořádku, stejně jako grafické a pravopisné náležitosti. 

Citace odpovídají citační normě. Citační základna práce odpovídá povaze 
předloženého textu. V úvodních kapitolách práce místy převažují citace nad autorským 
textem a nejsou vždy komentovány (několikrát je citací ukončená kapitola bez interpretace 
autora). 

Z obsahového hlediska práci nelze téměř nic vytknout. Vzhledem k názvu práce 
bych však očekávala větší množství textu zaměřeného přímo na práci učitele, než na 
obsáhlejší pasáže shrnující společenskou situaci na základě statistických dat. Lehký odklon 
od tématu práce značí i jednotlivá klíčová slova, kde chybí termín multikulturalita. 

V práci není explicitně vymezen cíl práce, což sice nenarušuje porozumění textu, 
ale mělo by být součástí (i teoretické) závěrečné vysokoškolské práce. Autor pouze 
v úvodu nastiňuje, „čemu se práce bude věnovat“. Z tohoto důvodu cíl práce tedy v závěru 
nemůže být adekvátně reflektován. 
             Zpracování práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci.
Doporučuji autorovi toto zajímavé téma dále rozvíjet a zaměřit se v budoucnu na jeho 
analýzu v rámci empirického výzkumu. 

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě. 


