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Formální zpracování  
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy,  
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 
 
 
Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace,  
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 
 
Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,  
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 
 
 
 
Metody práce 
 
Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
 
 
Obsahová kritéria a přínos práce 
 
Přístup autora k řešené problematice (samostatnost,  
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 
 
Naplnění cílů práce 
 
Vyváženost teoretické a praktické části  
 
Návaznost kapitol a subkapitol 
 
Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost  
výsledků v praxi 
 
Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

1. Existují nějaká úskalí v soudobých pojetích multikulturní výchovy? Pokud ano, jaká? 
2. S jakými problémy s ohledem na multikulturní složení žactva ve třídách se potýká 
český a slovenský ZŠ a SŠ učitel? 

3. Kteří autoři se zabývali (zabývají) problematikou kultury a příspěli významně 
k diskusím o její podstatě (filosofie, sociologie, antropologie)? Uveďte alespoň jednu 
významnou koncepci kultury. 

 

Bakalářská práce Matúše Štúlrajtera má povahu teoretické úvahy o povaze dnešní české a 
slovenské školy s ohledem na její multikulturní prostředí a o problémech, které je nutno 
v rámci projektu multikulturní výchovy řešit. Po konzultaci s vedoucím práce byla napsána 
ve slovenském jazyce. 
Práce začíná definicí základních pojmů (sociální realita, kultura, kompetence atd.), 
pokračuje letmým přehledem teoretických východisek multikulturalismu. Poté následuje 
nejsilnější část textu, pohled na menšiny v SR a ČR. Další část práce tvoří kapitola o historii 
legislativního a společenského vývoje v Československu s ohledem na menšiny; tato 
kapitola končí až v 90 letech, tj. rozdělením společného státu na dva; obsahuje též úvahu o 
perspektivách dalšího vývoje. Konečně pátá kapitola je zaměřena k interkulturním 
kompetencím učitele. Následují přílohy, jejichž zaměření je v kontextu názvu práce 
poněkud nejednoznačné. 
Vcelku lze říci, že předložená práce je v řadě oblastí podnětným a konkrétní data 
sumarizujícím příspěvkem k problematice výuky a výchovy ve školách s pestrou etnickou a 
národnostní skladbou žáků. Vzhledem k tomu, ža autor pracoval hlavně se slovenskými 
daty, běží především o problematiku romskou. Z textu je znát autorova solidní 
obeznámenost s tématem, avšak práce utrpěla rychlostí, s níž byla napsána. 
K práci lze mít množství výhrad. Tou nejzásadnější je, že obsah neodpovídá zcela názvu – 
učitel se nám v ní trochu ztrácí, zachraňuje to poslední kapitola, i když též v kap. o 
menšinách lze najít pěkné pasáže o specifikách učitelova přístupu vzhledem k odlišným 
národnostním komunitám. Autor napříč textem připomíná význam vymezení interkulturních 
kompetencí učitele, avšak působí to značně neuspořádaně a rozhodně ne jako ústřední 
téma práce. 
V této souvislosti se ale nabízí otázka, zda v práci uváděná srovnání národnostních menšin 
jsou skutečně srovnání vztahující se ke kulturním odlišnostem. Zde narážíme na obtížně 
definovatelný pojem kultury a na otázku, co považovat za projev odlišnosti kultury a co za 
variabilitu národních zvyklostí v rámci jedné a téže obecné kultury. S tím souvisí 
skutečnost, že autor nedostatečně reflektuje všechny aspekty pojmu kultury, což dokládá 
tím, že se spokojí (na s. 7-8) s definicí pojmu kultury podle textu E. Janebové (!) a J. 
Průchy, kteří při vší úctě opravdu nejsou reprezentativními autory pokud jde o vymezení 
tohoto pojmu. Solidně ustavený pojem kultury by možná pomohl lépe rozlišit pojmy 
národnostního či národně-politického (např. Maďaři na Slovensku) a kulturního (vietnamská 
a částečně i romská menšina v SR i ČR). 
Teoretická východiska multikulturalismu jsou odbyta bez toho, že by k nim autor zaujal 
jakýkoli postoj. Některá z nich jsou dokonce „zpracována“ tak, že na místě rozboru stojí 
pouhá citace z literatury bez sebemenšího komentáře (s. 13-14), u ostatních se omezuje na 
jedno dvě souvětí. 
Závěr opět neodpovídá názvu práce. 
Je zbytečné a nestandardní užívat před citacemi výrazu „citujem:“. 
Bohužel text neprošel jazykovou revizí a je v něm značné množství překlepů, zdvojených 
slov, občasných stylistických neobratností, hrubých chyb apod. V seznamu literatury jsou 
některé položky uváděny bez ohledu na normu. Text vznikal narychlo a je to na něm znát. 
Předložená práce splňuje přes uvedené výhrady nároky kladené na bakalářské práce a 
doporučuji ji proto k obhajobě s návrhem hodnotit ji známkou dobře.  
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