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1. Jaké přístupy školní multikulturní výchovy považujete za aplikovatelné při práci s 
dospívajícími v NZDM a TS? 

2. Shrňte základní shody a odlišnosti v přístupech pracovníků NZDM a TS k projevům 
xenofobie a rasismu u klientů.

3. Vyjasněte podstatu motivačních rozhovorů a zdůvodněte, proč je považujete za 
vhodnou metodu práce s projevy xenofobie a rarsismu.

4. V jakém smyslu je kurz práce s agresivním uživatelem služby metodou práce? (s. 133)

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Předložená práce se zabývá rozborem přístupů pracovníků nízkoprahových a terénních služeb 
při ovlivňování xenofobních a rasistických postojů dospívajících klientů. Téma považuji za 
společensky závažné, v oblasti nízkoprahových a terénních služeb za mimořádně potřebné a 
v kontextu diplomových prací řešených na katedře za dosud ojedinělé. Text je zpracován s 
oporou o rozsáhlý okruh zdrojů jak domácí, tak částečně i zahraniční provenince. Místy je 
kontext jednotlivých témat snad až příliš široký a mnohovrstevnatý, nicméně autor se vždy 
dokáže vrátit k cílům, které sleduje. Oceňuji začlenění vlastní profesní zkušenosti, stejně jako 
ambici autora přinést nové poznatky.

Teoretická část má tři hlavní kapitoly, první řeší terminologii a charakterizuje období 
dospívání s ohledem na rizika rozvoje xenofobních a rasistických postojů. Druhá, velmi 
rozsáhlá a vnitřně do jisté míry heterogenní kapitola, představuje hlavní přístupy podpory 
tolerance a soužití v české multikulturní společnosti. Pozitivně hodnotím zejména 
zprostředkování zkušeností z práce zahraničních neziskových organizací (Švédsko, 
Rakousko, Německo, Holandsko) zaměřených na problém kulturní a rasové nesnášenlivosti, 
kde se autorovi podařilo posunout míru obeznámenosti české odborné veřejnosti se 
zahraniční praxí. Třetí kapitola představující nízkoprahové a terénní služby a nastiňující roli 
pracovníka v nich vytváří dostatečnou oporu pro hlubší pochopení specifik této práce.

Empirické šetření provedené u pracovníků vybraných nízkoprahových a terénních služeb v  
ČR odpovídá na výzkumnou otázku „Jaké jsou z pohledu pracovníků NZDM a TP možnosti 
přístupů při práci s projevy xenofobie a rasismu u dospívajících uživatelů služby?“ (105). 
Šetření má odpovídající náležitosti, je důkladně zpracováno, interpretace je korektní, data 
jsou ověřitelná z přepisů rozhovorů přiložených v příloze. Závěry šetření jsou výstižně 
shrnuty, autor se pokouší též formulovat doporučení pro práci s xenofobií a rasismem v 
podmínkách NZDM a TP, bohatý materiál shromážděný jak v teoretické části, tak v šetření, 
by jistě umožnil jejich strukturovanější a konkrétnější podobu, aniž by autor musel sahat k 
doporučením Šiškové.

Pojem „přístup”, který evokuje metody a techniky práce ev. postoje k určitým jevům, je v 
práci užíván snad až příliš široce (nejvíce odpovídá cíli č. 2). 
Stylisticky je práce na standardní úrovni, nicméně, místy se objevují nedostatky stavby větné, 
např.: „Inspiraci lze najít u zahraničních pracovníků v hledání a realizaci atraktivních 
alternativ trávení volného času, možnou překážkou nedostatek financí” (s. 133). 
Ojediněle lze také nacházet pravopisné chyby: např. na s. 135, 115.
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