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Název doktorské disertace:  Průřezové téma multikulturní výchova v hodinách 
anglického jazyka 

 

Doktorandka vystudovala obor učitelství anglického a českého jazyka na 

Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde dnes také 

působí jako odborná asistentka, a to na Katedře anglistiky. Pro svou disertační práci 

si vybrala téma, které ji zajímá dlouhodobě, a to je multikulturní výchova. Delší dobu 

žila ve Velké Británii, kde také působila na základní škole jako asistentka pedagoga. 

Zde se poprvé setkala s výrazně multikulturním prostředím, které ji ovlivnilo na celý 

život, nejen profesionálně, ale i lidsky. Následně na Pedagogické fakultě JU měla 

možnost spolupracovat s Katedrou společenských věd na projektu, který spojuje 

několik evropských univerzit, jež společně vyučují magisterský studijní program 

s názvem EMIR.  Tento projekt byl podpořen Evropskou Komisí v rámci programu 

Erasmus Mundus. Během své pracovní kariéry Lenka Hessová spolupracovala na 

dalších dvou mezinárodních projektech, jeden, s názvem Vivace - Voices for 

inclusion, Voices for Access in Language Learning and Cultural Education - ze 

zaměřil na výuku cizích jazyků pro marginalizované skupiny obyvatel a nabídl výuku 

jazyků v různých organizacích, které se starají o lidi s různým typem postižení. 

Projekt Linguanet Worldwide zase nabízí učení se jazykům pro dospělé studenty 

prostřednictvím internetové stránky, která je dostupná ve 32 jazycích, Lenka 

Hessová spolupracovala na české verzi. 

Multikulturní výchovy se týká i dosavadní publikační činnost Lenky Hessové, 

vydala jeden článek ve sborníku ke konferenci pořádané PF JU, jeden článek 

v recenzovaném neimpaktovaném časopise Lingua Viva, vydávaným JU. Kromě toho 
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se doktorandka zúčastnila v roce 2009 Letního institutu amerických studií v Chicagu, 

kam byla vybrána také na základě svého zájmu o multikulturní studia. 

Disertační práce Lenky Hessové s názvem Zapojení průřezového tématu 

Multikulturní výchova do hodin anglického jazyka přináší velmi aktuální téma. 

Jeho hlavní přínos vidím v tom, že spojuje didaktiku základní školy s přípravou 

učitelů 2. stupně ZŠ. Kurikulární reforma základní školy přinesla kromě akcentu na 

rozvoj klíčových kompetencí žáka také tzv. průřezová témata, tedy témata, která by 

měla hrát klíčovou roli v osobnostním rozvoji každého žáka na základní škole a měla 

by se prolínat všemi vyučovanými předměty.  Doktorandka si vybrala téma 

Multikulturní výchova, které může být ideálně zapojeno právě do výuky cizího jazyka.  

Doktorandka si stanovila tří dílčí cíle práce. Na teoretické části své práce 

postavila obsah toho, co by měl učitel anglického jazyka na 2. stupni základní školy 

vědět o průřezovém tématu Multikulturní výchova a fenoménu interkulturality a 

plurikulturality. Teoretická část přináší kurikulární dokumenty, které s průřezovými 

tématy pracují, a stanovují cíle jejich výuky. S tím jsou spojeny také nástroje jazykové 

politiky Rady Evropy, které doktorandka zmiňuje v další kapitole teoretické části. 

Teoretická část v neposlední řadě představuje teoretická východiska práce, ať už 

psychologická, lingvistická či filozofická. Tím také dokládá, že didaktika cizího jazyka 

je rozkročena do více disciplín. Doktorandka čerpá poznatky k teoretické části 

především z oblasti interkulturní psychologie, v lingvistické oblasti potom vychází ze 

strukturalistického pojetí jazyka a v přístupu k výuce jazyka vychází z filozofických 

poznatků monismu, pluralismu a moderního liberalismu.  

V oblasti didaktiky cizích jazyků se doktorandka zaměřuje na chápaní výuky 

cizího jazyka jako prostředku poznávání vlastní kultury, prostředku poznávání cílové 

kultury, ostatních kultur či jako prostředek k rozvíjení multikulturálnosti. Další kapitola 

teoretické části je věnovaná možnosti propojení kulturních a jazykových cílů ve výuce 

cizího jazyka, poslední kapitola teoretické části se potom zabývá tím, jak by měla 

vypadat příprava budoucího učitele tak, aby byl schopen propojit kulturní a jazykové 

cíle ve výuce anglického jazyka a byl tak v českých podmínkách schopen realizovat 

multikulturní výchovu v hodinách anglického jazyka.  
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Poté, co si doktorandka v teoretické části odpověděla na otázku, co by měl 

učitel anglického jazyka vědět o průřezovém tématu Multikulturní výchova, zaměřuje 

se na otázku, jak konkrétně začlenit průřezové téma Multikulturní výchova do výuky 

anglického jazyka na 2. stupni ZŠ. Za tím účelem navrhla modul semináře pro 

budoucí učitele anglického jazyka, který by se zapojením průřezového tématu MV do 

anglického jazyka zabýval. Doktorandka zmiňuje, že existuje velmi málo metodického 

materiálu k této otázce, dosavadní praxe se spíše zabývá začleněním MV do hodin 

občanské výchovy.  

Hlavním výstupem disertační práce je kurz s názvem Multikulturní výchova ve 

výuce anglického jazyka. Tento kurz byl navržen, v zimním semestru akademického 

roku 2014/15 realizován a následně reflektován. Cílem tohoto semináře bylo 

nabídnout studentům PF, budoucím učitelům anglického jazyka, dostatečnou 

teoretickou oporu spojenou s průřezovým tématem MV a poskytnout jim také 

praktické ukázky a možnost vlastní realizace výuky v rámci simulované výuky 

vrstevníků.  

Doktorandka zvolila metodu pro-aktivního akčního výzkumu, ve kterém si jak 

pedagog, tak studenti, vedli deník, který potom byl použit k analýze kurzu. Kurz byl 

také zhodnocen na základě dotazníkového šetření participantů a na základě 

obsahového rozboru reflektivních esejí účastníků kurzu. Reflexe kurzu je doplněna 

ještě dotazníkovým šetřením zaměřeným na učitele 2. stupně ZŠ a jejich možnostmi 

využití MV ve výuce. Na základě podrobné analýzy kurzu byl navržen opravený 

modul, který je produktem pro-akčního výzkumu a bude použit v následujících letech.  

Domnívám se, že doktorská práce Lenky Hessové je prací na aktuální téma, 

která má skutečné využití v pedagogické praxi. Jejím výstupem je povinně volitelný 

kurz na katedře Anglistiky PF JU pro studenty učitelství AJ, který jim dá návod jak 

uplatňovat Multikulturní výchovu v praxi. Studenti o kurz měli zájem, měl výborné 

hodnocení v rámci studentského hodnocení výuky, studentům vyhovuje jeho jasné 

napojení na praxi. Dalším praktickým výstupem, a tedy třetím dílčím cílem práce, 

jsou ukázky možného zapojení MV do výuky AJ na 2. stupni ZŠ, které byly vystaveny 

na metodickém portálu MŠMT a jsou tedy k dispozici všem pedagogům v praxi. Tyto 
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ukázky jsou produktem odučeného kurzu, které připravili studenti pod supervizí 

pedagožky.  

Na závěr svého hodnocení bych ráda zdůraznila, že v doktorské práci Lenky 

Hessové nejde jen o prakticky využitelné výstupy, že práce nabízí pevné teoretické 

zakotvení multikulturní výchovy v různých vědeckých disciplínách. 

Podle mého názoru doktorská práce Lenky Hessové splňuje požadavky 

kladené na tento typ prací a navrhuji tedy, aby na jejím základě a na základě její 

pedagogické a odborné činnosti byl Lence Hessové udělen titul Ph.D.  
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