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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku multikulturní výchovy v prostředí základní 

školy. Teoretická část se skládá především z vymezení základních a souvisejících pojmů. 

Za základní je považována samotná multikulturní výchova a stále častěji uváděné 

interkulturní vzdělávání. Mezi souvisejícími pojmy je možné najít například 

multikulturalismus či xenofobii a rasismus. Pozornost je věnována i zasazení multikulturní 

výchovy do systému vzdělávání v České republice. Neopomenutelnou součástí práce jsou 

i pedagogové, realizátoři multikulturní výchovy, jimž je věnována poslední kapitola první 

části práce.  

Praktická část bakalářské práce se zabývá realizací multikulturní výchovy. Důraz byl 

kladen nejen na konkrétní podobu realizace, ale také na faktory, které mohou 

uskutečňování multikulturní výchovy ovlivňovat. Prostřednictvím kvalitativního výzkumu 

byly provedeny rozhovory s pedagogy základních škol.  

Klíčová slova: multikulturní výchova, interkulturní vzdělávání, základní škola, rámcový 

vzdělávací program, průřezová témata, realizace, pedagogové 

ABSTRACT 

The bachelor´s thesis deals with the problems of multicultural education at primary school. 

The theoretical part consists of definitions of basic and related concepts. The basic concept 

is multicultural education and also intercultural education. Multiculturalism, xenophobia 

and racism are examples of related concepts. The attention is given to the inclusion 

of multicultural education in the Czech education system. The important parts of this work 

are teachers, implementers of multicultural education, who are described in the last chapter 

of the first part.  

The practical part of the thesis deals with the implementation of multicultural education. 

Emphasis was placed not only on the specific form but also on the influencing factors. 

Interviews with teachers from primary schools were realized through qualitative research.  

Keywords: multicultural educations, intercultural education, primary school, framework 

educational program, cross-curricular subjects, realize, teachers 
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ÚVOD 
Naše země prošla v posledních letech mnohými politickými a společenskými změnami, 

mezi nimiž k zásadním patří bezesporu pád komunistického režimu, otevření hranic, vznik 

České republiky a vstup do Evropské unie. Tyto změny výrazně ovlivnily podobu našeho 

státu a společnosti v něm žijící. Kromě tradičních menšin, které jsou s naší zemí historicky 

propojeny, se nyní setkáváme i s dalšími různorodými skupinami obyvatel. Vzhledem 

k dlouhodobému odtržení naší země od okolního světa v průběhu minulého století je pro 

nás daleko těžší se s jakoukoliv dnešní rozmanitostí a netradičností vyrovnat. Z tohoto 

důvodu bychom měli vychovávat a vzdělávat děti tak, aby jakékoliv rozdíly mezi lidmi 

vnímaly nikoliv jako problém, ale jako možnost vzájemného obohacení. Zařazení 

multikulturní výchovy do systému vzdělávání bylo zásadním posunem k dosažení tohoto 

cíle. První krok k vytvoření společnosti bez předsudků a stereotypů byl uskutečněn v roce 

2007. Tato bakalářská práce se zaměřila na současný stav multikulturní výchovy v praxi. 

Cílem práce tak bylo zjistit „aktuální podobu realizace multikulturní výchovy na 

základní škole“.   

Teoretická část se skládá především z vymezení základních a souvisejících pojmů. Kromě 

stěžejní definice multikulturní výchovy je pozornost věnována i stále častěji zmiňovanému 

interkulturnímu vzdělávání. Mezi souvisejícími pojmy jsou uvedeny pouze ty, které jsou 

pro účely této práce považovány za významné. Jedná se konkrétně o multikulturalismus, 

národ, národnostní menšinu, etnikum, kulturu, xenofobii a rasismus. Jelikož se následná 

druhá část práce zaměřuje na praktickou realizaci multikulturní výchovy, bylo nezbytné za 

pomoci teorie vymezit také zařazení multikulturní výchovy do systému vzdělávání a zmínit 

se o samotných aktérech realizace, tedy o učitelích.  

Praktická část je uvedena krátkým pojednáním o metodologii. K naplnění výše zmíněného 

cíle práce posloužil kvalitativní výzkum. Důraz byl kladen nejen na konkrétní podobu 

realizace, ale také na faktory, které mohou uskutečňování multikulturní výchovy 

ovlivňovat. Za pomoci rozhovorů s pedagogy působícími na základních školách jsem se 

snažila zodpovědět na stanovenou výzkumnou otázku „Jak pedagogové realizují 

multikulturní výchovu?“.  

Tato bakalářská práce může být prospěšná jednak studentům hledajícím nejnovější 

poznatky z oblasti multikulturní výchovy, jednak pedagogům, kteří si mohou být stále 

nejistí v samotném průřezovém tématu a jeho následné aplikaci do výuky.  
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1 CO JE TO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? 

Na samém začátku je třeba se věnovat vymezení základních pojmů, s nimiž se v průběhu 

celé teoretické, ale i následné praktické části budeme setkávat. Terminologie spjatá 

s multikulturní výchovou je v prostředí naší společnosti doprovázena velkou mírou 

nejednotnosti. Ke správnému vysvětlení a pochopení poslouží odborné definice či různé 

úhly pohledu na danou problematiku.  

1.1 Definice multikulturní výchovy 

Jak již vypovídá samotné téma a název této práce, stěžejním pojmem je „multikulturní 

výchova“ (dále jen MKV). Co vše se ukrývá pod tímto souslovím, odhaluje nespočet 

definic. Jedna z nich chápe MKV jako „edukační činnost zaměřenou na to, aby učila lidi 

z různých etnik, národů, rasových a náboženských skupin žít spolu, vzájemně se 

respektovat a spolupracovat“ (Průcha, 2011, s. 15). MKV je dále považována za „přípravu 

na sociální, politickou a ekonomickou realitu, kterou žáci prožívají v kulturně odlišných 

stycích s lidmi“ (Encyclopedia of Educational Research, 1982 In Gulová, 2008, s. 48).   

MKV má své kořeny v mnoha vědeckých disciplínách, má tedy interdisciplinární 

charakter. Kromě pedagogiky souvisí například i s etnologií, kulturní psychologií, 

srovnávací sociologií, historickými vědami či teorií komunikace. Komplexní přístup je zde 

tedy žádoucí. Ke stabilitě teoretického základu MKV přispívají empirické výzkumy, které 

se odehrávají především v zahraničí. Výzkumy se zabývají aktuálními problémy etnických 

skupin či přípravou pedagogů pohybujících se v multikulturním prostředí. K ověření teorie 

slouží i praxe. Na MKV narážíme prakticky kdekoliv. Primárně se však objevuje ve školní 

výuce, kde je aplikována do vybraných vyučovacích předmětů. MKV je poměrně rozsáhle 

zastoupená i v osvětových projektech, jež jsou pořádány muzei a galeriemi. 

O problematice MKV hovoří dokonce státní a neziskové organizace jak v rámci našeho 

státu, tak na mezinárodní úrovni. Do této oblasti spadají jazykové a výměnné pobyty, 

jejichž cílem je navázat pokud možno co nejlepší mezinárodní spolupráci. Správné 

fungování výše zmíněných sfér, tedy vědecké teorie, výzkumu a praktické činnosti, spadá 

pod systém informačních a organizačních aktivit, který je zajišťován vědeckými 

organizacemi, informačními centry, odbornými knihami a časopisy nebo například 

mezinárodními vědeckými asociacemi (Průcha, 2011, s. 18-19).  
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1.2 Pojednání o terminologické nejasnosti 

Pro MKV se v zahraničí ustálilo několik dalších označení, která nejsou do českého jazyka 

překládána jednotně, ale rovnou vícero způsoby, a tak stojí za vznikem terminologických 

zmatků a nesrovnalostí. Za původní originální označení se považuje anglo-americký termín 

Multicultural education, jenž byl použit i pro první překlad do našeho jazyka a je u nás 

doposud nejvíce využíván.  Slovo education má však v angličtině hned několik významů. 

Nejedná se totiž pouze o výchovu, ale také o pedagogiku jako takovou (Průcha, 2011, 

s. 15).  

Ve světě existují i označení multietnická výchova (Multiethnic education), interetnická 

výchova (Interethnic education) nebo také výchova globální (Global education) zaměřená 

na „porozumění, vzájemný respekt a spolupráci mezi lidmi, komplexní odpovědnost za 

lokální i globální svět, respekt k přírodně-společenskému celku a jejich společné 

perspektivy a rozvoj v tomto světě a pro tento svět“ (Čábalová, 2011, s. 61).  

V Evropě se ale ustálil spíše termín Intercultural education neboli interkulturní výchova 

(dále jen IKV), který se v poslední době dostává do popředí naší pedagogiky. IKV je oproti 

MKV citlivěji zaměřená na vztahy vytvořené mezi majoritou a minoritními skupinami 

(Gulová, 2008, s. 47).  

IKV je obecně vymezována jako „snaha vytvořit u dětí, mládeže i dospělých postoje 

tolerance, respektování tradic, kultury, způsobu života jiných národů, etnik, ras, 

náboženství, jiného životního stylu“ (Kolář, 2012, s. 59).  

Interkulturní výchově je velmi blízké interkulturní vzdělávání, k němuž se přiklání 

mnoho autorů a to z hned z několika důvodů.  Dva hlavní argumenty podporující 

interkulturní vzdělávání se snaží vysvětlit, že: 

• pod pojmem multikulturní je představováno soužití různorodých kultur, které však 

může být narušováno segregací a diskriminací, a proto je termín interkulturní daleko 

vhodnější, jelikož je spojován se vzájemnou spoluprací a obohacováním; 

• výchova není souhrnným pojmem, ale soustředí se pouze na vytváření postojů 

a hodnot, oproti vzdělání, které má za cíl obohatit žáky i o kompetence v oblasti 

znalostí, postojů a dovedností (Buryánek, 2002, s. 15).  
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1.3 Pilíře interkulturního vzdělávání  

I přestože v pedagogické praxi převládá v souvislosti s průřezovými tématy rámcových 

vzdělávacích programů označení multikulturní výchova, považuji za nezbytné, vzhledem 

k vývoji společnosti a k neustálým změnám ve výchově a vzdělávání, zmínit se trochu více 

o interkulturním vzdělávání, díky němuž můžeme lépe porozumět často obtížným 

mezilidským vztahům.  

Interkulturní vzdělávání je postaveno na čtyřech pilířích, mezi nimiž je pedagogický 

konstruktivismus, kritické myšlení, interakce a kooperace. Tyto pilíře umožňují vidět 

danou problematiku z různých úhlů pohledu. Jsou navzájem propojeny a připouštějí 

možnost vzniku dalších pilířů interkulturního vzdělávání (Buryánek, 2005, s. 8).  

První pilíř, pedagogický konstruktivismus, je jedním z pedagogických proudů a je 

považován za nejdůležitější konstruktivistický proud. Existuje mnoho typů pedagogického 

konstruktivismu (Ernest, 1995 In Doulík, Škoda, 2011, s. 125).  

Účelem pedagogického konstruktivismu je soustředit se na nalezení, rozšíření a případnou 

změnu kognitivních struktur. Pracuje s vědomím žáků tak, aby je dovedl k poznání 

a porozumění světu. Ve své podstatě je přirozeným jevem v procesu učení, protože 

podporuje schopnost utříbit si nalezené informace a následně je ve správnou chvíli vhodně 

použít (Buryánek, 2005, s. 8-11).  

Díky konstruktivistickému přístupu ve výuce jsou do činnosti uvedeny poznávací procesy 

žáků a dochází k rozvoji v oblasti samostatnosti, představivosti, fantazie, logického 

myšlení a kreativity (Maňák, Švec, 2003 In Zormanová, 2014, s. 28).  

Kritické myšlení je významným pilířem, jelikož právě o podporu a rozvoj tohoto způsobu 

myšlení interkulturní vzdělávání usiluje. Za pomoci kritického myšlení jsou žáci schopni 

pracovat jak s reálnými, tak nepravdivě vytvořenými informacemi, které mohou 

zpracovávat jednak jednotlivě, jednak ve vzájemných souvislostech. Cílem je dospět 

k výsledkům potřebným pro vytvoření vlastního postoje na danou věc (Buryánek, 2005, 

s. 11-13). Podrobněji je kritickému myšlení věnován prostor v kapitole zaměřené na 

metody realizace MKV. 
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Pedagogická interakce spočívá v oboustranném působení dvou či více subjektů během 

výchovně-vzdělávacího procesu. Obvykle se jedná o interakci učitele a žáků. Kvalita 

interakce se odvíjí jak od kompetencí učitele, tak od konkrétního vztahu vytvořeného mezi 

učitelem a jeho žáky. Předpokladem úspěšné interakce je dále komunikace a spolupráce 

mezi všemi zúčastněnými stranami procesu (Kolář, 2012, s. 57-58).  

Interakce se pokouší o narušení klasických rolí učitelů a žáků, pro které je typický frontální 

výklad učitele a pasivita žáků. Cílem je zaktivizovat všechny zúčastněné a odstranit běžný 

způsob výuky, jenž způsobuje neschopnost žáků vyjádřit své vlastní názory, myšlenky 

a stojí za obtížemi v každodenní komunikaci. Interaktivní výuka vyvolává mnoho obav. 

Pedagogové se totiž domnívají, že jejich sestoupení z nadřazené pozice a navození 

přátelské atmosféry povede k neukázněnosti. Praxe však dokládá, že motivovaní žáci jsou 

schopni pracovat bez větších potíží (Buryánek, 2005, s. 13-14).  

S pedagogickou interakcí je nejvíce propojený poslední pilíř interkulturního vzdělávání, 

a to kooperace. Dalo by se říci, že kooperace je praktickou ukázkou interakce. Podstatou 

kooperace je společná činnost žáků zaměřená na cíle, kterých je třeba dosáhnout. Součástí 

kooperace je také vzájemná kontrola vykonávané činnosti a zhodnocení práce. 

Předpokladem bezproblémového fungování kooperace je respekt a vzájemná pomoc 

(Kolář, 2012, s. 67). 

Kooperace je jedním ze znaků současného školství. Můžeme ji nalézt mezi klíčovými 

kompetencemi RVP ZV, a to konkrétně ve spojení s kompetencí sociální a personální. 

Záměrem této kompetence je schopnost žáků spolupracovat ve skupině, spolupodílet se na 

tvorbě pracovních pravidel a spoluvytvářet příjemnou týmovou náladu (RVP ZV, 2007, 

s. 16).     

Od výchozích pilířů lze přejít k oborům, které jsou interkulturnímu vzdělávání blízké. 

Mezi příbuzné obory patří například sociologie, psychologie, historie, etnografie, etika, 

právo aj. Z hlediska aplikace se pak jedná o lingvistiku, trénink interkulturní komunikace, 

interkulturní vyjednávání, interkulturní management a mnoho dalších (Šišková, 2008 In 

Částková, 2014, s. 31).  

Interkulturní vzdělávání obohacuje jedince zejména v oblasti osobního růstu. Díky tomuto 

pojetí vzdělávání jsou žáci připraveni na reálný rozhovor týkající se minulosti, současného 

stavu společnosti, ale i pravděpodobného budoucího vývoje (Částková, 2014, s. 27). 
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1.4 Související pojmy 

Vymezení pouhé MKV a IKV se může zdát pro pochopení zkoumané problematiky jako 

naprosto dostačující. MKV je ale natolik širokou oblastí, že je nutné se věnovat i dalším 

souvisejícím pojmům. Jelikož je pojmů opravdu velmi mnoho, byly pro účely této práce 

vybrány jen některé z nich.  

Multikulturalismus 
Podobu a vývoj MKV ovlivňovaly některé politické teorie. Nejvlivnější z nich byla teorie 

multikulturalismu, která se v druhé polovině 20. století stala hlavní politickou teorií jak 

americké, tak evropské společnosti. Multikulturalismus nepředstavuje jednomyslné ideové 

hnutí, protože od doby svého rozvoje v 60. letech 20. století zaujímá stabilní pozice v řadě 

různorodých myšlenkových proudů, jejichž vznik byl často podmíněn nesouhlasem 

s proudem předcházejícím. A tak se můžeme setkat s pluralistickým, liberálním 

a kritickým multikulturalismem (Moree, 2008, s. 16-19).  

Multikulturalismus lze vysvětlit za pomoci dvou úhlů pohledu. První z nich chápe 

multikulturalismus jako „stav, v němž koexistují různá sociokulturní seskupení“ (Kraus, 

2008, s. 157). Druhý pohled vidí multikulturalismus jako nestálý a proměnlivý proces, 

v němž jde převážně o „dynamickou výměnu kulturních statků, vzájemné ovlivňování 

různorodých kulturních systémů“ (Kraus, 2008, s. 157).  

Z hlediska multikulturalismu se Česká republika na přelomu 20. a 21. století proměnila 

z monokulturního státu na stát vyznačující se heterogenním složením společnosti. V tomto 

ohledu se tak přiblížila zemím západní Evropy.  Odlišné kultury, rozdílné hodnoty 

a názory vedly k obohacení společnosti, která byla po dlouhou dobu odříznuta od okolního 

demokratického světa komunistickým režimem. Kulturní rozmanitost společnosti ale 

bohužel způsobila i neklid a nepochopení mezi lidmi (Částková, 2014, s. 22-24).    

Národ 
Již Jan Ámos Komenský vymezil národ tak, jak jej chápeme dnes: „Co jest národ? Národ 

jest množství lidí zrozených z téhož kmene, bydlících na témže místě ve světě (jakoby ve 

společném domě, který nazývají vlastí), užívajících téhož zvláštního jazyka a spojených 

týmiž svazky společné lásky, svornosti a snahy o dobro obecné“ (Komenský, 1659 In 

Průcha, 2011, s. 27).  Modernější definice hovoří o národu jako o „osobitém a uvědomělém 
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kulturním a politickém společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny 

a společné území“ (Velký sociologický slovník, 1996, s. 668-669).  

Zdravé vnímání příslušnosti k národu je jedním z předpokladů správného působení 

interkulturního vzdělávání. V tomto ohledu by se měla veškerá pozornost obracet právě na 

mladou generaci, která je snadno ovlivnitelná negativními proudy. Vždy bychom měli mít 

na mysli, že vlastenectví je „láska ke svému národu za podmínky absence nenávisti 

k národům jiným“ (Masaryk In Nosková, Bednařík, 2010, s. 201).  

Národnostní menšina 
Jak již bylo zmíněno, otevření hranic po roce 1989 významně přispělo ke změně 

demografického obrazu obyvatelstva. Na našem území se začali objevovat příslušníci 

jiných národů – národnostní menšiny, jejichž soužitím se zabývá Zákon o právech 

příslušníků národnostních menšin. Tento zákon vymezuje národnostní menšinu jako 

„společenství občanů České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla 

společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu 

obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem 

společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za 

účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo“ (Zákon 

č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin, §2 odst. 1). Příslušník 

národnostní menšiny je dle zákona „občan České republiky, který se hlásí k jiné než české 

národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu 

s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti“ (Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin, §2 odst. 1). 

V České republice je oficiálně uznáno celkem 11 národnostních menšin: běloruská, 

bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, 

slovenská, srbská, ukrajinská a vietnamská (Rada pro národnostní menšiny, 2009-2015).  

Etnikum 
Termín etnikum nebo také etnická skupina se začal používat v 70. letech minulého století 

a nahradil pojem kmen. Jako etnikum chápeme „skupinu jedinců, kteří se od jiných skupin 

odlišují svou etnicitou neboli souhrnem faktorů kulturních, rasových, teritoriálních 

a jazykových“ (Jandourek, 2012, s. 76).   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o. 16 

 

Dalo by se říci, že etnikum je jakousi pomyslnou jednotkou, která je založená na 

individuálním způsobu vnímání odlišnosti. Příslušníci etnické skupiny se mohou sami 

oddělovat od ostatních na základě pocitu vlastní odlišnosti. Jako odlišné je však může 

označit i společnost. Přestože jsou příslušníci národa držiteli jisté etnicity, nemůžeme 

národ srovnávat s etnikem. Národ zaujímá oproti etniku výsadní postavení ve státě. Má 

dominantní pozici. Důsledkem industrializace, urbanizace a migrace lze mezi národem 

a etnikem vytvořit symbiotický vztah vedoucí k asimilaci etnických skupin. V opačném 

případě může nastat i konfliktní situace způsobující etnogenezi neboli vyčleňování, ale 

i omezování či znevýhodňování příslušníků etnika (Vzdělávací program Varianty, 

Společnost Člověk v tísni, 2013).    

Kultura 
Pod pojmem kultura se skrývají především hmotné a nehmotné výtvory lidstva. Součástí 

kultury jsou ale i projevy chování (Kraus, 2008, s. 157). „Kultura je celistvý systém 

významů, hodnost a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které 

prostřednictvím socializace předávají dalším generacím“ (Průcha, 2011, s. 35). 

Příslušníkem kultury se člověk stává skrze osvojování si konkrétní kultury. Tento proces se 

nazývá enkultarace a probíhá od narození jedince až po jeho dospělost (Hartl, Hartlová, 

2000 In Průcha, 2007, s. 48). Přestože máme k dispozici etnologické archivy a databáze 

zaměřující se na lidské kultury, přesný počet kultur není doposud znám. Zřejmé je pouze 

to, že nás v současném světě obklopuje multikulturní realita (Průcha, 2010, s. 32).  

 

Xenofobie a rasismus 
Xenofobie má svůj původ v řeckých slovech xénos a fóbos. Překladem těchto dvou slov 

dospějeme k jejich významům. Xenofobií je označován strach z někoho či něčeho cizího. 

Kvůli svému významu je spojována právě s rasismem, do něhož se často proměňuje 

(Šišková, 2008, s. 10-12). 

Rasismus „předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských plemen (ras) a rozhodující 

vliv rasových odlišností na dějiny a kulturu lidstva“ (Šišková, 2008, s. 13). Jeho 

ideologickou a institucionální základnu najdeme již v 19. století, kdy se začal objevovat 

jako součást filozofických hnutí a politických programů. Aktuálně existuje nespočetné 

množství různorodých vymezení tohoto pojmu. Vliv na výsledné definice totiž mají jak 
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emoce, tak ideologické postoje autorů. Racionální část vnímání bývá obvykle oslabena. 

Podle jedné z vytvořených definic, která je postavena na principu ohrožování jedné 

skupiny skupinou druhou, jde o „souhrnné označení pro takové jednání, které překračuje 

pouhé vnímání rasových odlišností a přetváří se v nepřátelské aktivity vůči příslušníkům 

jiné rasy, jež se projevují v diskriminaci, v agresivním chování (verbálním nebo 

fyzickém)“ (Průcha, 2007, s. 64-65). 

V souvislosti s MKV vnímáme rasismus spíše jako rasovou diskriminaci příslušníků určité 

rasy, která je ve vzdělávání znevýhodňována oproti majoritě. S rasovou diskriminací jsou 

nejvíce spojovány Spojené státy americké, kde docházelo a stále ještě dochází 

k diskriminaci černošského obyvatelstva. Ve snaze zmírnit nebo odstranit rasistické 

projevy byla v 60. a 70. letech zaváděna diskriminace opačného směru, tzv. pozitivní 

diskriminace neboli afirmativní akce. Čeští politici uvažovali o zavedení pozitivní 

diskriminace i na naše území, což se v plném rozsahu neuskutečnilo, protože zkušenosti 

s ní ukazují, že je dosti kontraproduktivní – zvýhodnění jedné skupiny vede automaticky 

k znevýhodnění druhé. S pozitivní diskriminací se tak z části můžeme setkat například ve 

školách u romských asistentů, kteří i přes nižší vzdělání mohou pracovat na zmíněné pozici 

(Průcha, 2007, s. 64-65).  

Xenofobní a rasistické postoje nejsou typické pouze pro samotné hostitelské země. 

Příslušníci jiného národa, rasy či etnika se často sami dopouštějí nepřátelských postojů 

vůči hostitelům. Z hlediska jejich pozice se toto chování může zdát omluvitelné – jsou 

v cizí zemi, zvykají si na nové prostředí. Někdy se uchylují až náboženskému 

fundamentalismu, přestože se ve své rodné zemi o náboženství téměř nezajímali (Hofstede, 

2007, In Čeněk, Smolík, Vykoukalová, 2016, s. 239). Tento způsob postoje k životu 

v novém prostředí pak může vyvolat konfliktní situace právě mezi nimi a majoritní 

společností. Veškeré snahy o vzájemné porozumění a život v multikulturním prostředí se 

stávají daleko obtížnějšími, někdy až nemožnými.  
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2 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, s MKV je možné se setkat prakticky kdekoliv. 

Je přirozenou součástí života 21. století. Oproti zahraničí je naše země stále o krok pozadu, 

avšak co se týče oblasti výchovy a vzdělávání jsou změny za posledních několik let více 

než patrné. Právě na aktuální podobu MKV ve školním prostředí je zaměřena následující 

kapitola.   

Systém vzdělávání v České republice je rozdělen do dvou úrovní, a to do státní a školní. 

Státní úroveň představuje Národní program rozvoje vzdělávání, který vnímá vzdělávání 

komplexně a dále rámcové vzdělávací programy soustřeďující se na určitá období 

vzdělávání. Školní úroveň reprezentují školní vzdělávací programy, jejichž vytváření je 

v kompetenci škol, čímž dochází k rozmanitým formám ve vzdělávání.  Všechny uvedené 

dokumenty jsou veřejné a jsou určeny jak odborníkům, tak široké veřejnosti (Výzkumný 

ústav pedagogický Praha, 2007, s. 9).  

2.1 Národní program rozvoje vzdělávání  

Základním východiskem naší vzdělávací soustavy je Národní program rozvoje vzdělávání 

v České republice, tzv. Bílá kniha. Aktuální podoba tohoto vládního dokumentu se 

zaměřuje na „myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají 

být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu“ (MŠMT ČR, 

2001, s. 7).  

Bílá kniha se soustředí na cíle, kterých má být prostřednictvím školního vzdělávání 

dosaženo. Mezi cíli najdeme i ty, které se zaměřují na MKV. Například na posilování 

soudružnosti společnosti je patrná snaha o uchování společenských hodnot a tradic. 

Informace o významných menšinách na našem území, především o romské, židovské 

a německé menšině, jsou předávány díky zaměření na výchovu k lidským právům 

a multikulturalitě. Téma MKV je nepřehlédnutelné i v podpoře demokracie a občanské 

společnosti nebo ve výchově k partnerství, spolupráci a solidaritě v evropské i globalizující 

společnosti. Záměrem je přispívat k životu, v němž se nevyskytují konflikty a negativní 

postoje. Veškeré odlišnosti mají být přijaty a respektovány, což je jeden z hlavních 

předpokladů pro fungování jedince a společnosti v dnešním světě (MŠMT, 2001, s. 14-15). 
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2.2 Rámcové vzdělávací programy 

V souladu s výše zmíněnou Bílou knihou jsou dále na státní úrovni vytvořeny závazné 

rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP) pro každý stupeň vzdělávání. Konkrétně se 

tedy jedná o předškolní, základní a střední vzdělávání.  

RVP jsou vydávány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Musí odpovídat 

aktuálním pedagogickým a psychologickým tendencím, a proto má ministerstvo ve své 

kompetenci i případné úpravy a změny. Samotnému schválení však vždy předchází 

projednání s ostatními příslušnými ministerstvy. RVP „vymezují povinný obsah, rozsah 

a podmínky vzdělávání, jsou závazné pro tvorbu školních vzdělávacích programů, 

hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů“ 

(Zákon č. 561/2004 Sb. školský zákon, §3-4).  

V RVP dochází k propojení teoretického pojetí klíčových kompetencí s jejich praktickým 

využitím. Stěžejní je pro ně koncepce celoživotního učení. Stanovují úroveň vzdělávání, 

která je předpokládána u absolventů. Napomáhají školám k samostatnosti a povzbuzují 

učitele k odpovědnosti za výsledky vzdělávání (Výzkumný ústav pedagogický Praha, 

2007, s. 10). 

2.3 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání  

Základní vzdělávání je realizováno prostřednictvím rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání (dále jen RVP ZV). Jeho principy odpovídají současnému stavu 

společnosti a mohou být měněny dle jejích požadovaných potřeb a projevených zájmů. 

V RVP ZV lze momentálně najít veškeré nezbytnosti pro povinné základní vzdělávání 

žáků. Neopomenutelným prvkem tak mohou být například klíčové kompetence, vzdělávací 

oblasti či průřezová témata (Výzkumný ústav pedagogický Praha, 2007, s. 10). Pro účely 

této práce se podrobněji zaměříme pouze na průřezová témata.   

Průřezová témata 
Průřezová témata v RVP ZV se věnují světu okolo nás. Kladou důraz jak na individualitu 

jedince, tak na vzájemnou spolupráci mezi žáky, čímž podporují vytváření jejich postojů 

a hodnot. Každé průřezové téma má stejnou strukturu, která vždy obsahuje charakteristiku 

daného tématu, jeho působnost v rámci dalších oblastí a samozřejmě přínos pro samotné 

žáky. RVP ZV ukládá školám povinnost zařadit všechna průřezová témata do učebních 
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osnov, avšak konkrétní podoba jejich realizace je v pravomoci jednotlivých škol. Školy 

mají také na výběr z tematických okruhů souvisejících s průřezovými tématy. RVP ZV 

vytyčuje tato průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického 

občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní 

výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova. (Výzkumný ústav pedagogický 

Praha, 2007, s. 90).  

2.4 Multikulturní výchova jako průřezové téma  

MKV se začala ve vzdělávacích programech objevovat v roce 2007. Přesně 1. září 2007 se 

stala povinnou součástí rámcových vzdělávacích programů základních škol a prvního 

stupně víceletých gymnázií (Krejčí In Barša, 2012, s. 178).  

MKV seznamuje žáky s odlišnostmi mezi kulturami, čímž zároveň přispívá ke správnému 

porozumění jejich vlastní kultury. Za pomoci MKV by žáci měli umět jednat spravedlivě, 

solidárně, tolerantně a respektovat odlišnosti nejen mezi kulturami, ale mezi sebou 

navzájem. Mezi tematické okruhy MKV, z nichž si školy dle svého vlastního uvážení volí, 

patří kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního 

smíru a solidarity. Volba tématu se obvykle odvíjí jednak od aktuálního dění, jednak od 

osobních preferencí učitelů, žáků, ale také rodičů (Výzkumný ústav pedagogický Praha, 

2007, s. 97-98).  

Školy uskutečňují MKV dle svých školních vzdělávacích programů. Obvykle je MKV 

začleněna do různých vyučovacích předmětů. Nejčastěji se jedná o předměty jako je 

dějepis, zeměpis, občanská výchova a cizí jazyky (Průcha, 2011, s. 21). 

Přínos multikulturní výchovy 

MKV jako průřezové téma rozvíjí osobnost žáka ve dvou hlavních oblastech. V první 

oblasti, zaměřené na vědomosti, dovednosti a schopnosti, předkládá základní informace 

o etnických a kulturních skupinách, s nimiž se můžeme ve společnosti setkat. Žáci se učí 

komunikaci, schopnosti uplatňovat jak svá práva, tak respektovat práva druhých. Důraz je 

kladen na toleranci odlišných zájmů a názorů. Stěžejní je vybudovat u žáků vědomí 

rovnocennosti mezi lidmi. Důležité je také vytvořit u žáků schopnost rozpoznat rasovou 

nesnášenlivost a mít povědomí o jejích možných následcích. Opomenuty nejsou ani 

termíny, s nimiž se žáci mohou setkat.  Pozornost je tak věnována pojmům kultura, 
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etnikum, diskriminace, xenofobie, rasismus apod. Druhou oblastí, na niž MKV působí, 

jsou postoje a hodnoty. Zde jde především o uvědomění si vlastní identity a vytvoření 

tolerantního a respektující přístupu. Žáci by měli odlišnosti mezi lidmi vnímat nikoliv jako 

překážku, ale jako možnost pro své vlastní obohacení a růst (Výzkumný ústav pedagogický 

Praha, 2007, s. 97-98).  

Obtíže spojené s multikulturní výchovou  

Spíše než MKV je odsuzován samotný multikulturalismus, který však nepochybně s MKV 

souvisí a tvoří jeden celek. Paradoxně je multikulturalismus odsuzován zejména ve 

vyspělých zemích, které jsou obecně považovány za vzor soužití různorodých skupin 

obyvatelstva. Multikulturalismus je stále častěji označován za „luxus, který si vyspělé 

země nemohou v boji za svoji konkurenceschopnost na globální scéně dovolit“ 

(Sokolíčková In Barša, 2012, s. 14).  

Multikulturalismus se stal také jedním z hlavních témat politické scény. Počáteční nadšení 

vystřídaly pochyby o možném vytvoření multikulturní společnosti. Kritika 

multikulturalismu zazněla z úst předních představitelů evropských velmocí. O jeho selhání 

hovořil bývalý francouzský prezident Sarkozy, britský premiér David Cameron či německá 

kancléřka Angela Merkel. Všichni tři se shodli, že stěžejním problémem je kulturní 

integrace přistěhovalců, kterou se nepodařilo naplnit. Zastánci multikulturalismu jsou však 

jiného názoru. Podle nich multikulturalismus nemohl selhat, jelikož se jej doposud 

nepodařilo zavést (Sokolíčková, Hauser In Barša, 2012, s. 15, 49).  

Některé z aktuálních problémů MKV vyplývají z výše uvedených překážek. MKV jako 

průřezové téma RVP ZV je kritizováno zejména z důvodu nepružnosti a absence 

schopnosti reagovat na změny. Jak již bylo uvedeno v první kapitole, vývoj výchovy 

a vzdělávání směřuje spíše k IKV, což je do budoucna zajisté pozitivní, avšak RVP na 

tento posun prozatím spíše nereagují (Potměšilová, 2013, s. 69).  

Daleko tíživějším problémem, s nímž je třeba bojovat, je absolutní nepřipravenost české 

společnosti, která se po staletí opírá o národní tradici a národní uvědomění. MKV jednak 

nechápe, jednak odmítá. Považuje ji za prvek naprosto cizí a pro děti a mládež zcela 

nepotřebný. Odmítavý postoj k MKV se netýká pouze společnosti jako celku, ale bohužel 

i těch, kteří mají MKV realizovat, tedy pedagogů. Příčinou je pravděpodobně nastavení 
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české pedagogické obce, jež je považována za jednu z „nejtradičnějších, konzervativních, 

zpátečnických, totalitně smýšlejících a neprogresivních složek celé naší společnosti“. 

K tomu, aby pedagogové mohli „moderně, nově a evolučně působit na své žáky a žákyně“, 

je žádoucí se nejprve věnovat jim a vést je k „multikulturalitě, toleranci, liberalismu, 

vzájemné úctě a empatii“ (Krejčí In Barša, 2012, s. 177-180).  
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3 PEDAGOG A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA  

Úkolem pedagogů je realizovat průřezové téma MKV jak prostřednictvím svých předmětů, 

tak v rámci celého výchovně vzdělávacího působení na děti a mládež. Pedagog je hlavním 

aktérem realizace MKV, a proto je zapotřebí se zaměřit i na jeho osobu z hlediska 

teoretické přípravy, kompetencí, ale i praktické činnosti.  

3.1 Profesní předpoklady pedagogů 

Předpoklady pro výkon pedagogického pracovníka jsou uvedeny v Zákoně 

o pedagogických pracovnících. Zákon pro výkon tohoto povolání předpokládá plnou 

způsobilost k právním úkonům, odbornou kvalifikaci, bezúhonnost, zdravotní způsobilost 

a znalost českého jazyka. (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, §3).    

Na realizaci MKV by měli být učitelé nejprve připraveni teoreticky. K dispozici by měli 

mít základní informace o multikulturalismu a disponovat přehledem o etnických 

a rasových problémech. Užitečným zdrojem pro získávání informací mohou být příbuzné 

obory pedagogiky, jako je například etnografie, psychologie a sociologie. Přestože se 

vysoké školy snaží budoucí pedagogy na MKV připravit, je dle dostupných informací 

získaných od studentů taková příprava nedostačující. Většina škol nabízí téma MKV jen ve 

formě volitelných přednášek. Jsou však pouhé přednášky, prostřednictvím kterých se 

studenti pedagogických fakult s MKV seznamují, dostačující? Největším přínosem je 

MKV jako povinný předmět. Tuto formu studia můžeme najít například na Pedagogické 

fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Za zmínku stojí i místní Kabinet multikulturní 

výchovy (Průcha, 2011, s. 68-72). 

Kabinet MKV vznikl v roce 2001. Slouží jak studentům Masarykovy univerzity, tak 

veřejnosti. Mezi jeho aktivity patří kromě odborné výuky také mnoho kurzů, seminářů 

a rozmanitých aktivit, jejichž cílem je podpořit toleranci a bojovat proti předsudkům 

a rasismu (Kabinet multikulturní výchovy, 2015).  

Jelikož je MKV vzhledem k zavádění do RVP ZV poměrně novým trendem, 

v pedagogických kruzích je stále určité procento pedagogů, kteří neměli možnost se s ní 

během studií setkat. Tuto skutečnost je možné napravit školením zaměřeným na MKV, jež 

pořádá například MŠMT (Průcha, 2011, s. 72). 
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Multikulturní prostředí se vyznačuje daleko vyššími požadavky na pedagoga. Ten by měl 

mít rozsáhlý „lingvistický a geografický přehled, obohacený o znalost zvyklostí a tradic 

jiných národů“. V případě výchovy a vzdělávání žáků – cizinců jsou samozřejmostí 

alespoň základní vědomosti o jejich „etniku, mentalitě, postojích či vyznání“. Toto 

povědomí napomáhá jak při řešení individuálních potíží těchto žáků, tak při řešení 

konfliktních situací ve třídě (Hrubá, 2009 In Částková, 2014, s. 63).  

3.2 Osobnost pedagoga 

Pedagog se stává během výchovně vzdělávacího procesu vzorem pro většinu dětí. Jakým 

způsobem jedná, vystupuje a komunikuje, má vliv na osobnostní vývoj žáků. Učitel 

základní školy by měl nabývat určité osobní charakteristiky, do níž spadají vlastnosti 

charakterové, pracovní, intelektuální, citově-temperamentní a společensko-charakterové. 

Nezbytná je též psychická odolnost, adaptabilita, flexibilita, schopnost vidět podstatu 

problémových situací a umět je řešit za pomoci kreativního a operativního myšlení. 

Nejvýznamnější je však morální bezúhonnost a hodnotová orientace (Částková, 2014, 

s. 57).  

S odkazem na MKV je úkolem pedagogů „šířit osvětu a nepřipouštět jakékoliv projevy 

intolerance, rasismu, xenofobie, či šikany“. Cílem jejich působení je „ prosazovat výchovu 

proti všem projevům nesnášenlivosti, podporovat toleranci, pochopení a vzájemný respekt“ 

(Vašutová, 2002, s. 23-46).  

Na základě výzkumů zaměřených na osobnosti pedagogů byla vytvořena typologie 

multikulturního učitele, která stanovuje tři typy, s nimiž se ve školním prostředí můžeme 

setkat. První typ multikulturního učitele je označen jako misionář. Jedná se o mladého 

učitele, který díky své vlastní multikulturní zkušenosti rozvíjí kritické myšlení a apeluje na 

motivaci žáků.  Údržbář je druhým typem multikulturního učitele. Tento typ postrádá 

přímou zkušenost s multikulturním prostředím, ale tato tématika je pro něho přitažlivá 

a podnětná pro jeho další osobnostní rozvoj. Posledním typem multikulturního učitele je 

úředník. Pro úředníka je typická absence jakékoliv multikulturní zkušenosti, čímž se 

snižuje i jeho aktivita v této oblasti. Většinou jedná v souladu se stěžejními dokumenty 

vzdělávací soustavy (Moree, 2008 In Částková, 2014, s. 59).  
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3.3 Klíčové kompetence pedagogů  

Klíčové kompetence jsou kompetencemi, které jsou pro výkon profese učitele považovány 

za nejdůležitější. Celkem se jedná o sedm klíčových kompetencí. Mezi nimi je kompetence 

oborově předmětová, psychodidaktická, obecně pedagogická, diagnostická a intervenční, 

psychosociální a komunikativní, manažerská a normativní, profesně a osobnostně 

kultivující (Vašutová, 2001, In Švec, 2005, s. 27). 

Pro učitele je daleko snadnější předávat žákům informace týkající se kultury, z níž sami 

pocházejí. Vzhledem k heterogenní podobě současné společnosti jsou však potřeba učitelé, 

kteří budou schopni interpretovat informace také o kulturách jiných (Balvín, 2001, s. 109).  

Z tohoto důvodu je zřejmé, že k výše uvedeným klíčovým kompetencím je zapotřebí 

přiřadit kompetenci zcela novou, a to interkulturní. Pedagog vlastnící interkulturní 

kompetenci je schopen „začleňovat do vlastního jednání a komunikace respekt k hodnotám 

a kulturním standardům příslušníků jiných národů, etnik či ras“ (Průcha, 2011, s. 69). 

Interkulturní kompetence jsou v českém pedagogickém prostředí také nejčastěji 

vymezovány za pomoci znalostí, dovedností a postojů. Konkrétně jde o znalosti týkající se 

různých etnických a kulturních skupin, o orientaci v kulturně rozmanitém světě a o postoje 

zaměřené na toleranci, respekt a otevřenost k rozmanitosti (Buryánek, 2002, s. 14).  

Na interkulturní kompetence pedagogů se zaměřily i zahraniční studie, které přinesly 

tzv. evropské pojetí interkulturních kompetencí. Jedná se celkem o pět kompetencí, jež se 

navzájem prolínají. Pro zajímavost se jedná o oblasti, které jsou v angličtině označeny 

jako: attitude, knowledge, skills of interpreting and relating, skills of discovery and 

interaction, critical cultural awareness (Risager, 2007, In Částková, 2014, s. 68).  

Vzdělání pedagogů, jejich osobnost a klíčové kompetence se výrazně odrážejí v realizaci 

MKV. K tomu, aby byla MKV realizována pokud možno v co největším rozsahu 

a nejvhodnější formou, je však důležité se opět orientovat především na samotný postoj 

k MKV a přimět pedagogy „ k sebereflexi, k sebekritice, k sebeironizujícímu postoji, 

k celoživotnímu vzdělávání, k většímu zaujetí a k empatii k novým potřebám naší 

společnosti“ (Krejčí In Barša, 2012, s. 195). 
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3.4 Metody realizace multikulturní výchovy 

Někteří pedagogové – i přes nabyté teoretické poznatky – mnohdy MKV dostatečně 

nechápou, a tak se její realizaci ve výuce raději vyhýbají. Jsou i takoví, kteří se o realizaci 

pokoušejí, ale narážejí na nedostatek edukačních materiálů. Pedagogové se také potýkají 

především s problémy v oblasti výsledků a efektivity (Průcha, 2011, s. 73).  

Pro uskutečňování MKV jsou stěžejní zejména didaktické dovednosti pedagogů. Cílem 

MKV není jen předat velké množství informací týkajících se odlišných kultur, ale zejména 

pochopit tyto odlišnosti. MKV se soustředí na rozvoj osobnosti žáka, tedy na formování 

jeho postojů, hodnot a empatie. Nejvhodnější formou realizace MKV je aktivní učení žáků 

prostřednictvím interaktivních metod a projektového vyučování (Jirásková, 2006, s. 65). 

Pro bližší představu byly vybrány pouze některé z metod, díky kterým je možné MKV 

realizovat.  

Diskuze 

Díky diskuzi se žákům otevírá prostor pro vyjádření vlastních názorů, myšlenek a zároveň 

prostor pro naslouchání ostatním spolužákům. Dochází i ke shrnutí uskutečněných aktivit 

souvisejících s problematikou MKV. Pro společnou diskuzi je třeba zvolit atraktivní téma, 

které však odpovídá rozumové úrovni žáků. Pro správné vedení diskuze je důležitá 

příprava samotného učitele. Ten by měl mít dostatek informací o daném tématu a měl by 

být připraven na různé dotazy a především na reakce žáků. Každá diskuze by měla být 

vedena dle předem domluvených pravidel mezi učitelem a žáky (Buryánek, 2002, s. 18). 

Ve srovnání se zahraničními školskými soustavami je diskuze v našem školním prostředí 

poměrně málo využívanou metodou (Maňák, Švec, 2003, s. 108).  

 

Brainstorming 
Metoda brainstormingu byla poprvé popsána již v roce 1953 Alexem Osbornem. 

V doslovném českém překladu znamená brainstorming „bouři mozku“ nebo „útok“ na 

mozek či myšlení (Maňák, Švec, 2003, s. 164). 

Brainstorming je využíván, jestliže je potřeba řešit konkrétní problém ve skupině žáků. 

Vychází z intuice a náhodných myšlenek. Dochází k zapojení kreativního myšlení žáků, 

což vede k jejich celkové aktivizaci. Po vynesení pokud možno co největšího množství 
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možných variant řešení problému se společně žáci rozhodují o nejpoužitelnějším z nich 

(Kolář, 2012, s. 22). 

Skupinové vyučování 
Podstata skupinového vyučování spočívá v práci žáků, kteří jsou rozděleni do skupin 

menší velikosti, obvykle od tří do šesti žáků. Žáci řeší zadané úkoly společně a dosažené 

výsledky následně prezentují učiteli a ostatním skupinám. Každá skupina může pracovat na 

zadané konkrétní části problému, anebo mohou skupiny řešit problém totožný (Kolář, 

2012, s. 173).  

Při práci ve skupině mají prostor pro vyjádření všichni její členové. Vyjádření jednotlivce 

je také daleko jednodušší, protože se díky skupinové práci snižuje jeho tréma a nervozita 

z přednesu před celou třídou. Skupina o nižším počtu členů je dále považována za daleko 

přirozenější prostředí než skupina většího charakteru. Aby byla práce ve skupině efektivní, 

měl by učitel dbát na dodržení maximálního a minimálního počtu členů ve skupině. 

Vhodné je také žáky rozdělovat náhodně (Buryánek, 2002, s. 19).  

Simulační hry a dramatizace 
Simulační hry a dramatizace vycházejí ze skupiny příbuzných aktivit, mezi nimiž je 

divadlo, dramatická výchova, sociálně psychologický výcvik, psychodrama, dramaterapie, 

sociodrama aj. Využívá se především jejich typický prvek – přirozený sklon člověka 

k zábavě a napodobování (Maňák, Švec, 2003, s. 172).  

Jedná se o metody, které podporují hravost žáků a jejich kreativní myšlení. Na základě 

stanoveného cíle hrají žáci role, díky nimž se například prohlubuje jejich schopnost vcítit 

se do druhých. Dochází i k nacvičování situací, s nimiž se každý z nás může setkat 

v multikulturním prostředí. Cílem není podat dokonalý herecký výkon, ale vyjádřit své 

postoje a názory (Buryánek, 2002, s. 19).  

Kritické myšlení  
Kritické myšlení je „nástroj, který pomáhá žákům přejít od povrchního k hloubkovému 

učení, k odhalování souvislostí, k porozumění učivu a k vlastním závěrům“ (Gavora, 1995 

In Maňák, Švec, 2013, s. 159).  

Nejedná se přímo o metodu práce, ale spíše o schopnost, kterou se snažíme u žáků vytvořit, 

popřípadě rozvíjet, a to skrze pečlivou četbu textů. Žáci na základě přečtených pasáží 
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vybírají informace a dělí je dle stanovených kritérií. Vyhodnocené výsledky jsou vodítkem 

pro vznik vlastního názoru na text, s nímž se pracuje. Úlohu zde hraje i příprava učitele – 

texty by měl znát a pro motivaci žáků by měl mít k dispozici otázky. Učitel je také jakýmsi 

ukazatelem na cestě k vyjádření názorů (Buryánek, 2002, s. 20).  

Základem kritického myšlení jsou koncepce konstruktivistické psychologie a pedagogiky, 

které říkají, že při učení člověk nepřebírá hotové poznatky. Přijímané informace jsou totiž 

ovlivňovány již získanými znalostmi, a tak se vytvářejí, neboli konstruují zcela nové 

zkušenosti.  Některé metodiky kritického myšlení doporučují vytvořit ve třídě bezpečnou 

atmosféru, v níž se žáci nebojí vyslovit své názory, a případné chyby opravit s dostatečným 

časovým odstupem, aby měli žáci možnost si je uvědomit dříve, než budou opraveny 

pedagogem (Maňák, Švec, 2013, s. 159-160).   

Projektové vyučování 
Jak již můžeme odvodit z názvu, základním stavebním kamenem projektového vyučování 

jsou projekty, jejichž příprava, realizace a zhodnocení je v rukou žáků. Žáci mohou 

pracovat samostatně, anebo mohou být rozděleni do menších skupin, případně skupin 

rozsáhlejších, jako může být například třídní kolektiv či celá škola. Hlavním přínosem 

projektového vyučování je mezioborové čerpání informací, důraz na samostatnost žáků 

a rozvoj spoluodpovědnosti členů jedné skupiny na zpracování projektu (Kolář, 2012, 

s. 173).  

Projektové vyučování se u nás začalo uplatňovat od 90. let minulého století. Je typické tím, 

že překračuje hranice školní budovy. Žáci pracují například v přírodě, ve společenské 

komunitě či ve výrobním procesu. Jejich zapojení do životní praxe je běžnou součástí 

projektů odehrávajících se v realitě (Švec, Maňák, 2013, s. 168).   
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4 METODOLOGIE 

Teoretická část bakalářské práce byla zaměřena především na definice jednotlivých pojmů, 

na popis jevů a skutečností souvisejících s MKV. Na základě již nabytých teoretických 

poznatků jsme schopni se orientovat v následné praktické části práce věnované aplikaci 

a realizaci MKV.   

4.1 Cíl výzkumu 

Druhá část práce se soustředí na MKV z praktického úhlu pohledu. Cílem práce bylo zjistit 

aktuální podobu realizace multikulturní výchovy na základní škole. Jedním ze základních 

metodologických pravidel je potřeba jasně definovat základní výzkumnou otázku, na 

kterou poté navazuje volba vhodné výzkumné metody. Pro svůj výzkum jsem tedy zvolila 

následující znění výzkumné otázky: 

„Jak pedagogové realizují multikulturní výchovu?“ 

 

4.2 Volba metodologie 

Jako relevantní metodologii výzkumu jsem zvolila kvalitativní přístup, jelikož nejvíce 

vyhovoval mému výzkumnému problému. Jde o „proces zkoumání jevů a problémů 

v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých 

datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem 

výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomoci celé řady postupů a metod 

rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu“ (Švaříček, 

Šeďová, 2007, s. 17).  

Kvalitativní výzkum považuji za vhodný i z důvodu jeho neocenitelných předností, kterých 

dosahuje oproti výzkumu kvantitativnímu. Jedná se především o možnost podrobného 

zkoumání, jež proniká do hlubších sfér a neděje se pouze na povrchu. Jak již bylo uvedeno 

ve výše zmíněné definici kvalitativního přístupu, zkoumaný fenomén se nachází 

v přirozeném prostředí, na což musí brát výzkumník ohled, avšak místní situace 

a podmínky přispívají k pružnosti výzkumu, ke studiu probíhajících procesů a k tvorbě 

nových teorií (Hendl, 2012, s. 49-55).  
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4.3 Konceptualizace 

„Konceptuální rámec výzkumu znamená systém konceptů, předpokladů, očekávání a teorií, 

které stojí u vstupu do výzkumného šetření. Pod hlavičku vytvoření konceptuálního rámce 

spadá formulování výzkumného problému, definování klíčových konceptů a nastínění 

teoretického konceptu“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 64).  

 

Cílem metodologické části práce je dát odpověď na stanovenou výzkumnou otázku, která 

stojí ve středu konceptuálního rámce. K objasnění zmíněné realizace MKV mi poslouží 

zaměření na následující oblasti: 

Připravenost pedagogů na MKV 

Od pedagogů, jakožto realizátorů MKV, se očekává určitá připravenost. Připraveností se 

myslí základní teoretické povědomí o MKV vycházející jednak z jejich vzdělání, jednak 

z dostupných zdrojů. Kromě čistě teoretického pojetí se do realizace MKV může 

promítnout i jejich osobní postoj k dané problematice.  

Tematické okruhy MKV 

MKV jako průřezové téma stanovuje okruh volitelných témat vhodných pro realizaci. 

Pedagogové mohou vybírat z témat zaměřených na kulturní diference, lidské vztahy, 

etnický původ, multikulturalitu, princip sociálního smíru a solidarity. Volba se může 

odvíjet od aktuální situace či osobních preferencí.  

Jak 
pedagogové 

realizují 
multikulturní 

výchovu?

Připravenost 
pedagogů 
na MKV

Tematické okruhy 
MKV Didaktické metody

Prospěšnost MKV
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Didaktické metody 

Konkrétní způsob realizace MKV se uskutečňuje prostřednictvím didaktických metod, 

které pedagogové při výuce používají. V souvislosti s MKV je v literatuře nejčastěji 

zmiňována diskuze, brainstorming, skupinové vyučování, simulační hry a dramatizace, 

kritické myšlení a projektové vyučování. Volba nejvhodnější metody je zárukou úspěchu.    

 

Prospěšnost MKV 

MKV jako průřezové téma rámcového vzdělávacího programu by měla být dětem, žákům 

a studentům pokud možno co největším přínosem. Vždy však záleží právě na její konkrétní 

formě realizace. Nevhodně podané téma může vyvolat výsledky opačné těm, kterých jsme 

chtěli dosáhnout.    

4.4 Výzkumný vzorek  

Při výběru výzkumného vzorku jsem využila metodu záměrného neboli účelového výběru. 

Na základě této metody jsem vybírala pouze takové konverzační partnery, kteří splňovali 

mnou předem stanovené kriterium a také byli ochotni se mnou spolupracovat. Vhodnými 

konverzačními partnery tak byli pedagogové působící na základní škole. V souladu se 

zákony a stěžejními dokumenty našeho vzdělávacího systému jsem předpokládala u všech 

konverzačních partnerů splnění dalšího kritéria, a to aplikování MKV do výuky.  

K jednotlivým konverzačním partnerům mě přivedla převážně moje praxe. Konverzační 

partnery jsem nejdříve zkontaktovala e-mailem, v němž jsem v krátkosti vysvětlila své 

výzkumné záměry, a následně jsme si domluvili schůzku za účelem vyjasnění dalších 

podrobností. V případě, kdy naší spolupráci nebránily další překážky, informativní schůzka 

se plynule přeměnila v samotný výzkum. Některým rozhovorům však předcházela další 

intenzivnější komunikace prostřednictvím telefonu či e-mailu. Rozhovory probíhaly vždy 

na pracovišti pedagogů.   

Pro rozhovory byli vybráni pedagogové ze dvou základních škol. Pro zajištění pokud 

možno co nejpestřejšího vzorku, který odpovídá populaci, se jednalo o dva typy základních 

škol. Konkrétně o školu nacházející se na vesnici a školu městskou. Vyváženost výzkumu 

zajistil stejný počet pedagogů z každé školy. Celkem byly provedeny čtyři rozhovory.   
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4.5 Nástroj sběru dat  

Jako metodu sběru dat jsem pro svůj výzkum použila nestandardizovaný rozhovor, což je 

„dotazování jednoho účastníka výzkumu zpravidla jedním badatelem pomocí několika 

otevřených otázek“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 159). Použití otevřených otázek mi 

pomohlo lépe porozumět názorům konverzačních partnerů, aniž bych je musela nějakým 

způsobem omezovat ve výpovědích.  

Pro výzkum jsem z dostupných forem rozhovorů použila rozhovor polostrukturovaný, jenž 

„vyžaduje oproti strukturovanému náročnější technickou přípravu. Vytváříme si zde určité 

schéma, které je pro tazatele závazné. Toto schéma obvykle specifikuje okruhy otázek, na 

které se budeme účastníků ptát“ (Miovský, 2006, s. 159). Výhodu polostrukturovaného 

rozhovoru, spatřuji v tom, že tazatel je do jisté míry na rozhovor připraven, avšak v případě 

potřeby může kdykoliv zasáhnout s požadavkem o doplnění či upřesnění výpovědi. Tato 

forma částečné improvizace tazatele může otevřít nová témata, která mohou být pro 

výzkum užitečná.   

4.6 Analýza dat 

Předmětem analýzy byly čtyři provedené rozhovory, které byly se souhlasem 

konverzačních partnerů nahrávány. Zvukový záznam byl poté převeden do písemné 

podoby. Během analýzy byly použity dvě techniky. Jednalo se o techniku selektivního 

protokolu, pomocí níž jsou z rozhovorů vybrány jen ty informace, které mají pro výzkum 

smysl. Další technikou byla doslovná transkripce, což je převedení mluveného projevu do 

písemné podoby (Hendl, 2012, s. 208-210). Druhou z technik je možné vidět v příloze této 

práce, ve které je uveden doslovný přepis jednoho z rozhovorů.  

Při analýze jsem také vycházela ze stanoveného konceptuální rámce, který je uveden 

v jedné z předchozích podkapitol. Pro analýzu a následnou interpretaci dat byla stěžejní 

i technika otevřeného kódování. 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií, s.r.o. 34 

 

5 INTERPRETACE DAT 

Účelem této kapitoly je seznámit čtenáře s výsledky výzkumu. První část interpretace 

popisuje získané informace od jednotlivých konverzačních partnerů, část druhá přináší 

shrnutí všech získaných informací.  

5.1 Výsledky výzkumu dle konverzačních partnerů 

Rozhovory byly provedeny se čtyřmi konverzačními partnery, kteří budou dále označováni 

pouze KP. Každému KP bude navíc přiřazeno pořadové číslo.  

Konverzační partner č. 1 (dále jen KP1) 

pohlaví: žena 

aprobace: 1. stupeň ZŠ 

délka pedagogické praxe: 5 let 

 

Připravenost na MKV 

KP1 se poprvé s MKV setkala během studia na střední pedagogické škole. MKV jí zde 

byla představena a vysvětlena dostatečným způsobem. Svůj okruh znalostí si rozšiřuje 

prostřednictvím dalších zdrojů týkající se MKV, které jsou dle jejího názoru snadno 

dostupné. Pro studijní účely považuje za nejvhodnější metodiky nebo praktické náměty, 

díky nimž lze problematiku MKV jednodušeji pochopit a následně i realizovat. Při aplikaci 

MKV do výuky jsou pro ni inspirací jednak odborné publikace, jednak internet. Na 

internetu nejvíce navštěvuje oficiální stránky věnované RVP ZV a další související články. 

Přínosem jsou i zkušenosti sdílené mezi pedagogy navzájem.  

 

Tematické okruhy MKV 

Ze stanovených tematických okruhů MKV KP1 pracuje především se dvěma, a to 

s multikulturalitou a mezilidskými vztahy. Pro výběr těchto témat se rozhodla ze svého 

vlastního přesvědčení. Roli však sehrála snaha poznat kulturní odlišnosti mezi 

různorodými skupinami obyvatel a naučit se tyto odlišnosti respektovat. KP1 říká: „Skrze 

poznání se pokouším docílit tolerance a předcházet xenofobním projevům“. Problematiku 

MKV, a to zejména její výše tematické okruhy, je dle KP1 vhodné začlenit do českého 

jazyka, cizího jazyka, přírodovědy nebo vlastivědy.  
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Didaktické metody 

KP1 má v souvislosti s realizací MKV zkušenosti hned s několika didaktickými metodami. 

Vyzkoušela projektové vyučování, práci s příběhem, dramatizaci nebo diskuzi s žáky. 

Nejčastěji však používá projektové vyučování a práci s příběhem. Pro realizaci MKV ji 

napadají i další způsoby. Do budoucna by chtěla zavést společné setkávání dětí a rodičů, 

které by probíhalo nad rámec vyučování. Toto setkávání by mohlo mít podobu například 

výtvarného nebo sportovního odpoledne. KP1 totiž zdůrazňuje, že „předávat informace 

o MKV je zapotřebí nejen dětem, ale i jejich blízkým, zejména rodičům, kteří jsou pro děti 

vzorem a mnohdy zastávají zcela opačné názory. Pro dítě je pak obtížné ztotožnit se 

s některými názory a přijmout je za své“.  

 

Prospěšnost MKV  

Hlavním přínosem MKV pro žáky je dle KP1 schopnost žáků respektovat odlišnosti. 

KP1: „Myslím, že žáci umějí lépe vnímat to, že je někdo jiný. Nemyslím teď jen kulturní 

odlišnosti, ale i daleko menší odlišnosti, jako jsou například rozdíly v učení nebo 

v materiálním zázemí rodiny“. Škola, v níž KP1 působí, vyniká v realizaci MKV 

především díky pořádání projektů. Mezi hlavními nedostatky v realizaci MKV KP1 uvádí 

zejména nedostatek času. Problém však vidí i v tradičním a stereotypním vnímání této 

problematiky nejen rodiči, jak již bylo výše zmíněno, ale i mnoha zaměstnanci školy.  

Konverzační partner č. 2 (dále jen KP2) 

pohlaví: žena 

aprobace: anglický jazyk 

délka pedagogické praxe: 23 let 

 

Připravenost na MKV 

Pro KP2 nebyla základním zdrojem informací o MKV studia na škole. Vzhledem k délce 

pedagogické praxe se s MKV setkala až během samotného působení na základní škole. 

KP2: „Zásadním impulsem pro mě byl seminář Multicultural Education na Univerzitě 

v Cambridge již v roce 2002. Workshopy, kterých jsme se účastnili, jsou dodnes studnicí 

inspirace a nápadů“. Kromě uvedeného workshopu se KP2 zmiňuje i o vlastních cestách 

do zahraničí a o setkávání se s konkrétními lidmi. Dostupné informace o MKV považuje za 

přehledné. Pro aplikaci MKV se spoléhá na své vlastní zkušenosti. Když čerpá z jiných 

zdrojů, využívá hlavně tištěné publikace, které poskytuje například nakladatelství Oxford 
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University Press. Občas jí je oporou i internet, na kterém vyhledává například obrázky, 

s nimiž následně pracuje.  

 

Tematické okruhy MKV  

KP2 nezdůraznila ani jeden z tematických okruhů, jelikož se dle jejího názoru velmi 

prolínají a naprosto nezbytné jsou všechny. Z každého tematického okruhu lze využít část 

a vytvořit nové a pro žáky poutavé téma. KP2: „Mým cílem je budovat u dětí respekt 

k různorodosti a hledat to, co lidi spojuje“. MKV by bylo dle KP2 vhodné zařadit hned do 

několika předmětů. Nejvíce se nabízejí jazyky, literatura, zeměpis, přírodopis, dějepis, 

občanská nauka, výtvarná a hudební výchova. KP2 je přesvědčena, že „multikulturní 

přístup lze uplatnit prakticky v každém předmětu“. 

 

Didaktické metody 

Pro realizaci MKV KP2 využila různé metody. Jednalo se o menší či větší projekty. 

V hodinách vedla žáky například k četbě literatury, na kterou navazovaly specifické 

aktivity. Zajímavou činností, jež vyzkoušela, byla dramatizace. Dále uvádí: „Kdysi jsme 

zkoušeli i tance, hudba je vůbec mocné médium“. Velmi se jí však osvědčily projekty na 

téma jídlo a oblékání napříč kontinenty. Domnívá se, že vhodné by byly i například 

pohádky a to především k realizaci MKV u mladších dětí. Vhodné je čtení, psaní, kreslení 

a vyhledávání dalších informací.  

 

Prospěšnost MKV 

Díky MKV si děti prohlubují vědomosti z naukových předmětů. Učí se vnímat svět 

v souvislostech. S přísunem informací se mohou postupně zbavovat stereotypů 

a předsudků. KP2 v souvislosti se silnými stránkami realizace MKV udává, že „mojí 

výhodou je svobodná mysl a otevřenost, schopnost interpretovat věci pro nás odlišné jako 

věci úplně normální, schopnost vážit si sebe i druhých bez ohledu na národnost a rasu“. 

Problémy v realizaci MKV vidí spíše obecněji než v souvislosti se školou, na které působí. 

Obecně se dá říci, že naše společnost se bojí otevřenosti vůči světu, jelikož se obává, že ji 

okolní svět převálcuje. Tato uzavřenost však brání veškerým snahám o multikulturní 

přístup. 
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Konverzační partner č. 3 (dále jen KP3) 

pohlaví: žena 

aprobace: 1. stupeň ZŠ 

délka pedagogické praxe: 23 let   

 

Připravenost na MKV 

KP3 označila školní vzdělávací program její školy výchozím zdrojem informací pro 

realizaci MKV. Vhodné jsou i učebnice, s nimiž v hodinách žáci pracují. Dle KP3 již 

většina nově vydávaných učebnic zahrnuje problematiku MKV. Co není uvedeno 

v literatuře KP3, dohledává na internetu. Za klíčový zdroj, z něhož lze čerpat bez omezení, 

však považuje svoji praxi. KP3: „Při mé každodenní práci se setkávám se žáky z jiných 

zemí s odlišným mateřským jazykem. Je jich na naší škole 55%“.  

 

Tematické okruhy MKV 

Škola, kde KP3 působí, pracuje se všemi tématy MKV. Téma lidských vztahů a etnického 

původu se objevuje v předmětech nejčastěji. Zastoupena je ale i kulturní diference, princip 

sociálního smíru a solidarity, multikulturalita. Témata jsou začleněna do předmětů, jako je 

český jazyk a literatura, anglický jazyk, informatika, prvouka a vlastivěda. KP3 se 

domnívá, že uvedené předměty jsou pro realizaci MKV nejvhodnější, jelikož jsou této 

oblasti nejblíže a lze je snadno propojovat s děním ve škole.   

 

Didaktické metody 

Volba vhodných didaktických metod se odvíjí hned od několika faktorů, mezi nimiž lze 

najít věk žáků, vyučovaný předmět a aktuální učivo, jemuž je zrovna věnována pozornost. 

KP3 využívá metodu rozhovoru, samostatnou nebo skupinovou práci, ale také projektovou 

výuku. KP3: „Ve škole jsme zorganizovali i projektový den Kultura bez hranic za účasti 

žáků jednotlivých tříd a jejich rodin s ukázkami typických jídel jejich země, oblečení, krojů 

atd.“  

 

Prospěšnost MKV 

MKV je dle KP3 pro žáky prospěšná, jelikož je učí toleranci. Žáci se nenásilnou cestou učí 

pomáhat žákům jiné národnosti. Zdokonalují se také v cizím jazyce, protože „se učí 

komunikovat s dětmi, které ještě příliš nerozumí česky, případně komunikovat v odlišném 
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jazyce, například v angličtině“. MKV je díky pestrému složení tříd praktikována 

dennodenně.  

Konverzační partner č. 4 (dále jen KP4) 

pohlaví: žena 

aprobace: český jazyk, hudební výchova  

délka pedagogické praxe: 4 roky 

 

Připravenost na MKV 

Poměrně nedávné studium na vysoké škole je pro KP4 stále aktuálním zdrojem jak 

teoretických, tak praktických informací o MKV. Nové poznatky však získává hlavně 

prostřednictvím své pedagogické profese. Udává, že odborných zdrojů je poměrně málo, 

inspiraci hledá zejména na internetu. KP4: „Čerpám hlavně z inkluzivniskola.cz 

a osobnostní rozvoj pedagoga.cz“.  

 

Tematické okruhy 

Ze stanovených tematických okruhů v RVP ZV KP4 vyzdvihla dva, a to lidské vztahy 

a etnický původ. Čemu se bude s žáky věnovat, se vždy odvíjí od momentálního dění ve 

světě. KP4: „Řešíme to, co já nebo žáci považujeme za aktuální. Snažím se konečné 

rozhodnutí vždy nechat na nich. Je důležité začínat tím, co zajímá je“. MKV se KP4 s žáky 

věnuje v předmětu výchova k občanství a v předmětu výchova ke zdraví či zdravému 

životnímu stylu. 

 

Didaktické metody 

Didaktické metody KP4 vybírá v návaznosti na téma, kterému se chce společně s žáky 

věnovat. Střídá celkem čtyři metody: metodu soudu, metodu insert, diskuzi 

a brainstorming. KP4: „Nenapadá mě jiný další způsob, jak by se dala realizovat“. 

Po chvíli přemýšlení však uvádí besedy s významnými lidmi z odlišných kultur.  

 

Prospěšnost MKV 

KP4 se zmínila, že „MKV je prostředkem jak odbourat xenofobní a rasistické postoje 

a vybudovat u žáků rozhled v souvislosti s poznáváním nových kultur“. U žáků se daří díky 

obohacení o nové vědomosti upevňovat postoje založené na toleranci a snášenlivosti. 

Silnou stránkou v realizaci MKV je dle KP4 podpora ze strany vedení. KP4: „Jsme vedeni 
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k sebevzdělávání v tomto tématu. Máme svolení veškeré nové informace aplikovat“. 

V realizaci MKV KP4 neshledává žádné nedostatky. 

5.2 Shrnutí zjištěných výsledků  

Shrnutí výpovědí jednotlivých KP přináší ucelenější pohled na všechny čtyři oblasti, jimž 

byla věnována v praktické části práce pozornost. KP se ve svých výpovědích víceméně 

shodovali. Došlo však i na mírné rozpory, které by mohly být vhodným tématem k diskuzi.  

Všichni KP se s MKV ve své praxi setkávají. KP1 a KP4 ji znají již z dob svého vlastního 

studia, KP2 a KP3 se s ní podrobně seznámili teprve v souvislosti s jejím zavedením do 

ŠVP ZV. Zajímavou zkušenost zmínila KP2, pro kterou bylo nezapomenutelné setkání 

s MKV v zahraničí. Přístup k informacím o MKV KP hodnotí převážně pozitivně. Oporou 

a inspirací jsou jim zejména odborné publikace a učebnice, jejichž počet se postupně 

zvyšuje. Pouze KP4 se domnívá, že zdroje nejsou dostatečné. Vzhledem k rozvoji 

společnosti je nejpoužívanějším médiem internet, jehož informace jsou pro KP snadno 

a rychle dostupné. KP1 uvádí, že internet kromě teorie nabízí možnost spojit se s ostatními 

pedagogy a sdílet názory, poznatky a zkušenosti prospěšné pro realizaci MKV. Přes 

teoretické základy a další vzdělávání sehrávají u všech KP hlavní roli jejich vlastní pocity, 

názory a postoje, s nimiž do edukačního procesu vstupují a které získaly během svého 

života.  

MKV jako průřezové téma RVP ZV udává pět témat: kulturní diference, lidské vztahy, 

etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a solidarity. KP považují všechna 

uvedená témata za důležitá. V praxi je však nejčastěji aplikováno téma lidských vztahů 

a etnického původu. Kulturní diference, multikulturalita, princip sociálního smíru 

a solidarity jsou jakýmsi „bonusem“ navíc, s nímž se pracuje až v druhé řadě. Vždy záleží 

na domluvě pedagogů s vedením školy, kterým tématům bude věnována větší pozornost. 

Impulsem pro volbu konkrétního tématu jsou ale vždy vlastní pocity a přesvědčení. Pouze 

KP4 se zmínila o tom, že konečné rozhodnutí o volbě tématu leží v rukou žáků. Roli 

sehrává ale i předmět, v němž má být vybrané téma realizováno. MKV se dle KP dá 

vhodně realizovat zejména v humanitních předmětech. Jmenován byl například český 

jazyk a cizí jazyky, na nižším stupni prvouka a vlastivěda, na vyšším stupni dějepis, 

zeměpis, přírodopis. Opomenuty nebyly ani výchovy – hudební výchova a výtvarná 
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výchova. MKV taky byla automaticky spojována s výchovou k občanství a rodinnou 

výchovou.  

MKV je realizována prostřednictvím různorodých didaktických metod. KP mají zkušenosti 

s mnohými metodami. Osvědčenou metodou se stalo pro KP1, KP2 a KP3 projektové 

vyučování, během něhož žáci obvykle pracují samostatně nebo ve skupinkách a řeší daný 

úkol. Odlišnosti mezi kulturami se dají žákům nejvíce přiblížit prostřednictvím 

projektového vyučování zaměřeného například na jídlo a oblékání. Téma je poutavé a bývá 

celkem často využíváno. KP dále mnohdy využívají klasickou diskuzi. KP4 zkouší však 

i metody méně známé, jako je metoda insert či brainstorming. KP napadaly také další 

možnosti, jak MKV realizovat. U KP4 šlo například o besedy s významnými lidmi 

odlišných kultur. KP1 navrhovala setkávání žáků, rodičů a pedagogů s cílem vytvořit 

nenásilnou cestou multikulturní povědomí u všech účastníků. Za zmínku stojí i četba 

světových pohádek žákům prvního stupně, které zmínila KP2.  

MKV dle KP naplňuje své poslání – přispívá k respektování odlišností a k toleranci. Díky 

MKV mají žáci všeobecný přehled. Dostatek informací odbourává strach z neznámého 

a zabraňuje tvorbě stereotypů, předsudků, xenofobních a rasistických postojů. Silnou 

stránkou je dle KP2 projektové vyučování, které je na školách pro realizaci MKV nejvíce 

využíváno. Dále vyniká škola, jejíž pedagogický sbor je multikulturně nastaven. Překážkou 

bývá dle KP1 nedostatek času a prostoru pro realizaci MKV. Daleko větším problémem, 

uváděným také KP1, je tradiční vnímání plné předsudků a stereotypů, jehož se dopouštějí 

nejen samotní pedagogové, ale i rodiče a v konečném důsledku celá společnost. Uvedenou 

výpověď potvrzuje KP4, která oceňuje právě tolik důležitou spoluúčast a podporu ze strany 

vedení na tvorbě multikulturního prostředí školy.  

Pro doplnění informací a ve snaze zabránit zkreslení zjištěných výsledků považuji za 

důležité uvést, že osloveno bylo celkem šest KP. Uskutečněny byly pouze čtyři rozhovory. 

Dva potencionální KP odmítli. Odůvodnění jejich nespolupráce bylo následující: „MKV 

není naší vzdělávací prioritou“ nebo také „bohužel, naše škola má se zmiňovanou oblastí 

pouze minimální zkušenosti“. Jsou tedy pedagogové, kteří MKV realizují anebo se alespoň 

o její realizaci pokoušejí, přestože nemají dostatek zkušeností. Avšak stále můžeme narazit 

i na ty, kteří se z neuváděných důvodů o MKV nepokoušejí. Zda jde o nedostatek 

informací či tolik zmiňovaný osobní postoj stojící proti realizaci MKV, je dalším možným 

předmětem bádání. 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce se skládala ze dvou částí – teoretické a praktické. Cílem teoretické části 

bylo především vymezit MKV. MKV byla vysvětlena za pomoci odborných definic. 

V souvislosti s terminologickou nejasností bylo zmíněno také interkulturní vzdělávání 

a jeho čtyři pilíře. Pro celkový přehled nebyly opomenuty ani související pojmy. Po 

obecném představení MKV byla pozornost zaměřena na její začlenění v české vzdělávací 

soustavě, zejména pak v RVP ZV, kde vystupuje jako jedno z průřezových témat. 

Teoretickou část uzavřela kapitola věnovaná realizátorům MKV – pedagogům. Popsány 

byly jejich profesní a osobnostní předpoklady, klíčové kompetence a didaktické metody, 

které jsou pro realizaci MKV naprosto stěžejní.  

Praktická část obsahovala metodologický úvod, který objasnil postup výzkumu, zejména 

odůvodnění volby metodologie, výzkumného vzorku či nástroje sběru dat. Cílem praktické 

části bylo zjistit aktuální podobu realizace MKV na základní škole. Z analýzy provedených 

rozhovorů dospěla má práce k následujícím výsledkům. Realizace MKV je ovlivněna 

teoretickými znalostmi, praktickými zkušenostmi a osobnostním nastavením pedagogů. 

Mladší generace pedagogů se s MKV setkává již během studia, avšak informací není při 

studiu příliš mnoho. Přibývá odborných publikací na toto téma, ale vedoucím zdrojem je 

jednoznačně internet. Na základních školách se přistupuje ke všem tématům MKV, které 

jsou aplikovány hlavně do humanitně zaměřených předmětů. Přestože mají pedagogové 

zkušenosti i s rozmanitými metodami realizace MKV, drží se především osvědčeného 

projektového vyučování nebo diskuze. MKV naplňuje své poslání, ale mnohdy naráží na 

nepochopení či odpor. Stále také existují školy a pedagogové odmítající MKV.  

Aktuální situace ve světě může negativně působit na přijímání MKV nejen žáky, ale právě 

i pedagogy. Multietnická, multikulturní a multireligiózní společnost přestává být lidmi 

vnímána jako bezpečná. Jak bude vypadat společnost do budoucna, není zcela jisté, a proto 

bych práci chtěla zakončit alespoň trochu přijatelnějším pohledem. „Je-li 

multikulturalismus často zatracován coby naivní a pro západní společnosti přímo ničivá 

ideologie, ukazuje to na skutečnost, která nám může dodat trochu optimismu do budoucích 

let. A sice že každému, kdo se do diskusí o nedostatcích či pastích multikulturalismu 

pouští, záleží na společnosti, ve které žije a v niž skládá naděje“ (Sokolíčková, 2012 In 

Barša, 2012, s. 11).  
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PŘÍLOHA P I: SCÉNÁŘ ROZHOVORU  

Připravenost na MKV 

1. Z kterých zdrojů vychází vaše základní poznatky o MKV? 

2. Jak hodnotíte celkový přístup k informacím o MKV? 

3. Které zdroje jsou pro vás aktuálně oporou a inspirací? 

Tematické okruhy MKV 

4. Na jaké tematické okruhy MKV se zaměřujete? 

5. Jaké důvody vás vedly k výběru právě těchto témat MKV? 

6. Které vyučovací předměty jsou dle vašeho názoru pro témata MKV nejvhodnější? 

Didaktické metody 

7. S kterými didaktickými metodami máte v souvislosti s realizací MKV zkušenosti? 

8. Můžete popsat metodu, kterou využíváte nejčastěji? 

9. Jak jinak by se dala realizovat MKV? 

Prospěšnost MKV 

10. Jaká pozitiva přináší žákům vaší školy MKV? 

11. Co ve vaší realizaci MKV považujete za silnou stránku? V čem vynikáte? 

12. Jaké nedostatky shledáváte na MKV realizované ve vaší škole? 
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 PŘÍLOHA P II: DOSLOVNÝ PŘEPIS ROZHOVORU S KP2 

T: tazatel KP2: konverzační partner číslo dvě  

 

T: První oblast, na kterou se vás budu ptát, se bude týkat vaší teoretické připravenosti 

a znalostí ohledně MKV.  Ze kterých zdrojů vychází vaše základní poznatky o MKV? Kde 

jste se o ní poprvé dozvěděla? 

 

KP2: Zásadním impulsem pro mě byl seminář Multicultural Education na Univerzitě 

v Cambridge již v roce 2002. Workshopy, kterých jsme se účastnili, jsou dodnes studnicí 

inspirace a nápadů. Byla to neocenitelná zkušenost. Před touto cestou do zahraničí jsem 

o multikulturní výchově neměla téměř žádné podrobnější informace. 

 

T: Jak hodnotíte celkový přístup k informacím o MKV?  

 

KP2: Zdají se mi přehledné. Vše, co jsem kdy potřebovala, jsem dohledala.  

T: Odkud čerpáte pro výuku? Co je vaší inspirací? 

KP2: Jsem trochu staromódní, proto upřednostňuji tištěné zdroje, které poskytuje např. 

OXFORD UNIVERSITY PRESS. Hodně cestuji, takže někdy čerpám z vlastních zdrojů. 

Každá cesta do zahraničí a setkání s konkrétními lidmi je pro mě inspirací. Někdy 

používám i fotografie z  mých cest. A samozřejmě taky internet, kde se dá najít téměř 

cokoliv.  

T: Je ještě něco, co vás napadá ke zdrojům?  

KP2: Asi ne. 

T: Přejděme tedy k druhé části, v níž se zaměříme na tematické okruhy… Na které 

tematické okruhy MKV se zaměřujete? 

KP2: Domnívám se, že zapojujeme všechny okruhy. Nemáme to jasně ohraničené. Není to 

tak, že bychom si řekli, tak teď budeme dělat tohle a zítra zase tamto. Všechna témata 

spolu velmi úzce souvisejí. Ráda svým žákům zdůrazňuji fakt, že svět je různorodý 
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a barevný, že to, co je jiné, není horší ani lepší. Mým cílem je budovat u dětí respekt 

k různorodosti a hledat to, co lidi spojuje. 

 

T: A jaké vyučovací předměty považuje k realizaci MKV za vhodné? 

 

KP2: Multikulturní přístup lze uplatnit prakticky v každém předmětu. Domnívám se, že 

výborná je například literatura, jazyky, zeměpis, přírodopis, dějepis, občanská nauka, 

výtvarná a hudební výchova. V každém předmětu je příležitost. Je jen třeba tyto příležitosti 

nepromarňovat.     

 

T: Teď k samotné realizaci MKV… S kterými didaktickými metodami máte zkušenosti? 

 

KP2: Využívám menší i větší projekty. Do výuky přináším například ukázky z literatury. 

V první části hodiny se věnujeme četbě, v druhé části plníme aktivity, které navazují na 

článek. I dramatizace má něco do sebe… Je to zábavné… Kdysi jsme zkoušeli i tance, 

hudba je vůbec mocné médium.  

 

T: A kterou z metod využíváte nejčastěji? 

 

KP2: Osvědčily se mi projekty na téma jídlo z celého světa. Také oblékání napříč 

kontinenty. Projektové vyučování je na naší škole velmi oblíbené. Je pravidelnou součástí 

naší výuky.  

 

T: Napadá vás, jak by se dále mohla MKV realizovat? 

 

KP2: Napadají mě pohádky. Hlavně u menších dětí. Mohlo by je to zaujmout. Pohádku si 

společně přečíst… Kreslit k ní obrázky… Udělat barevnou ilustraci… Psát pokračování 

příběhu… Vyhledat další informace o podobných pohádkách.   

 

T: Poslední část našeho rozhovoru se zaměří na prospěšnost MKV. Jaká pozitiva podle vás  

přináší? 
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KP2: Multikulturní výchova je prostředkem pro uvedení teorie do praxe. Díky projektům si 

žáci upevňují to, co se naučili v předmětech. Nejde o mechanické učení, ale o propojení 

všeho, co vědí. Jde o praktické použití nabytých vědomostí. Vědomosti jim pomáhají zbavit 

se stereotypů a předsudků.  

 

T: V čem při realizaci MKV vynikáte? 

 

KP2: Mojí výhodou je svobodná mysl a otevřenost, schopnost interpretovat věci pro nás 

odlišné jako věci úplně normální, schopnost vážit si sebe i druhých bez ohledu na 

národnost a rasu.  

 

T: A naopak… jsou nějaké nedostatky? 

 

KP2: Nevím, jestli je tohle zrovna nedostatek naší školy, ale domnívám se, že se lidé bojí 

otevřít se světu, cizím lidem, rozmanitosti. Bojí se, že přijdou o klid a pohodu. Stojí proti 

multikulturnímu světu. 

 

T: Je ještě něco, co byste dodala k celkovému rozhovoru? 

 

KP2: Nejspíš ne… 

 

T: Moc vám děkuji. Na úplný závěr vás ještě požádám o doplňující informace… Mohu se 

zeptat na délku pedagogické praxe a aprobaci? 

 

KP2: Praxe 23 let a anglický jazyk. 

 

T: Děkuji.  
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PŘÍLOHA P III: MKV V PRAXI – PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ  

 

Obr. 1* 

 

Obr. 2* 

* Zdroj – archiv ZŠ a MŠ Šaratice, Vyškov. Obrázky použity se svolením.   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

 

Obr. 3* 

 

Obr. 4* 

* Zdroj – archiv ZŠ a MŠ Šaratice, Vyškov. Obrázky použity se svolením.   
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PŘÍLOHA P IV: MKV V PRAXI – ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVA 

 

Obr. 5* 

 

Obr. 6*  

* Zdroj – archiv ZŠ a MŠ Šaratice, Vyškov. Obrázky použity se svolením. 
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