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Abstrakt 

V kontextu moderního světa se objevují různé přístupy k vypořádání se se soužitím lidí z různých 

kultur. Jedním z těchto přístupů je multikulturní výchova. Multikulturní výchově ve školním 

prostředí se věnuje mnoho autorů, ovšem vzdělávání se odehrává i mimo školu, a tomu je v 

kontextu multikulturní výchovy věnována malá pozornost. Cílem této práce je proto předložit 

náhled do oblasti multikulturní výchovy v kontextu mimoškolního vzdělávání, konkrétně v 

nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Výzkum byl proveden v Plzeňském a Karlovarském 

kraji. Hlavní metodou sběru dat byly polostrukturované rozhovory s vedoucími nízkoprahových 

zařízení, doplňkovou metodou pak byla analýza dokumentů.  

Abstract 

There are many aproaches to coexistence people from different culture, in the context of modern 

world. One of the aproaches is multicultural education. Significant attention has been given to 

multicultural education in school context, but only little attention has been given to multicultural 

education in context out of school environment. The aim of this work is presented view to field 

multicultural education in context out of school environment, specifically in youth club using the 

treshold principles. Main research method is semi-structure interviews with coordinators of youth 

club using the treshold priciples in Plzeňský and Karlovarský region, next method is document 

analysis.  

Klíčová slova/ Keywords 

multikulturní výchova/ multicultural education 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež/ youth club using treshold principles 

kultura/culture 

identita/ identity 

kulturní rozdíly/ cultural different 
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1.Úvod 

 Otázky soužití různých kulturních skupin, ať již jde o etnická, náboženská či jiná specifika, 

jsou s ohledem na světové dění stále frekventovanější a palčivější. Debata je vedena jak na odborné, 

tak na laické úrovni a často jen téma různých přístupů vyvolá ve společnosti vášně. Společnost se 

na jednu stranu stává více heterogenní, ale na druhou stranu jsou stírány tradiční kulturní a 

historické rozdíly. Vlivem globalizace, migrace a dalších jevů moderního světa, bude téma 

pravděpodobně stále aktuálnější. V této společnosti je důležité si jednak zachovat svou jedinečnost, 

osobní i kulturní, a jednak respektovat odlišnosti a dokázat s nimi koexistovat. Jedním z modelům 

jak se s výše uvedenými skutečnostmi vyrovnat je užití multikulturní výchovy. Multikulturní 

výchova souvisí také s občanstvím, potažmo celou občanskou společnosti. V tomto kontextu je 

důležité především občanství jako identita a z ní vyplývající participace na životě celku (Portál 

Czechkid, 2017).Multikulturní výchova je v dnešní době často diskutovaným tématem, zaměřuje se 

na ní řada prací a to nejen ty diplomové či bakalářské. Ovšem většina prací se zabývá multikulturní 

výchovou ve spojení se školkami či různými stupni škol. Postoje a hodnoty dětí a mladistvých jsou 

však formovány i jinde než v rodinách či ve školních zařízeních, proto bych svou práci ráda 

zaměřila na multikulturní výchovu v kontextu mimoškolního vzdělávání, konkrétně v 

nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Na základě charakteristik NZDM – cílová skupina, 

cíle, zaměření, můžeme usuzovat, že práce s multikulturními tématy je v těchto zařízeních poměrně 

žádoucí, v práci bych se ráda zaměřila na to, zda tento předpoklad má opodstatnění také v praxi a 

opravdu na základě skladby cílové skupiny a dalších charakteristik vzniká požadavek s uvedeným 

tématem pracovat, v případě, že ano jaký mají tato zařízení potenciál pro realizaci multikulturní 

výchovy a jak případná realizace konkrétně vypadá. 

 Cílem mé práce je předložit náhled do oblasti multikulturního výchovy v kontextu 

mimoškolního vzdělávání, konkrétně, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a zjistit 

postoje, přístupy a praxi těchto zařízení vzhledem k dané problematice. Zaměřím se na to, zda se v 

těchto zařízeních pracuje s multikulturními tématy, pokud ano, jakým způsobem a v jaké míře. Dále 

také na to, zda se tato témata objevují ve vzdělání pracovníků. Jednou ze zkoumaných oblastí bude 

také složení klientů s hlediska kulturních rozdílů.  

 Přestože je problematika multikulturní výchovy v dnešní době frekventovaná a často 

diskutovaná, výzkumy a práce se převážně zaměřují na toto téma pouze v kontextu školních 
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zařízení a mimoškolní zařízení bývají opomíjena. Cílem je tedy prostřednictvím explorace a 

zodpovězení níže položených výzkumných otázek nabídnout jiný úhel pohledu na multikulturní 

vzdělávání a popsat a zmapovat aktuální situaci vztahu multikulturní výchovy a NZDM. Primárním 

cílem není zobecnění na celou populace, tedy Českou republiku nebo na jiné prostředí, ale do určité 

míry zjištěná data zobecnitelná budou, protože budou platná pro Plzeňský kraj, doplněné o srovnání 

z Karlovarského kraje. Tento výzkum může sloužit jako pilotní studie nebo předvýzkum pro hlubší 

a rozsáhlejší zkoumání. 

 Zodpovězením výzkumných otázek dosáhnu cíle, kterého jsem si pro tuto práci stanovila, 

tedy zjistit a popsat aktuální situaci multikulturní výchovy v kontextu mimoškolního vzdělávání, 

konkrétně nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. První otázka je pro výzkum stěžejní, protože 

zjišťuji, zda je NZDM vhodným místem pro realizaci multikulturní výchovy – zda se vyskytují 

kulturní rozdíly a řešení multikulturních témat je potřebou, která vyvstává, a jaký má v této oblasti 

NZDM potenciál . Dále zjišťuji jestli se v jednotlivých zařízeních multikulturní výchově věnují či 

nikoliv. V případě, že ano budu zkoumat řešená témata, formu práce s nimi a četnost. Zajímám se 

také o to, jaké jsou v tomto případě důvody pro zavedení multikulturních témat do programu 

NZDM a zda korespondují s cíli zařízení. V neposlední řadě se zaměřím na vzdělávaní pracovníků 

v této oblasti. V případě negativní odpovědi na otázku výskytu multikulturních témat se zaměřím na 

příčiny jejich absence. 

 Výzkumné otázky zodpovídám na základě názorů zachycených v polostrukturovaných 

rozhovorech a dat získaných analýzou dokumentů. V rámci této práce jsem provedla celkem deset 

rozhovorů s vedoucími nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z Plzeňského a Karlovarského 

kraje. Jako doplňkovou metodu jsem zvolila analýzu dokumentů, konkrétně oficiálních webových 

stránek, jednotlivých zařízení a dokumentů k realizaci projektu Klíče pro život v jednom ze 

zařízení.  

 Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a empirickou. V teoretické části se 

pokouším o sestavení výzkumného rámce, do kterého pak v rámci interpretace dat zasazuji data 

získaná z rozhovorů a z analýzy dokumentů. Nejdříve se věnuji vztahu tématu s občanskou 

společností. Dále uvádím přehled teorií multikulturní výchovy ve světě i v České republice. Co se 

týče České republiky vycházím z pojetí multikulturní výchovy, tak jak ji chápe Moree, ze 

zahraničních autorů je to především Banks. Uvádím také koncepty spojené s multikulturní 

výchovou – kultura, identita, kulturní rozdíly či multikulturalismus. Následně definuji nízkoprahová 

zařízení, včetně jejich cílové skupiny.  
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V empirické části nejdříve představuji použitou metodologii a následně prezentují a analyzuji data 

získaná prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů a analýzou dokumentů. Výsledná fakta 

zasazuji do kontextu teoretických východisek z odborné literatury a odpovídám na výzkumné 

otázky. V závěru pak shrnuji výstupy z celého výzkumu.  
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2.Teoretická část 

 

1 Vztah tématu k občanské společnosti 

 Muller (2002:202) uvádí, že zhroucení autoritářských režimů, které podnítilo touhu po 

občanské společnosti, zároveň přineslo uvolnění silného nacionalismu a etnických vášní. Česká 

občanská společnost čelí velké výzvě, tak aby se stala fungující platformou pro demokracii,   kterou 

aktuálně není. Podle Mullera to plyne z lidské modularity, která je nezbytnou součástí průmyslové a 

na růst orientované společností, která má dva základní principiální společenské důsledky. Prvním z 

nich je umožnění existence občanské společnosti a existenci vyvažujících se pluralitních politických 

sdružení a ekonomických institucí, které se současně nevylučují. Na druhé straně však dělá z 

etnicity zavazující sílu, která povstává z uspořádání moderního světa, kdy člověk již není připoután 

ke specifickému společenskému místu, ale je silně spjat s kulturně definovaným prostředím. 

(Muller, 2002:203) 

 Pro dnešní svět je charakteristická globalizace, volný pohyb kapitálu, osob a služeb, dochází 

k rozporu mezi občanským a etnickým principem a zároveň volá po tvorbě nového typu identity. 

(Muller, 2002:203). O  tom mluví již Giddens (2003:62), kdy říká, že rozvoj globalizovaných 

sociálních vztahů oslabuje některé z aspektů národního cítění, které souvisí s rozvojem národních 

států, ale zároveň může vést k podněcování více lokalizovaného zintenzivnění národních citů. 

Dochází pak k zesilování tlaku směrem k lokální autonomii a regionální kulturní identitě. 

Globalizace navíc stále akceleruje a svět je charakterizován jako vzájemně související a provázaná 

globální komunita. Již zmíněný pohyb kapitálu, práce, lidí a dat napříč národními hranicemi je dnes 

naprostou samozřejmostí a narůstající diverzita, pramenící z imigrace, učinila z mezikulturních 

aktivit každodenní a běžnou událost pro velké procento světové populace. To zvyšuje nároky na 

lidi, včetně osvojení stále více potřebných, interkulturních komunikačních dovedností. (Samovar 

2013:7) Vyvstává tak potřeba nejen reagovat na problémy existence a soužití různých skupin v 

jednotlivých zemích, ale také potřeba připravit nové generace na život v globalizovaném světě, tak 

aby se v něm dokázaly správně orientovat, byly správně ukotveny ve společnosti a uměly citlivě 

přistupovat k identitě vlastní i druhých. Právě identita je vedle snah o porozumění a respekt k 

druhým, jedním z klíčových témat aktuální multikulturní výchovy (Moree 2008b: 22) Identitě se 

následně podrobněji věnuji jak v teoretické, tak v praktické části.  
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 Často se objevují negativní názory na tendence, že by měla být Český republika 

multikulturní společností, faktem je Česká společnost je a i nadále bude multikulturní. Protože již 

nyní, je stejně jako v ostatních místech nejen Středoevropského prostoru zde dochází k potkávání a 

nezbytné interakci různých sociokulturních skupin. Ať již jsou tyto skupiny definovány na základě 

etnicity, národnosti, náboženství, socioekonomického statusu, kultury či jiných charakteristik, je zde 

oprávněný předpoklad, že tato diverzita obyvatel bude dále narůstat. Z toho důvodu se stává stále 

naléhavější potřeba s touto diverzitou pracovat, protože pouhý fakt, že občanská společnost vychází 

ze základu, že všichni její členové jsou před zákonem rovni, neznamená, že jsou stejní a nedá se 

předpokládat, že by to vedlo ke kulturní homogenizaci, spíše naopak. (Buryánek, 2002:11) 

  Z výzkumu v rámci projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku vyplývá, 

že v občanské společnosti v ČR, stejně jako v ostatních evropských zemích, existují otevřeně 

rasistická, diskriminační uskupení. Tato uskupení jsou však v občanské společnosti marginální a 

toto netolerantní chování je občanskou společností odsuzováno. Výjimku dle výzkumu tvoří nízká 

tolerance české veřejnosti vůči romské menšině. Klíčový však dle organizace CIVICUS, není postoj 

populace, ale aktivní odsouzení občanskou společností rasismu a netolerance. (Vajdová 2004: 52) 

 Aktivity na podporu tolerance, jsou nedílnou součástí portfolia aktivit občanské společnosti. 

Některé z organizací občanské společnosti v České republice se zabývají rozvojem tolerance ve 

společnosti cíleně, u jiných je podpora tolerance a osvěta většinové populace jedním z vedlejších 

produktů jejich činnosti. Tyto snahy jsou směřovány především k toleranci vůči Romům, ale také 

například vůči uprchlíkům nebo lidem s mentálním či zdravotním postižením. Naprostá většina 

respondentů výzkumu (97%), pak vidí roli organizací občanské  společnosti na poli rozvoje 

tolerance, nejen jako silnou a pozitivní, ale jako velmi důležitou v procesu redukce sociálních a 

rasových předsudků. (Vajdová 2004: 50). Jedním z nástrojů jak dosáhnout pluralitní občanské 

společnosti, která bude založená na principu rovných příležitostí a rovnoprávnosti všech skupin a 

jednotlivců je interkulturní vzdělávání, které vnímám v kontextu této práce jako termín nadřazený 

multikulturní výchově. (Moree a varianty: 11) 

 

 „Multikulturalismus rámuje stav, v němž skupiny veřejně vyjadřují právo, na to být 

obdivovány na základě odlišnosti.“ Z čeho vyplývá, že multikulturalismus nereprezentuje  

upozadění, ale naopak posílení občanské sféry, ve které jsou kolektivní závazky a autonomie 

vzájemně provázané, byť toto provázání je křehké. Pro správné fungování myšlenky 

multikulturalismu je nezbytný silný pocit obecného lidství. Další nutností je vztažení solidarity na 

konkrétní osobnosti, což umožňuje je následně vztáhnou na jejich vlastnosti. (Alexander in Marada, 

2006:65) 
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 V rámci občanské společnosti dochází k setkávání různých kultur, etnicit nebo náboženství, 

což sebou nese riziko vzniku konfliktů, a zároveň potřebu najít způsob pro co nejméně problémové 

soužití. Jedním ze způsobů je právě multikulturní výchova, která cílí na vytvoření podmínek 

tolerantního soužití všech sociokulturních skupin. V oblasti multikulturní výchovy pak zaujímají 

organizace občanského sektoru významné místo. Projevuje se to na nejrůznějších úrovních, 

jednotlivé organizace spolupracují jak s útvary státní správy, tak se školami, ale i širokou veřejností.   

Úkolem organizací občanské společnosti v České republice je také co nejpružněji reagovat na 

odklon od tradičního pojetí multikulturní výchovy a jednat v souladu s novými způsoby a principy, 

která jsou označována jako global citizenship education, multicultural citizenship education apod. 

(KSOS, © 2017) 

 Důležitá je pro práci s multikulturními tématy nejen osobní životní zkušenost, ale také 

prostředí. Jsou prostředí, která jsou ze své podstaty vhodnější pro realizaci multikulturní výchovy 

než jiná. Tam, kde je kladen důraz na homogenitu a jakákoliv odlišnost je vnímána problematicky, 

bude tato práce velmi složitá (Moree, 2015:181). Na základě charakteristik a definování cílů a 

cílové skupiny je patrné, že rozmanitost je běžnou součástí nízkoprahových zařízení a jedním z 

hlavních témat, která jsou řešena, proto je zajímavé zjistit, zda má multikulturní výchova své místo. 

 Téma práce s multikulturními tématy v nízkoprahových zařízení pro děti a mládež má s 

oblastí občanského sektoru hned několik průsečíků. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež jsou 

organizacemi občanské společnosti, konkrétně nestátní neziskové organizace. Obecně organizace 

občanské společnosti se velmi zasloužili o rozvoj multikulturní výchovy v České republice a stále 

hrají této oblasti významnou roli.  (Moree in Skovajsa, 2010:308) Jednou z kategorií jsou organizací 

občanské společnosti jsou i organizace v oblasti sociálních služeb (Vajdová, 2004), do kterých 

nízkoprahová zařízení spadají. 

 Multikulturní výchova se v českém prostředí prosazovala postupně v několika fázích a to za 

významného přispění organizací občanské společnosti. Ač o multikulturní výchově jako předmětu 

činnosti a zájmu OOS můžeme mluvit až od konce devadesátých let, Moore upozorňuje, že již 

aktivity, které tomuto zlomu předcházely, jako například činnost Charty 77 byly pro další vývoj 

velmi významné.  (Moree in Skovajsa, 2010:308) 

 Tento vývoj dělíme na tři, resp, v současné době již čtyři fáze. Prvním období 1989 – 1998 

OOS, kdy se vynořovalo mnoho otázek spojených s faktem otevření státu a vypořádání se s 

fenoménem migrace. Tyto otázky jsou v současné době opět velmi aktuální a často skloňované. A to 
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dokonce v takové míře, že dochází ke stále větší polarizaci společnosti. Organizace občanské 

společnosti opět hrají v této oblasti významnou roli.  

 Další období Moore časově vymezuje od roku 1998 do roku 2004, OOS se postupně stále 

více zajímají o multikulturní výchovu, ale stále zde není žádný požadavek ze strany státu. Zlom 

nastává až v následujícím období, tedy od roku 2004 – 2009. Multikulturní výchova je v nové 

školské reformě zařazena jako jedno s průřezových témat.  

 

 OOS tak získávají novou roli ve společnosti, na kterou musí patřičně reagovat. (Moree in 

Skovajsa, 2010:308) Počátkem procesu školské reformy je zákon 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Pro organizace občanské společnosti je 

tato nová situace výzvou, na kterou reagují zaměřením se na programy formálního i neformálního 

vzdělávání. (Moree in Skovajsa, 2010:16) MKV se v tomto období dostává do formálního i 

neformálního vzdělávání především na bázi dobrovolnosti, zájmu jednotlivců. (Moree in Skovajsa, 

2010:308) 

 Na poli organizací občanského sektoru je zastáváno především širší pojetí termínu 

multikulturní výchova, na kterou je pohlíženo nejen v kontextu školního prostředí, ale je brána jako 

jakákoli aktivita směřující k soužití lidí z různých kultur.“ Případně jako „Soubor aktivit zacílených 

na zlepšování vztahů mezi jednotlivými sociokulturními skupinami obyvatelstva obecně“ (Moree in 

Skovajsa, 2010:311) Toto vymezení pak velmi dobře koresponduje s definovanými cíli a posláními 

nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. 

 

 

2 Vymezení pojmů souvisejících s multikulturní výchovou 

 

 V rámci vymezení pojmů se samozřejmě nejvíce věnuji multikulturní výchově, jejím 

přístupům, cílům či rozličným definicím, ať již v České republice nebo v zahraničí. Ovšem i při 

povrchním zájmu o multikulturní výchovu narážíme na několik dalších termínů, kterými jsou 

multikulturalismus, kultura, identita a kulturní rozdíly. O každém z těchto pojmů bylo již napsáno 

velmi mnoho a každému z nich bych mohla věnovat samostatnou práci. Přesto se domnívám, že 

alespoň ve zkratce by se zde vymezení těchto pojmů mělo objevit a to zejména proto, že jsou to 
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stejně jako multikulturní výchova termíny nejednoznačné a jednotlivými autory definovány 

poměrně různorodě. 

 

2.1. Multikulturalismus 

 Stejně jako multikultura či multikulturní výchova je pojem multikulturalismus takřka 

nemožné definovat jednou, všeobecně přijímanou definicí. Pojmu multikulturalismu se věnuje v 

České republice např. publikace Multikulturalismu a multikulturní výchova. Zde je představeno pět 

sémantických modelů konceptu multikulturalismu v kontextu s multikulturní výchovou. Jedná se o 

multikulturalismus jako ideál, jako dekonstrukce tradičních hodnot západní civilizace, jako 

politický konstrukt, jako rys globálního světa a jako produkt globálního myšlení. Shrnuje, že 

aplikaci uvedených konceptů multikulturalismu je nutné reflektovat, zejména proto, že vycházejí z 

jiných kulturních, historických či politických předpokladů. Dle autorky pak multikulturní výchova 

vychází z pojmu kultury, jako takové. Proto je multikulturní výchova výchovou kulturní a 

hodnotovou. Cílem by pak mělo být vytvoření systému hodnot, které dětem umožní rozvíjet vlastní 

identitu, ale stále zůstat otevřený. „Multikulturní výchova jako výchova hodnotová umožňuje 

porozumění založené na toleranci, respektu, úctě.“  (Pelcová, 2009) 

 Multikulturalismus můžeme rozdělit také na pluralistický, liberální a kritický. Pluralistický 

multikulturalismus vychází z předpokladu, že kultury jsou uzavřenými skupinami, které je potřeba 

dále podporovat a reprodukovat. Kulturní rozmanitost je pak brána jako nezbytná podmínka vývoje 

společnosti. Základní jednotkou společnosti je pak skupina nebo komunita, která má jednotkou 

kulturu a vlastní kolektivní identitu. V rámci vzdělávání, vycházejícím z tohoto směru je pak 

klíčová kognitivní rovina a osvojení si co nejvíce znalostí o konkrétních sociokulturních skupinách 

a jejich specifikách, příslušníci minorit jsou pak seznamování s fungováním dominantní kultury. 

Liberální multikulturalismus se pak od pluralistického liší především snahou o integraci jednotlivců 

a vytvoření občanské společnosti, jejíž příslušníci budou rovnoprávní. Jak už vyplývá z názvu, 

kritický multikulturalismus je reakcí na kritiku multikulturalismu a vyhraňuje se vůči některým 

principům. Základ multikulturalismu, tedy důležitost přítomnosti rozdílností ve společnosti zůstává, 

ovšem do popředí zájmu se dostává jednotlivec. Je důležité, jak lidé vnímají rozdílnost perspektiv a 

jak chápou utváření hodnot, identity a pohled na svět obecně. Ve středu zájmu kritického 

multikulturalismu jsou pak nerovnosti v přístupu k distribuci zdrojů a ke vzdělání jednotlivých 

sociokulturních skupin. Jako prostředek pro nápravu nerovností vidí koncept solidarity, kdy je 

zachována rozdílnost, ale zároveň mají členové společnost společný cíl. (Moree,2008b: 18-19). 
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Jednotlivé směry multikulturalismu mají pak vliv na konkrétní podobu multikulturní výchovy, což 

zmíním níže v rámci přístupů. 

 

2.2. Kultura 

 Pokud se věnujeme pojmu multikultura, potažmo multikulturní výchova, je také nezbytné se  

zabývat pojmem kultura. Tento pojem je v podstatě součástí pojmu multikultura a předmětem 

zkoumání sociální a kulturní antropologie. (Soukup, 2004). Tyler kulturu definuje jako „způsob 

života sdílený členy určité společnosti pomocí, kterého se člověk adaptuje na její vnější prostředí. 

Arne Gilert se domnívá, že o kultuře nemůžeme uvažovat v jednotném čísle, ale vždy v množném, 

tedy jako o „kulturách“. Mnoho autorů uvádí, že za předpokladu, že by byla pouze jedna kultura, 

vůbec bychom o ní nepřemýšleli.(Mládež v akci, 2007:18) 

 Hampden – Turner a Hofstede zavádějí model popisující kulturu a kulturní rozdíly pomocí 

různých vrstev. První vrstvou je kontakt – zvyky, rituály, oblečení, další jsou hlubší vrstvy, tedy 

hodnotový systém a normy. A třetí nejhlubší vrstvou, jsou hluboké ideje a zážitky, skrze ně 

vnímáme co je dobré a co je špatné. Vzhledem k tomu, že ja tato vrstva tak hluboce zakořeněna a v 

podstatě zvnitřněna, těžko se nám chápe, že ostatní to mají jinak. Tento fakt je pak původcem 

nejvíce konfliktů. (Hampden – Turner, Hofstede in Moree, 2008a:96)  Zde je opět vidět, že pokud se 

bude mkv zaměřovat pouze na první vrstvu, tedy kontakt, jak se tomu v České republice děje, těžko 

může multikultruní výchova dojít naplnění svých cílů, což uvádí např. Havlínová. 

 Samovar, Porter a McDaniel uvádějí následující definici kultury: „Kultura je soubor 

objektivních a subjektivních prvků vytvořených člověkem, které v minulosti zvýšily pravděpodobnost 

přežití a vyústily v úspěšnou adaptaci na prostředí. A následně se staly sdílenými mezi těmi, kteří 

spolu mohli komunikovat, protože měli společný jazyk a žili ve stejný čas na stejném místě.“ Za 

důležité považují, fakt, že se jedná o něco vytvořené člověkem. Následně definují pět prvků kultury, 

které od sebe kultury navzájem odlišují. Těmito prvky jsou historie, náboženství, hodnoty, sociální 

organizace a jazyk.(Samovar 2009: 23 - 26) 

 V rámci výzkumu kultury existují dva přístupy. První z nich se zabývá analýzou, dívá se na 

kulturu zvenku a hledá objektivní a měřitelné parametry. Odkazuje tak spíše ke kvantitativnímu 

výzkumu. Druhý přístup, který je bližší směřování celé mé práce, je zaměřen na interpretativní 

přístup, který je hodně spojen s užíváním kvalitativních metod. Tento přístup se zabývá vztahem 
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mezi kulturou a chováním a více vnímá nejen rozdíly mezi skupinami navzájem, ale i v rámci 

jednotlivé skupiny (Moree, 2015:46). 

 „Uvádět multikulturu do praxe správně, vyžaduje rovnováhu mezi úctou k různým kulturám 

a respektem ke společné kultuře, kterou všichni sdílíme.“ (Samovar,  2009: 22)  Samovar užívá 

termíny dominantní kultura a „co-cultura“. Termín dominantní kultura je upřednostňován proto, že 

jasně ukazuje na to, že skupina, na kterou odkazuje, obecně uplatňuje největší vliv na víru, hodnoty, 

vnímání, komunikační vzorce  a zvyky kultury v dané společnosti. Dominantní skupina je 

charakteristická pro všechny kultury a vyznačuje se tím, že disponuje nástroji pro získání a udržení 

moci nad celospolečenskou agendou, jež bude ostatními následována. Tato síla nemusí nutně 

spočívat v početní převaze, ale především ve schopnosti ovládat hlavní instituce v rámci kultury, 

tedy vládní instituce, vzdělávací instituce, masmédia, vojenské, ekonomické, náboženské, apod. 

Základ této moci se může společnost od společnosti lišit, ale dopady, tedy určující směr dominantní 

kulturou politické, ekonomické a sociální agendy je charakteristický pro všechny. (Samovar, 

2009:23) V rámci dominantní kultury jsou v každé společnosti přítomné tzv. co-cultures a další 

specializované kultury. Tyto kultury mohou mít mnoho společných charakteristik s dominantní 

kulturou, ale jejich členové se vyznačují odlišnými a jedinečnými vzorci komunikace. Příslušnost k 

těmto „ko-kulturám“, může být založena na etnickém dědictví, pohlaví, kohort věku, sexuální 

preferenci či jiných kritériích, klíčové je pak to, že příslušníci dané kultury, sestavují a vysílají 

speciální sadu zpráv, která pomáhá určovat jak jsou vnímány některé aspekty vnějšího světa. 

Zároveň to velmi ovlivňuje jak jsou členy kultur tato vnímání sdělována. Důležité je pak to, že 

zprávy, které produkujeme, vytvářejí odpovědi od ostatních lidí. Předpovědět reakci, kterou naše 

zpráva vyvolá, je často obtížné i v případě, že komunikujeme v rámci vlastní kultury, natož v 

mezikulturním prostředí, kde je kulturní rozmanitost zásadním faktorem. (Samovar,  2009 :17) 

Alternativou k pojmu co-cultura je pojem subkultura. Petrusek definuje subkulturu jako 

„specifickou skupinu, která je tvůrkyní a nositelem zvláštních, odlišných norem, hodnot, vzorců 

chování a zejména životního stylu, i když se podílí na dominantní kultuře a na fungování širšího 

společenství.”  (Petrusek, 2000)  

  Proto je nezbytné během komunikačních setkání věnovat plnou pozornost danému 

okamžiku a být si vědomi toho, že můžeme své zprávy přizpůsobit kontextu i člověku, se kterým 

komunikujeme, a především být si vědomi kulturních rozdílů a respektovat je. Rozvíjením tohoto 

povědomí, rozvíjíme interkulturní etickou perspektivu. Při komunikaci je také potřeba mít na 

paměti několik úskalí, těmi je jedinečnost každého jednotlivce, nebezpečí zobecnění a potřebu 

objektivity. To znamená, že ač komunikujeme s příslušníkem určité kultury, musíme mít stále na 

paměti, že se jedná o jedinečného člověka s vlastní osobností a temperamentem, který nemusí do 
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naší „škatulky“ očekávání vůbec zapadat. Zvláště, když jsou tato očekávání založena na 

zevšeobecňujících stereotypech. Co se týče potřeby objektivity, jedná se o univerzální potřebu, 

ovšem je nutné vzít v úvahu, že se jedná pokaždé o jinou objektivitu, protože každý na ni nahlíží z 

vlastní perspektivy. (Samovar 2009) 

 

 Kultura a komunikace jsou velmi těsně spjaty, což vyjadřuje i citát „Kultura je komunikace 

a komunikace je kultura.“ Tato dualita pramení z faktu, že kultuře se učíme prostřednictvím 

komunikace a zároveň komunikace je odrazem naší kultury. Proto je pro zlepšení interkulturní 

komunikace klíčové pochopení konceptu kultury a naopak. (Samovar, 2009:36) 

  Kultura je definována jako soubor objektivních a subjektivních prvků vytvořených 

člověkem, které v minulosti měly zvýšit pravděpodobnost přežití a vedli u uspokojení všech 

participujících v dané lokalitě, a tak se stala sdílenou mezi těmi, kteří spolu mohli komunikovat, 

protože měli stejný jazyk a žili ve stejném čase a na stejném místě. Hlavní charakteristikou je tedy 

to, že kultura je sdílená.(Samovar, 2009 :24) Funkce kultury, ve svém nejjednodušším slova smyslu, 

je pak naučit lidi se přizpůsobit jejich okolí, tak aby byly co nejvíce eliminovány všechny problémy. 

Kultura tomuto stavu napomáhá tím, že předkládá poměrně předvídatelný svět, ve kterém je každý 

jednotlivec pevně zakotven, což umožňuje dát smysl svému okolí, zvolit v určitých situacích 

správné vzorce chování a předvídat jakou zpětnou vazbu toto chování bude mít. (Samovar 2009: 

39) 

 Jak jsem již výše uvedla definic kultury a teorií s nimi spojených je mnoho. Při popisu 

kultury však můžeme najít některé shodné body. Kultura je naučená, nikoliv vrozená, vzniká jako 

reakce na prostředí v němž člověk žije, je dynamická, obsahuje různé vrstvy, souvisí se vztahy a její 

odlišnosti vnímáme především v interakci, kde se často projevuje vzdálenost kulturních kontextů. 

(Moree, 2015:46-49) 

 Naším cílem by měla být společnost interkulturní, která funguje na principech občanské 

společnosti (civil society). Všichni příslušníci takového státu jsou si rovni, a to na principu 

občanství. Všechny ostatní statuty jednotlivců, a to jak statuty vrozené (pohlaví, etnický původ či 

vrozené poškození), tak i získané (vzdělání, profesní zařazení či postavení) nehrají roli v jejich 

přístupu k možnostem uplatnění ve společnosti. (Buryánek, 2002 :37) 

2.3 Identita 
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 V procesu socializace je přirozené pátrat po vlastní identitě, s tím souvisí hledání vlastních 

kořenů a tradic, ale i vymezování se vůči ostatním a jejich kořenům a tradicím.  Moree uvádí, že 

dříve stačilo si otázky ohledně identity vlastní i ostatních klást v dětství, kdežto dnešní doba vyzývá 

člověka, aby si tyto otázky kladl celý život. (Moree 2008: 100) Moree také uvádí dva extrémní 

způsoby týkající se identity, oba uvedené způsoby považuje za nebezpečné. Prvním z nich je 

nezájem o vlastní kořeny a přístup, že je vše možné, na opačném pólu se pak nachází druhý extrém 

– xenofobie. Různé země pak inklinují k různým pólům i s ohledem na jejich historii, jak je 

uvedeno výše. 

 Bauman doplňuje další aspekt identity, tvrdí, že pokud se člověk narodí ve „šťastné“ části 

světa, může si vybrat čím bude a aktivně se tak podílet na tvorbě své vlastní identity. Pokud se však 

člověk narodí v té méně šťastné části, je jeho identita tvořena životními podmínkami. Například 

imigranti se rodí s automatickou identitou, ale získávají možnost vytvořit si jinou.(Moree, 

2008a:100) 

 Jak jsem již uvedla výše Banks (2004) navrhuje, že pro dobré fungování světa je potřeba mít 

různé typy identifikace, a to kulturní, národní a globální. Pod kulturní identifikací vidí soubor 

individuálních identifikací, například s rodinou, třídou či sportovním klubem. Další identifikací je 

identifikace národní, v které hraje roli k jaké politické jednotce patříme, to je definováno například 

historií, představou hrdinů či jazykem. Třetí, globální identifikace pak spočívá ve ztotožnění s 

lidskou bytostí, kterou mohu snadno potkat v globálním světě. Tento koncept odpovídá na některé z 

otázek globalizace a zároveň kombinuje lokální perspektivu s globální.  (Banks, 2006:100) 

 Parker (in Moree, 2008) uvádí tři důležitá teoretické odvětví, ze kterých se odvíjí dnešní 

multikulturní témata. Prvním z nich je formování občanství, v jehož konstruování hraje roli mnoho 

entit jako je národ, město, rasa, klan, gang atd. Druhým je nacionalismus versus 

kosmopolitanismus. A otázka, zda je člověk spíše občanem národního státu nebo světoobčanem. 

Třetím tématem je pak monismus, jako víra v homogenitu versus pluralismus, jako víra v sociální 

heterogenitu. 

 V posledních dvaceti letech se vlivem globalizace a celkové modernizace světa odborná 

debata týkající se kultury a potažmo identity mění. Etnicita a národnost přestávají být klíčovými 

složkami identity a na důležitosti nabývá prolínání mezi jednotlivými složkami identity. Jedinci jsou 

pak definováni na základě složek své vlastní identity.  (Moree, 2015:29) Tomuto fenoménu se 

věnuje Floya Anthias a nazývá jej pojmem intersectionality, neboli průřezovost.  
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 Pro identitu je typické několik charakteristik. První charakteristikou je, že identita je 

dynamická. To znamená, že vzniká v dialogu mezi tím, jak se identifikujeme my sami a a tím jak 

nás vidí ostatní, jedná se o průnik těchto dvou pohledů. Identita v průběhu tohoto dialogu vzniká 

postupně. Vzhledem k tomu, že také souvisí s procesem socializace, vznikají její složky a vrstvy 

během celého života, čímž se ukazuje právě dynamičnost, vlivem různých životních událostí může 

také docházet k redefinování identity. Další charakteristikou, kterou jsem již výše zmínila je 

mnohorstevnost. V životě člověka jsou různé kategorie, se kterými se identifikuje, kategorie mohou 

být definovány na základě genderu, národnosti, etnicity, sociálního statusu. Průnik těchto kategorií, 

pak dává výslednou identitu. (Moree, 2015:28)  S tím se však pojí jeden problém, ne všechny 

kategorie mají stejnou důležitost. Velmi často je zvýšený důraz kladen na etnicitu a národnost, tento 

důraz přichází především z okolí a koncept identity tak činí problematickým.  (Moree, 2015:28) 

 

2.4.Kulturní rozdíly 

 Nedílnou součástí multikulturní výchovy jsou kulturní rozdíly. Důležité jsou i s ohledem na 

cílovou skupinu nízkoprahového zařízení.  

 „Pojem označující rozdílnost a specifičnost kulturních prvků a komplexů, které jsou sdíleny 

příslušníky vzájemně se odlišujících kultur, subkultur a kontrakultur. Kulturní rozdíly je možné 

identifikovat ve třech základních dimenzích kultury na úrovni artefaktů (cílevědomých materiálních 

produktů lidské práce), sociokulturních regulativů (obyčejů, mravů, zákonů, tabu) a idejí 

(kognitivních a symbolických systémů).“(Soukup, encyklopedie) 

 Moree se kulturním rozdílům věnuje ve své publikaci Základy interkulturního soužití. 

Nahlíží na ně prostřednictvím antagonismů, které nám mohou lépe pomoci kulturní rozdíly 

pochopit, předcházet tak konfliktům a usnadnit soužití lidí různých kultur. Antagonismy, tedy dvě 

protichůdné tendence jsou vyjádřením těžko uchopitelných jevů hluboké vrstvy kultury a souvisí s 

předpojetím (preassumption). Mezi frekventované antagonismy patří následující: individuální – 

kolektivní, orientace na vztah – orientace na výkon, univerzální – partikulární, asertivita – 

harmonie, implicitní – explicitní, hierarchický model moci – horizontální model moci, formální – 

neformální, difúzní – specifický, maskulinní – feminní, polychronní vnímání času – monochronní 

vnímání času, vnímání prostoru. (Moree 2015: 56-73) 
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3 Multikulturní výchova 

 Uvést jednu definici multikulturní výchovy, se kterou by se ztotožňovala byť jen většina 

autorů zabývající se tímto tématem je prakticky nemožné. Rozdíly v pojetí mkv můžeme vidět mezi 

českými autory jako je například Průcha (2006), Pelcová (2009) nebo Gulová a Štěpařová (2004) či 

Moree nebo Kocourek. Markantní je pak rozdíl v pojetí některých českých autorů ve srovnání se 

zahraničními. Většina prací vycházející toto téma v ČR jsou koncipovány jako metodologické 

příručky pro pedagogy.  

 Velmi obecnou definici můžeme nalézt např. v Pedagogickém slovníku, zde je multikulturní 

výchova popsána jako mezioborová oblast, jejíž součástí je jak teorie, tak výzkum a praktické 

aktivity.(Průcha 2008:129). Cílem mkv je dle uvedené publikace „vytvořit u dětí, mládeže i 

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

náboženství a jiného životního stylu.“  (Průcha 2008:129) 

 

 Encyklopedie multikulturní výchovy pak uvádí, že mkv je realizována v různých zemích 

světa a jejím cílem je prostřednictvím výchovy a vzdělání zprostředkovat pozitivnější obraz lidské 

diverzity a zlepšit vzdělávací potenciál všech studentů. Nezbytný je respekt pedagogů k právům 

kulturně odlišných studentů, odmítnutí asimilační teorie a také podpora jazykové rozmanitost.  

(Mitchell, B. M., Salisbury, R. E, 1999:151) 

 Konkrétnější podobu vymezení pak dává multikulturní výchově Průcha. Ten definuje mkv 

následovně: „Multikulturní výchova je edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi z různých 

etnik, národů, rasových a náboženských skupin, žít spolu, vzájemně se respektovat a spolupracovat. 

Provádí se na základě různých programů ve školách a v mimoškolních zařízeních v osvětových 

akcích, v reklamních kampaních, v politických opatřeních. Jsou s ní spojovány velké naděje i značné 

finanční prostředky, ale její skutečné efekty nejsou spolehlivě prokazovány.“ (Průcha, 2006:15) 

Tato definice potvrzuje slova Moree, která upozorňuje na to, že multikulturní výchova je v Čechách 

brána především jako nástroj pro řešení etnické rozmanitosti a její předmět je definován etnicky bez 

širší perspektivy.  (Moree, 2008). Průchův přístup je poměrně v kontrastu např. s Banksovým 

chápání multikulturní výchovy, ten ji, stejně jako další zahraniční autoři, vidí mnohem komplexněji.  

 Jako hlavní teoretický základ mé práce jsem si zvolila právě Banksův koncept, pro 

pochopení mkv v českém kontextu jsem však považovala za vhodné uvést Průchovu definici. 
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Multikulturní výchově v České republice se budu věnovat podrobněji v jedné z následujících 

kapitol.  

 Banks uvádí, že multikulturní výchova je komplex a multidimenzionální konecept a je 

naprosto nezbytné, aby na ni takto bylo nahlíženo. Snahy různých aktérů – pedagogů, 

administrátorů či politiků, kteří se v oblasti multikulturní výchovy angažují, mkv zjednodušovat 

považuje za závažný problém. Zjednodušení může vést ke špatnému porozumění multikulturní 

výchově a vzniku mýtů. Mnozí se zaměřují pouze na jednotlivé dimenze, aniž by vnímali 

multikulturní výchovu jako celek.  

 Banks na mýty spojené s multikulturní výchovou upozorňuje a zároveň říká, že je potřeba je 

vyvrátit. Pro lepší pochopení Banksova přístupu považuji za vhodné tyto mýty a Banksův komentář 

k nim uvést. Prvním mýtem je, že Multikulturní výchova je pro „ty ostatní“. Tvrzení, že 

multikulturní výchova je pro Afroameričany, Hispánce, chudé, ženy a jiné skupiny pramení z 

neporozumění konceptu multikulturní výchovy. Banks naopak uvádí, že multikulturní výchova je 

pro všechny studenty a jejím cílem je ze studentů dělat erudované, starostlivé a aktivní občany v 

polarizovaném světě. Jako druhý uvádí Banks mýtus, že multikulturní výchova je v protikladu k 

západní tradici. Pro vyvrácení tohoto mýtu Banks uvádí, že za prvé mnoho „barevných“ autorů – 

jako Rudolfo Anaja, Paula Gunn Allen, Maxine Hong Kingston, Maya Angelou a Toni Morrison 

jsou západními autory. Za druhé uvádí, že základy multikulturní výchovy jsou v demokratických 

ideálech jako je svoboda, spravedlnost a rovnost. Třetím mýtem, který Banks uvádí, je ten, že 

multikulturní výchova rozděluje národy vychází z předpokladu, že národy jsou již jednotné. To však 

není pravda, národ je sice jednotný z politického hlediska, ale ze sociologického je dělen dle rasy, 

genderu a třídy. Multikulturní výchova byla vytvořena právě proto, aby pomáhala rozdělené národy 

spojovat, ne naopak.  

 Banks uvádí, že MV se vyvíjí, přestože je stále spíše marginalizována, je pokrok patrný. V 

učebnicích se například objevuje stále více etnických témat. V USA bylo zlomovým okamžikem 

pro multikulturní výchovu přijetí standardu multikulturní výchovy na National Council for 

Accreditation of Teacher Education v roce 1977, účinným se stal o dva roky později.  (Banks, 2006) 

 Jak jsem již uvedla výše, Banks považuje mkv za multidimenzionální koncept, ve své práci 

konceptualizoval jednotlivé dimenze, celkem jich uvádí pět. Za prvé uvádí, že je potřeba zapracovat 

témata multikulturní výchovy do běžné výuky. Navrhuje příklady, data a informace z různých kultur 

a skupin použít tak, aby ilustrovali klíčové koncepty, principy, generalizace a teorie v jejich 
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disciplíně. Přestože Banks uznává, že implementace těchto témat může být v případě některých 

předmětů, jako je matematika nebo tělocvik těžší, domnívá se, že i přesto je možná a navíc žádoucí. 

Za další důležitou část multikulturní výchovy považuje zkoumání procesu „tvorby znalostí“, včetně 

diskuze o způsobech, jak jsou implikovány kulturní předpoklady, rámce referencí, perspektivy a 

předsudky. Učitelé by měli studentům pomáhat porozumět tomu jak jsou znalosti tvořeny a jak jsou 

ovlivněny faktory jako je rasa, etnicita, gender a sociální třída. Zároveň se Banks vymezuje proti 

pozitivistům, kteří tvrdí, že může vědění existovat aniž by obsahovalo hodnoty. Konstrukcí vědění 

se zabývají i další autoři, např. Sandra Harding, Lorraine Code, Patricia Hill Collins. Banks 

identifikuje pět typů znalostí a popisuje jejich možné dopady na multikulturní učení. (Banks, 2006) 

 Moree uvádí, že mkv by měla sloužit jako nástroj pro vytvoření rovnoprávnosti a prevence 

problémů. Studenti by měli být připraveni nejen na soužití etnických skupin v rámci národa, ale 

také na život v globalizovaném světě. Mkv má tak dvě perspektivy. První perspektivou je řešení 

lokálních neboli vnitřních problémů, druhá perspektiva se zaměřuje na globalizovaný svět a celou 

mezinárodní komunitu. (Moree, 2008a:94) Toto rozdělení však příliš nekopíruje pohled na mkv v 

ČR, pojem diverzity se u nás začíná objevovat až po roce 2000 a převládá přístup v duchu výše 

uvedené  Průchovy definice.  

 

3.1.Cíle MKV 

 

 Definování cílů multikulturní výchovy velmi závisí na konkrétním přístupu daného autora. 

Kocourek za základní obecné cíle multikulturní výchovy považuje zejména předání informací o 

jiných kulturách, výchova k toleranci, boj proti rasismu, vzdělání o tom, co se děje při setkání 

příslušníků různých kultur, podpora sociální a kulturní identity žáků domácích i cizích. (podobné 

principy jako v případě kultur, můžeme uplatnit i v případě různých sociálních skupin (ženy a muži, 

profesní skupiny, atd.) (Kocourek) 

 Dle zahraničních tendencí se cíle MKV vztahují spíše k identitě (Moree, 2008a)  a výše 

uvedené tři stupně již nejsou tak důležité. Banks uvádí, že „Studenti potřebují porozumět tomu jak 

život v jejich kultuře (komunitě, národě) ovlivňuje jiné národy, zároveň je nezbytné vyjasnit 

identifikaci s jejich komunitami a národy (státy).“ 

 Cíle MKV analyzuje také Milhouse (1996) (Moree, 2008a:104) . Cíle kategorizuje na 
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kognitivní, afektivní a behaviorální úroveň. Do první úrovně zařazuje nutnost mít povědomí o 

vlastní kultuře a být otevřen objevování informací o ostatních. Dále sem také patří kritické myšlení, 

znalost kulturních skupin, reflektovat stereotypy, odkrývat sociální mýty a být připraveni se na věci 

dívat z různých perspektiv. V druhé úrovni pak jde především o jednotlivce, včetně pozitivního 

vnímání sebe samého, akceptování unikátnosti a individuality a zároveň rozvíjet pozitivní postoj k 

jiným skupinám. Třetí úroveň je pak definován dvěma perspektivami. Jedna z perspektiv cílí spíše 

na studenty minoritní skupiny, druhá perspektiva, se zaměřuje jak na minoritní studenty, tak na 

studenty majoritní populace. Mezi cíle tak patří budování dobrých vztahů mezi oběma skupinami a 

porozumění vzorcům chování jednotlivých kulturních skupin. 

 Toto rozdělení odpovídá Bloomově taxonomii, která se běžně využívá při stanovování 

vzdělávacích cílů. Vychází z ní i Buryánek, který uvádí, že cílem interkultrurního vzdělávání, které 

chápe jako pojem nadřazený multikulturní výchově, je připravit studenty na život v kulturně 

pluralitní společnosti, prostřednictvím osvojení interkulturních kompetencí. Tyto kompetence pak 

dělí na oblast znalostí, dovedností a postojů. V oblasti znalostí jde o porozumění historického 

kontextu, jak  vlastní sociokulturní skupiny, tak ostatním skupinám žijícím v dané lokalitě, v České 

republice, potažmo i v Evropě a ve světě, uvědomění si toho, jaký vliv má sociokulturní zázemí vliv 

na identitu a znalost potřeb, které jsou společné pro všechny a zároveň znalost toho, jaký k těmto 

potřebám zaujímají jednotlivé skupiny a společnosti postoj. V oblastí dovedností a schopností jde 

především o přispívání k bezproblémovému soužití rozmanitých skupin v rámci občanské 

společnosti a umění se vymezit vůči intoleranci a diskriminaci. V poslední oblasti je cílem respekt k 

jinakosti a uvědomění, že je přirozené a samozřejmé aktivně vystupovat proti netoleranci a 

diskriminaci a aktivně participovat na řešení sociokulturních konfliktů. (Buryánek) Toto rozdělení 

pak koresponduje také s dimenzemi multikulturní výchovy, jak je definuje Banks. 

 Jak jsem již výše uvedla v České republice se mkv zaměřuje spíše na akceptování cizinců, 

uprchlíků a minoritních skupin žijících v ČR. A často se tak omezuje pouze na cíle v rámci 

kognitivní úrovně. V této interpretaci tak mkv cílí na řešení lokálních problémů, spíše než aby svou 

perspektivu rozšířila na globalizovaný svět. V českém prostředí, tak nenalezneme mnoho aspektů, 

které obsahuje přístup k mkv v zahraničí. Tato situace si však již začíná měnit a začíná uplatňovat 

interkulturní přístup, i když v konkrétních situacích, může být těžké se podle něj zachovat. (Moree, 

2008a) 

 Dle zahraničních tendencí se cíle MKV vztahují spíše k identitě, (Banks 2001) a výše 

uvedené tři stupně již nejsou tak důležité. Banks uvádí, že „Studenti potřebují porozumět tomu jak 
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život v jejich kultuře (komunitě, národě) ovlivňuje jiné národy, zároveň je nezbytné vyjasnit 

identifikaci s jejich komunitami a národy (státy).  

 Mnoho autorů zastává názor, že mkv by neměla být implementována do vzdělávání pouze 

jako samostatná část, ale měla by být nedílnou součástí školního prostředí jako celku. Banks jde 

ještě dále a volá po totální změně školního prostředí. (Banks in Moree, 2008a)  

 

3.2.Přístupy k MKV 

 Moree se dále zabývá otázkou, jak se vůbec pozná, že je někdo jiný nebo že patří k ostatním. 

Je to dáno mnoha kategoriemi jako je gender, sociální třída, etnicita, náboženství. Tradičně je za 

nejdůležitější kategorii považována státní příslušnost nebo etnická či národní příslušnost, kdy lidé 

více či méně odpovídají charakteristikám dané skupiny. Nejdůležitějším znakem uvedeného 

přístupu je fakt, že jednotlivé skupiny jsou rozpoznávány podle tendence jejich členů chovat se 

určitým způsobem. Důsledkem tohoto faktu pro multikulturní výchovu je používání stereotypů a 

zdůrazňování rozdílů mezi skupinami. Pro tento přístup pak neexistuje jednotný termín, Leeman a 

Ledoux ho označují za kulturalismus, jiní jako kulturně standartní model. ( in Moree, 2008a:96) Ať 

již je tento přístup označován jakkoliv často čelí kritice, že v rámci skupin jsou velmi rozdílní 

jedinci. Proto se v posledních padesáti letech tento přístup mění. (Moree, 2008:96)  Přístup se 

pozvolna mění i v České republice a objevují se jiné koncepty jako je například transkulturní učení, 

zaměřující se spíše na jednotlivce a jejich vzájemné podobné znaky než na to, čím se od sebe 

odlišují různé skupiny. Nelze však říci, že by koncept MKV jako takový byl novými koncepty 

nahrazen, protože opět záleží jak je mkv definována. Přístup, který zastává Banks je například také 

spíše o hledání společného než rozdílného. (Banks) Já se osobně domnívám, že potřeba nahradit 

koncept multikulturní výchovy, vychází i z potřeby do jisté míry odstranit nálepku „multikultura“, 

která je v současné době spojována s negativními konotacemi.  

Směřování k zacílení na jednotlivce spíše než na skupinu, můžeme pozorovat i u konceptu 

„multiidentity“ Singelise a Pedersena, kteří říkají, že každá osoba má unikátní set identit a zabývají 

se pojmy objektivní a subjektivní kultura. O něčem podobném hovoří již mnohem dříve Banks, 

když hovoří o tzv. multiple group membership. Navrhuje také koncept mikro a makro kultury a 

Banks (2004) domnívá se, že pro dobré fungování společnosti je potřeba mít různé typy identifikace 

– kulturní, národní a globální. Podobné tendence najdeme i v Čechách či v Německu. Tento přístup 

se nazývá transkulturní a vychází z Německého prostředí. Na kulturu je také pohlíženo jako na 
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systém vztahů, které dávají lidem možnost identifikace. Celý systém je pak postaven na 

náboženství, regionu, profesi a dalších identitotvorných fenoménech. Tento přístup se nevyhýbá 

kulturním rozdílům, ale nedefinuje podle něj skupiny lidí, používá jiné indikátory. Důležité je, že 

nemluví o kulturních skupinách, které interagují, ale o jednotlivcích. (Moree, 2008:98) 

 

3.2.1.Kulturně standardní přístup 

 Kulturně – standardní přístup čerpá z pluralistického multikulturalismu a jeho předmětem 

zájmu jsou především sociokulturní skupiny, např. etnické či národnostní a jejich příslušníci jako 

nositelé kulturních znaků. Tento přístup je založen na předpokladu, že sociokulturní skupiny mají 

specifické znaky. Tyto znaky jsou mezi skupinami navzájem často nepochopeny a vzniká tak 

prostor pro nedorozumění, potažmo konflikty. Za řešení tohoto problému pokládá kulturně-

standardní přístup pochopení rozdílů a jejich respekt. Proto hlavním cílem tohoto přístupu v 

multikulturní výchově je podrobné informování o těchto znacích „ostatních“ skupin a příprava na 

kontakt s jejich příslušníky. Přínosem tohoto přístupu je bezpochyby velká informovanost o skupině 

a jejich znacích, ovšem limitem je časté zaměření pouze na vnější symboly s důrazem na 

skupinovou identitu, individuální charakteristiky nejsou brány příliš v potaz a je předpokládána 

skupinová homogenita. Tato skutečnost vede k riziku vytváření nových stereotypů a předsudků, a 

zvýrazněním rozdílů dochází spíše k odcizení jednotlivých skupin. To následně jde spíše proti cílům 

multikulturní výchovy. Byť v České republice stále převažuje tento přístup, začíná se objevovat také 

druhý, v zahraničí běžný, přístup. Moree a Bittl ho nazývají transkulturní.  (Moree, Bittl 2008) 

 

3.2.2.Transkulturní přístup 

 Transkulturní přístup je protikladem kulturně-standardního přístupu, v centru jeho zájmu 

jsou především zkušenosti jednotlivce, ty jsou pak základem po tvoření kultury a v komunikaci s 

ostatními se projevují jako kulturní rozdíly. Transkulturní přístup vychází ze skutečnosti, že kvůli 

migraci a prolínání kultur, není možné pracovat se skupinou jako s homogenní jednotkou. Navíc se 

zaměřuje na koncept mnohonásobné identity. Identitu člověka netvoří pouze etnická či národnostní 

příslušnost, záleží také na náboženství, profesi, genderu, věku atd. Jedinec tak nepatří jen do jedné 

skupiny, ale do několika zároveň a nelze určit, která má větší důležitost. Cíle MKV v rámci 

transkulturního přístupu by mohly být následující: „Naučit se reflektovat vlastní kulturní identitu a 

její proměny. Naučit se vnímat kulturní rozdíly v konkrétních situacích. Prostřednictvím tréninku 
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tyto situace řešit.“ Nejvýznamnějším dopadem transkulturního přístupu v rámci multikulturní 

výchovy je změna zaměření z interakce skupin na interakci jednotlivců, MKV v tomto pojení 

přestává být předáváním informací o těch „druhých“. (Moree,Bittl, 2008) 

Pokud vezmeme v potaz jeden z nejdůležitějších znaků práce v nízkoprahových zařízeních pro děti 

a mládež – důraz na individualitu, jeví se pro realizaci MKV v NZDM transkulturní přístup jako 

ideální. Na to, zda je transkulturní přístup opravdu používán i v praxi NZDM, se také soustředím v 

praktické části. 

 

3.3.Metody MKV 

 Kromě různých přístupů existuje také velmi mnoho metod, které MKV používá. Za 

nejúčinnější je považováno aktivní zapojení studentů. Práce na společných projektech a následná 

diskuze s možnost vyjádření názoru. Důležitým je také holistický přístup. Ovšem výše uvedené 

tvoří pouze část, nezbytné jsou také další aspekty. Těmi je například kreativní uspořádání třídy, 

práce v menších skupinách, peer tutoring či interaktivní pohled. Objevuje se zde také téma rovnosti 

versus nadřazenosti ve vztahu mezi studenty a učiteli. Není možné ani pominout fakt, že jazyk není 

neutrálním prostředkem.(Moree 2008b:106, 107) 

 

 V rámci interkulturního přístupu se osvědčily následující metody: Informace o jiných 

kulturách uvádět zároveň s informacemi o české kultuře, a zaměřit se na společné znaky, rurální a 

tradiční vztahy nepovažovat za historický přežitek, ale za něco co je na mnoha místech stále 

aktuální, vyhnout se vyprávění o cizích kulturách pouze v teoretické rovině a vždy využít praktické 

příklady, ideálně vlastní zkušenost zúčastněných, nepředpokládat, že jakýkoliv cizinec je 

automaticky odborníkem na svou kulturu, zjišťovat k čemu se hlásí a k čemu ne, zmiňovat to jak se 

kultury navzájem ovlivňují, uvádět pozitivní příklady, ale zároveň nevyvracet negativní zkušenosti. 

Důležitý je prvek interkulturní senzitivity, tedy nepovažovat „český pohled na svět“ za samozřejmý 

a být vnímavý ke kulturním rozdílnostem.  (Šišková, 2008:183, 184) Mezi konkrétní metody pak 

patří diskuze,brainstorming, skupinové vyučování, simulační hry a dramatizace, kritické myšlení, 

projektové vyučování. 

 Buryánek pak navrhuje, aby jednotlivé programy postihovaly tři oblasti – těmi jsou identita, 

a to jak kulturní, tak národní, dále charakteristika konfliktů, včetně faktorů, které pomáhají 

eliminovat násilí a společně sdílené hodnoty a principy. (Buryánek 2002) 

 



21 

3.4.MKV v Čechách 

 

 Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole pojetí multikulturní výchovy v České republice 

příliš nekoresponduje se zahraničními přístupy. V ČR je mkv velmi spjata se školním prostředím, a 

jejím cílem je pomoc majoritě vyrovnat se s existencí imigrantů a jiných etnických skupin v České 

republice. (Moree, 2008b:95) . Podobný názor má Havlínová, ta říká, že literatura k mkv v České 

republice je spíše zaměřena na praktické osvojení metod a strategií jak uvést mkv do vzdělávání, ale 

často chybí osvojení teoretických východisek a pozadí. Důsledkem této skutečnosti je pak redukce 

problematiky mkv pouze na úzký okruh témat a přístupům k nim. (Havlínová in Pelcová 2009:122)  

 Nutno podotknout, že situace se postupně mění, co se týče teoretického základu, vyšla v 

roce 2009 publikace kolektivu autorů Multikulturalismus a multikulturní výchova. Jedna z autorek, 

Milena Tichá, se domnívá, že je nezbytné zasadit multikulturní výchovu do širších 

socioekonomických souvislostí. A to především z důvodu, že naplňování mkv naráží kromě 

překážek kulturních, náboženských a národnostních, stále častěji na bariéry ekonomické. Rozdíly v 

socioekonomickém postavení jednotlivých skupin obyvatelstva, pak dle Tiché mohou vést k 

projevům nesnášenlivosti, netolerance a dokonce agresivity.  (Tichá in Pelcová, 2009: 104)  

 

 Na složitost jednotného vymezení pojmu mkv v odborné literatuře poukazuje také Tichá. Ta 

na základě toho, v jakém pojetí je pojem používán v dokumentech mezinárodních institucích, 

nejnovější pedagogické dokumentaci a materiálech určených učitelům, multikulturní výchovu chápe 

následovně: „výchova přispívající k soužití různých kultur v multikulturní společnosti. Výchova ke 

vzájemnému setkávání, obohacování, solidaritě a vstřícnosti. Výchova k respektování kulturních 

specifik a k toleranci k odlišnostem. Multikulturní výchova umožňuje jedinci rozvíjet chápání a 

přijímání různorodosti jako pozitivního jevu a hodnotit rozdíly mezi lidmi z různých kultur jako 

přínosné. Multikulturní výchova vede k respektování neustále rostoucí kulturní rozmanitosti, otevírá 

cestu k různým způsobům myšlení a chápání světa. Učí komunikovat a spolupracovat s příslušníky 

odlišných sociokulturních skupin a utvářet motivaci ke vzdělání a interkulturním výměnám.“  (Tichá 

in Pelcová, 2009:105) 

 Cílem multikulturní výchovy dle Tiché je pak podpora a upevňování vzájemných vztahů 

mezi různými sociokulturními skupinami a studenty vybavit kompetencemi na úrovni znalostí, 

dovedností i postojů, tak aby přispávali k vzájemnému respektu a toleranci. (Tichá in Pelcová, 

2009:106) 
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 Jak jsem již uvedla výše od roku 2000 stále více začíná prosazovat mkv i v Čr, a to jak ve 

školním prostředí, tak u organizací občanské společnosti. Avšak i aktivity, těchto organizací cílí opět 

na formální vzdělávání ve školách. Příkladem je například projekt PHARE nebo Varianty 

realizované organizací Člověk v Tísni. V roce tak vyšla v rámci tohoto programu Varianty – 

příručka pro učitele. Výstupy tohoto programu pak sloužily jako inspirace pro reformu př zavedení 

mkv do vzdělávání provedenou MŠMT. Jednotlivým programům a projektům se pak podrobněji 

věnuji v samostatné podkapitole. (Moree, 2008b:103) 

 Moree opět zdůrazňuje, že vzhledem aktuálním světovým událostem, kdy se stále častěji 

setkáváme s „těmi druhými“ by měli studenti na jedné straně rozumět svému vlastnímu kulturnímu 

pozadí a zároveň být připraveni se integrovat do širšího kontextu. Za zajímavé považuje aspekt 

diverzity je téměř výhradně asociován s etnickými a rasovými kategoriemi., kdežto například 

náboženství nebo sociální status je opomíjen.  (Moree, 2008b: 103) Ovšem v událostech poslední 

doby je pravděpodobné, že se toto pojetí bude proměňovat, protože aktuálně je náboženské pozadí 

velmi akcentováno. Tato situace může vést jen k přehodnocení některých pojmů, právě jako je 

diverzita, ale je zde také možnost, že se objeví potřeba úplně jiného konceptu či přístupu, který by 

dokázal reagovat aktuálnímu dění. Zamyšlení nad touto problematikou, však není možné provést 

takto ve zkratce a vyžadovalo by mnohem větší prostor.  

 V České republice se mkv zaměřuje spíše na akceptování cizinců, uprchlíků a minoritních 

skupin žijících v ČR. V této interpretaci tak mkv cílí na řešení lokálních problémů, spíše než aby 

svou perspektivu rozšířila na globalizovaný svět. V českém prostředí, tak nenalezneme mnoho 

aspektů, které obsahuje přístup k mkv v zahraničí.  (Moree, 2008b:105). Důkazem je pak i přehled 

literatury věnující se multikulturní výchově v České republice.(Průcha, Pelcová,atd.) 

 Havlínová uvádí, že je mnoho různých institucí, různé úrovně, zabývající se multikulturní 

výchovou ve školách. Dle autorky je to zajímavou příležitostí pro vzdělávání, ovšem většina 

programů a projektů cílí na praktické osvojení metod, k zavádění multikulturních témat do 

vzdělávání. To je sice užitečné, ovšem bez teoretického základu, vede dle Havlínové tato skutečnost 

k redukci multikulturní pouze na několik nejfrekventovanějších témat a pohledu na ně. Jedním z 

těchto témat, je vztah většiny k Romům, problematické je také kladení důrazu především na 

kognitivní složku. Oproti tomu je opomíjen hodnotový systém a rozvoj kompetencí. (Havlínová in 

Pelcová, 2009:122-124) 

 Tento problém může být dědictvím minulého režimu. Učitelé, ve snaze vyhnout se předávání 
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určitých idei, chtějí předávat pouze neutrální fakta a ne vlastní názory. Vzdělání, navíc týkající se 

kultury, nemůže být nikdy neutrální. Vždy se zde budu promítat minimálně právní a společenské 

normy, dané společnosti, ale i vlastní zkušenosti, všech aktérů, tedy jak učitele, tak žáků. Zde 

například spatřuji výhodu pracovníku, pracujících s mládeží na poli neformálního vzdělávání, a to 

především proto, že nejsou natolik svázáni představou „jak má správné vzdělávání“ vypadat.  

 Havlínová se dále věnuje obsahu a cílům rámcovému vzdělávacímu programu. Zde jsou 

klíčová slova tolerance, respekt, odpovědnost, solidarita či spravedlnost, dále je také kladen důraz 

na vztah k pojmům diverzita, identita nebo autenticita. Dle autorky je pak důležité uvažování o 

uvedených pojmech zejména v kontextu s následujícími tématy: kultura a kulturní odlišnosti, 

etnikum, národy, menšiny, diskriminace, xenofobie, rasismus a dalšími podobně laděnými. 

Nedílnou součástí multikulturní výchovy by dle Havlínové mělo být prolnutí do života škola, což je 

i jedním z cílů, popsaných v Rámcovém vzdělávacím programu – multikulturní výchova by měla 

především přispívat ke zlepšení klimatu školy. Otázkou je zda je takto opravdu vnímán. Autorka si 

klade otázky, zda mají učitelé dostatečné příležitosti pro vzdělávání k danému tématu. To považuje 

za důležité, neboť pro učitele může být práce s uvedenými tématy složitá, vzhledem k velké 

pravděpodobnosti narážení na hodnoty a předsudky, a to nejen za své, ale i žáků.  

 

3.4.1.Průřezové téma Multikulturní výchova 

 Ve vzdělávacím systému České republiky má multikultuní výchova své nezpochybnitelné 

místo, jako jedno z průřezových témat je zařazena do Rámcového vzdělávacího programu. To 

ukládá všem školám zařadit multikulturní výchovu do výuky. Ta je v dokumentu charakterizována, 

ovšem autoři dokumentu vyčítají přílišnou obecnost a nejasné definování toho, jak téma pojmout. 

Pedagogům neposkytuje návod, jak mkv realizovat a jaké konkrétní metody vybrat. Proto velmi 

záleží na osobnosti učitele a jeho přístupu, možnostech i schopnostech. Z tohoto důvodu se můžeme 

při realizaci multikulturní výchovy na různých školách, ale i u různých pedagogů setkat s rozličnám 

pojetí hodin věnovaných mkv. Tomuto tématu se podrobně věnuje Moore v publikaci How Teachers 

Cope with Social and Educatinal Transformation. Tato volnost ve vymezení témat, je na jednu 

stranu výhodou, protože pedagogům poskytuje svobodu a nezávislost při jejich interpretaci a 

umožňuje je implementovat do různých oblastí, činností či aktivit. 

 Na druhou stranu zde hrozí riziko nevyužití potenciálu mkv a její realizaci pouze pro 
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„splnění povinnosti“ nebo dokonce nevhodné využití. Proto by volnost měla být kompenzována 

povinností dalšího průběžného vzdělávání.(Moree, 2008b) 

V tomto ohledu mohou velmi pomoci již existující projekty, programy a vzdělávací servery, 

například programy Czechkid a Jeden svět ve školách či program Varianty. (Havlínová in Pelcová, 

2009) Těmto a dalším programům a projektům, které realizují organizace občanské společnosti se 

budu podrobněji věnovat v jedné z následujících kapitol. 

 Podobný názor jako Moree a Havlínová má i Tichá. Ta uvádí,že „multikulkturní výchova, 

stejně jako výchova k evropanství je v Rámcovém vzdělávacím programu prezentována v poněkud 

ideální rovině, bez možných problémů, střetů a konfliktů, protože realita je poněkud jiná. Na 

učitelích pak zůstává náročný úkol vést žáky k hledání řešení komplikovaných životních problémů 

za situace, kdy jsou všichni konfrontování s projevy ostrých sociálních, ekonomických, politických 

a národnostních konfliktů. 

Dle Rámcového vzdělávacího plánu má multikulturní výchova rozvíjet osobnost žáka a 

to jak v oblasti vědomostí, dovedností a schopností, tak oblasti postojů a hodnot. To odpovídá třem 

oblastem rozvoje dle Bankse, tedy kognitivnímu, behaviorálnímu a afektivnímu. V České republice 

se však multikulturní výchova redukuje pouze na pár dílčích cílů z výčtu, který je v dokumentu 

uveden, a dochází tak velmi často pouze k rozvoji v oblasti vědomostí. Rámcové vzdělávací 

programy směřují ke konzervativnímu pojetí multikulturní výchovy a jde spíše o předávání 

informací o etnických menšinách v ČR a nezaměřuje se na jedinečnost každého jednotlivce, ač je to 

v zahraničí již běžnou praxí.  (Moree, 2008a) 

Poskytování základních znalostí o různých etnických a kulturních skupinách či 

orientace v multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, diskriminace, xenofobie, 

rasismus, národnost, netolerance, je zajisté velmi důležité ovšem pokud školy zůstanou pouze u 

toho, nemůže nikdy mkv dosáhnout všech svých cílů a účastníci mkv, tak zůstanou pouze na 

„povrchu“.  

Dle RVP by dané průřezové téma mělo žáky učit využívat interkulturních kontaktů, 

komunikovat s příslušníky ostatních sociokulturních skupin (národnostní, etnické, náboženské, 

sociální), respektovat a tolerovat je, včetně jejich odlišností a uvědomit si rovnocennost všech 

skupin i kultur. MKV by dále měla žáky učit být odpovědné za své činy a předcházet rasismu a 
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xenofobii. V oblasti postojů a hodnot, pak kromě již zmíněného respektu a toleranci jinakosti 

sociokulturních skupin, by měla mkv přivést žáky k uvědomění si vlastní identity a kořenů, přijetí 

odlišnosti jako přínosu a vnímání sebe sama jako občana aktivně participujícího na vztazích napříč 

kulturami. (Rámcový vzdělávací program)  

 Uvedené cíle mají převážně podobu ideálů, nejsou konkrétní a ani ověřitelné. I to bude 

pravděpodobně jedním z důvodů, proč učitelé v rámci realizace multikulturní výchovy zůstávají 

pouze na úrovní předání informací o těch „druhých“. V dokumentu RVP jsou pak v rámci 

průřezového tématu uvedeny tématické okruhy – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, 

multikulturalita a princip sociálního smíru a solidarity.  

 Konkrétní realizace MKV v rámci průřezového tématu je vždy na škole. Škola může mkv 

realizovat jako samostatný předmět, uspořádat seminář, zapracovat multikulturní témata do stávající 

předmětů či chápat multikulturní výchovu a multikulturalismus jako stěžejní filosofii školy.  

(Pelcová, 2009) Poslední možnost, jak vyplývá z vyjádření různých autorů je však spíše výjimečně 

a pro školy je často cílem „splnění“ průřezového tématu. V takovém případě, pak stačí věnovat se 

pouze první části a to například jednou ročně v rámci projektového dne. Tato skutečnost je 

umožněna především faktem, že v dokumentu není popsáno, jak uvedených cílů dosáhnout a chybí 

zde metodická podpora pro realizátory, tedy školy, potažmo pedagogy. Navíc lze takovou praxi 

lehce obhájit, protože tématické okruhy multikulturní výchovy mají vycházet z aktuální situace 

školy a reagovat na aktuální dění jak ve škole, tak v celé společnosti. Do realizace multikulturní 

výchovy, mohou také zasahovat nejen učitelé, ale i žáci či rodiče. Otevírá se tak obrovský prostor 

pro rozdíly mezi jednotlivými školami, respektive třídami, jak v kvantitě, tak v kvalitě. (Rámcový 

vzdělávací program) 

 Vzhledem k tomu, že na poli neformálního vzdělávání neexistuje nejen žádný závazný, ale v 

podstatě ani žádný ucelený dokument. 

 

 

 

3.5.Neformální vzdělávání – Mimoškolní vzdělávání 

 Klíma uvádí, že různorodost a mnohočetnost problémů, které jsou často běžné na cestě 

mladého člověka k dospělosti, ukazují, že tradiční „institucionalizované“ způsoby ovlivňování 
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mládeže nedokáží naplňovat výchovné a vzdělávací cíle. Kromě rodiny a školy, včetně dalších 

školských institucí, hraje důležitou roli třetí oblast, která je označována jako sociální pedagogika. 

Sociální pedagogika je instancí, která pomáhá eliminovat vznikající rizika a konflikty a 

spolupracuje na přeměnách a vývoji společnosti. Kromě toho, že pracuje pro společnost, ale často je 

také jejím kritikem a iniciátorem změn. (Klíma, 2004:358) 

 Vzdělávání však probíhá nejen ve školních lavicích a mkv se začíná dostávat i do prostředí 

neformálního vzdělávání. Důkazem toho jak organizace občanského sektoru reagují na aktuální 

dění ve společnosti může být například portál Lidevpohybu.cz vytvořená organizací SKAUT, která 

nabízí inspiraci pro práci s tématy migrace a uprchlictví nejen ve skautských oddílech. Po menší 

přizpůsobení se pak dá použít většina metodických materiálů a příruček. Problémem je však opět 

nedostatek literatury nabízející teoretický základ pro užití mkv v neformálním vzdělávání. V tomto 

prostředí pak neexistuje ani žádný formální požadavek, aby byla mkv do této formy vzdělání 

implementována. Použití či nepoužití tohoto přístupu je pak na samotných pracovnících pracujícími 

s dětmi a mládeží, nemluvě o podobě samotné realizace. Že to však může být potenciálním 

prostorem pro realizaci mkv. 

 Skladba organizací zabývající se neformálním vzděláváním je velmi pestrá, řadit zde 

můžeme nejrůznější kroužky, sportovní kluby, skupiny apod. Jednotlivá místa mohou být pro 

aplikování mkv více či méně vhodná, v případě každého, je to pak na samostatný výzkum. Ve své 

práci se proto zaměřuji pouze na NZDM a jako potenciální prostor pro realizaci mkv. 

Definice neformálního vzdělávání 

 Vzhledem k tomu, že se věnuji realizaci mkv v neformálním vzdělávání, považuji za 

důležité alespoň rámcově nastínit, co za neformální vzdělávání po potřeby této práce považuji.  

Jak uvádějí webové stránky přímo věnované tématu, „neformální učení je záměrné, ale dobrovolné 

 učení, které probíhá v řadě rozmanitých prostředí a situací, v nichž vyučování, odborná 

příprava a učení nemusí být nutně jedinou či hlavní oblastí činnosti. Tato prostředí či situace 

mohou být dočasné nebo se mohou střídat a příslušné činnosti či kurzy mohou vést profesionální 

facilitátoři učení (např. mládežničtí instruktoři), ale také dobrovolníci (např. vedoucí skupin 

mládeže). Aktivity a kurzy jsou naplánované, ale zřídkakdy strukturované jako tradiční vyučovací 

hodiny nebo předměty. Mezi definiční-odlišující znaky neformálního vzdělávání náleží: 

Dobrovolnost.“ (Mládež v akci, 2017) Tato charakteristika je pak považována za nejdůležitější z 
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hlediska odlišení od formálního vzdělávání, protože většina dalších charakteristik jsou jak pro 

formální, tak neformální vzdělání společné. Prvek dobrovolnosti, pak s sebou přináší vysokou míru 

motivace, která během formálního učení mnohdy chybí. 

 Neformální vzdělávání je, třeba i v minimální míře, řízený proces, v němž mají své důležité 

místo proměnné jako pravidelnost, strukturace a směřování aktivit. Ve vztahu k dětem a mládeži z 

minoritního prostředí je jednou z důležitých otázek, zda jsou/musí být cíle té které činnosti 

nastaveny stejně jako v případě jejich ostatních vrstevnic a vrstevníků. Zaměření na ty, kdo se učí za 

jejich aktivní účasti je jedním z nezbytných znaků jakéhokoli vzdělávacího procesu. I zde svědčí ve 

prospěch neformálního vzdělávání skutečnost, že je spjato s vyšší mírou motivace. (Mládež v akci, 

2017) 

 

3.5.1.MKV v neformálním vzdělávání 

 

 Jak jsem již uvedla výše, multikulturní výchova na poli neformálního vzdělání není nijak 

zákonně upravena a ani v odborné literatuře jí není věnováno mnoho prostoru. Nezůstala však úplně 

bez povšimnutí. Například Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy, zadal, jako součást individuálního projektu Klíče pro život, výzkum s názvem 

„Multikulturalita v zájmovém a neformálním vzdělávání“.  

 Ze závěrečné zprávy tohoto výzkumu vyplývá, že prostorem pro multikulturalitu a zároveň 

sociální inkluzi jsou převážně jen nízkoprahové Kluby. Ve zprávě se uvádí, že většinu zařízení 

věnující se neformálnímu či zájmovému vzdělání navštěvují motivované děti a mladí lidé, s 

odpovídajícím rodinným zázemím. I přes to, že tato charakteristika je platná spíše obecně a na 

„návštěvníky“ NZDM příliš nepasuje, nelze popřít fakt, že každý kdo NZDM navštěvuje, má pro 

jeho návštěvu, na rozdíl od školních zařízení, osobní motivaci. A to je jistě základ, na kterém je 

možné stavět. NZDM tak skýtají pro MKV rozhodně velký potenciál. Otázkou však zůstává, zda je 

tento potenciál využíván, a pokud ne, jaké jsou překážky v jeho využití. (Národní institut dětí a 

mládeže, 2017)  

3.6.Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

 

 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je v podstatě velmi specifickým zařízením 
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spadajícím do sociálních služeb, jejichž standardy musí naplňovat a řídit se zákonem o sociálních 

službách 108/2006 Sb. Za důležité pak považuji uvést definici NZDM dle tohoto zákona, aby bylo 

jasné formální vymezení těchto zařízení. Ač je NZDM, jak jsem již uvedla sociální službou, stojí na 

zvláštním pomezí a neformální vzdělávání je jeho nezbytnou součástí. 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež považují za svou hlavní činnost kontaktní práci jako typ 

sociální služby, s tím, že přesahují i do jiných sfér, například do volného času, výchovy či 

komunitních programů. Pojem „nízkoprahové zařízení pro děti a mládež“ neboli NZDM byl 

ustaven v roce 2005 vypracováním Pojmosloví. Poslání NZDM je definováno následovně: 

„Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a 

mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, 

podporu, a především předcházet jejich sociálnímu vyloučení.“65  (Klíma, 2009:320) 

 Základní definici nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ze Zákona o sociálních 

službách, která je uvedená výše dále doplňuje Česká asociace streetwork, která sdružuje 

poskytovatele nízkoprahových služeb zákonnou definici dále doplňuje. NZDM je pro děti a mládež 

nevyhledávající standardní formy institucializované pomoci a péče, hlavními funkcemi tohoto 

zařízení je navazovat a udržovat kontakt, poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu a 

vytvořit podmínky pro sociální začlenění a pozitivní změnu způsobu života.   (Česká asociace 

streetwork, o.s. sdružující nízkoprahové sociální služby. 2008: 5)  

 

3.6.1.Cílová skupina 

 

 V zákoně o sociálních službách č. 108/2006 je uvedeno, že nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem a mladistvým ve věku od 6 do 26 let 

ohroženým společensky nežádoucími jevy. (Klíma, 2009:321) V rámci tohoto vymezení si ovšem 

mohou jednotlivá zařízení definovat svou vlastní cílovou skupinu, mohou si například vybrat pouze 

určité věkové rozmezí, či konkrétní typ ohrožení, a nebo mohou svou cílovou skupinu selektovat 

podle pohlaví. Většina organizací svou cílovou skupinu definuje také pomocí lokality a to jak 

geografické, tak sociální. Vymezení cílové skupiny je pro zařízení velmi důležité, protože podle ní 

se odvíjí typ činností, které zařízení, a potažmo celá organizace provozuje.  

 Jindřich Racek a Aleš Herzog v souvislosti s cílovou skupinou klasifikují tři formy 
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nepříznivých sociálních situací. První formou jsou společenské situace,tedy situace, které se 

rozchází se společenskými, právními a kulturními normami. Jako příklad těchto situací uvádí autoři 

šikanu, vandalismus, drobnou kriminalitu, různé typy konfliktů, domácí násilí, pohlavní zneužívání, 

rasismus, zneužívání návykových látek a další. Druhou kategorií jsou obtížné životní události, sem 

autoři řadí situace v nichž se člověk obtížně orientuje a nemůže je tak řešit vlastními silami, tedy 

rozpad rodiny, problémy s partnerskými vztahy, partnerské problémy rodičů, komplikovaný nástup 

sexuality, těhotenství či selhání v práci nebo ve škole. Poslední kategorií jsou omezující životní 

podmínky, kdy životní prostředí způsobuje snížení psychosociálních dovedností, hlavně v 

nepříznivém prostředí rodinném a sociálním. Příkladem může být například neschopnost adaptace, 

neschopnost navázání vztahů nebo pasivní životní stereotypy.  (Klíma, 2009:322) 

 Výzkum Nízkoprahy pod lupou 2013, který se zaměřil na sledování reálného složení cílové 

skupiny nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, dle pohlaví, věku a národnosti, uvádí, že se zde 

nachází 60% chlapců a 40% dívek, průměrný věk je15 let, příčemž přibližná věková skladba je 

následující: 6-10 let 8%, 11-14 let 36%, 15 – 18 let 45%, 19-26 let 11%. Co se týče národnosti, jde 

v cca 60% o českou národnost, ve 35% o romskou a v 5% o ostatní etnické skupiny, které nejsou 

blíže specifikovány. (Nízkoprahy pod lupou 2013) 

 Charakteristice cílové skupiny NZDM se věnoval i výzkum  „Zdravé klima v zájmovém a 

neformálním vzdělávání“, který byl součástí projektu Klíče pro život. V tomto případě se na základě 

nejčastěji uváděných charakteristik pokusil sestavit profil typického klienta NZDM. Z tohoto 

výzkumu vyplývá, že typickým klientem je chlapec ve věku 14 let, navštěvující ZŠ, žijící v 

nukleární rodině se dvěma dětmi, přičemž oba rodiče mají nižší vzdělání, ale jsou ekonomicky 

aktivní. Rodiče mají zájem o školní výsledky, ale již ne o způsob trávení volného času a názory. V 

rodině se objevují častější hádky, ale nic zásadního by neměnil a celkově se cítí poměrně šťastný. 

Nejčastější reakcí na průšvihy je domluva a domácí vězení. Škola ho nebaví, ale ani nestresuje, při 

vyučování se nesnaží a do školy se nepřipravuje, často dostává poznámky, většinou až třídní nebo 

ředitelskou dutku.  Problémy si chce řešit sám a nikomu je moc nesvěřuje, pokud ano, tak přátelům, 

s těmi se nejčastěji potkává venku nebo v NZDM a denně je s nimi v kontaktu na internetu. 

Nejbližší přátelé kouří tabák i marihuanu a pravidelně pijí alkohol, část z nich hraje na výherních 

automatech, sprejuje na ilegálních plochách a dopouští se násilí na ostatních. Co se týče zájmů, 

typický klient NZDM nenavštěvuje žádné organizované zájmové aktivity, denně se dívá na televizi, 

sportuje jednou týdně, do hospody či na diskotéku zatím většinou nechodí pokud ano, tak jednou 

týdně. („Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání“) 
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 Nutno podotknout, že o výše o vyprofilovaném typickém klientovi musíme opravdu 

uvažovat jako o nějakém“ideálním typu“ a nepředstavit si tak všechny klienty, i když je na první 

pohled patrné, že tento profil je v souladu jak s definicí cílové skupiny Herzoga a Racka, tak s 

výsledky výzkumu Nízkoprahy pod lupou 2013. Na charakter cílové skupiny v konkrétním zařízení 

má pak významný vliv především lokalita, ve které se zařízení nachází, skladba klientely bude jiná 

v zařízení umístěném ve vyloučené lokalitě, než na pražském sídlišti a zase jiná  než na malém 

městě. V praktické části se budu složení klientely a charakteristikám klientů věnovat podrobněji v 

kontextu jednotlivých zkoumaných zařízení.  

 

 

3.6.2.MKV v NZDM 

 

 NZDM je dle svých charakteristik na první pohled ideálním prostorem pro uplatňování mkv. 

Samozřejmě, že na všechny tyto zařízení nemůžeme vztáhnout stejné charakteristiky, ale pokud 

budu vycházet z formálních definic i své vlastní dosavadní praxe v této oblasti, mohu tvrdit, že se 

jednotlivá NZDM ve svých znacích většinou shodují. V těchto zařízeních se tak často setkávám s 

heterogenním prostředím a mixem kultur a to nejen ve smyslu rasovém a etnickém, dále se zde 

objevují i náboženské rozdíly či rozdílný sociální status. Běžné je zde také míšení subkultur, 

definovaných nejrůznějšími znaky. Setkávání s jinakostí a „těmi ostatními“ pak může suplovat 

„okolní svět“, kdy se děti a mladistvý dostávají do podobných situací, ovšem již ne v kontextu 

bezpečného prostoru NZDM. Faktu, že by se mkv mohlo v NZDM dařit, by mohl nahrávat i fakt, že 

se jedná o prostředí s jinými charakteristikami než má školní prostředí. Jednou z těchto 

charakteristik je to, že děti a mladí navštěvují tato zařízení dobrovolně a jsou k jeho návštěvě 

vnitřně motivované, ať už je touto motivací cokoliv. Z toho pak vyplývá i snaha o respektování 

pravidel zařízení, na jejichž tvorbě se uživatelé sami aktivně podílí. Dalším důležitým faktorem 

může být vztah pracovníků s klienty. Ten je stavěn na partnerské bázi, s velkou otevřeností pro 

diskuzi a vlastní názor a hlavně je velmi orientován na jednotlivce a jeho individuální 

charakteristiky a potřeby. V případě realizace nejrůznější aktivit je pak ve většině případů kladen 

důraz na aktivní zapojení zúčastněných. Aktivity opět vychází z potřeb jednotlivců, případně 

aktuálně složené skupiny a oproti školnímu prostředí jsou pak realizovány v menších skupinách než 

je třídní kolektiv a snaží se vyhýbat frontálnímu stylu „výuky“.  
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3.7.Projekty a programy mkv 

 V této kapitole ze v krátkosti budu věnovat projektům a programům zaměřený na 

multikulturní výchovu. Každý z nich krátce představím. Uvedené projekty jsou primárně určené pro 

školní prostředí, ale vzhledem k tomu, že z nich lze čerpat i v rámci neformálního vzdělávání, zde 

mají své místo.  

 Prvním z nich je projekt Czechkid – multikultura očima dětí. Projekt vytvořila Katedra 

oboru Občanského sektoru, FHS UK a jde o interaktivní webové stránky, kde etnicky různorodá 

skupina mladých lidí představuje svou rodiny, zvyky či náboženství. Mezi těmito mladými lidmi 

pak dochází ke kontaktu v různých situacích a následnému dialogu. Czechkid se tak snaží žákům 

zprostředkovat reflexi setkání lidí z různých kultur a sebereflexi v multikulturním prostředí. 

Přičemž kulturu definuje skrze transkulturní přístup, kterému se podrobněji věnuji v jiné kapitole.69 

Kromě části určené žákům a návodu jak se stránkami pracovat, zde nalezneme metodickou složku 

pro učitele, včetně teoretického pozadí a odkazů na odbornou literaturu. Czechkid reaguje 

zpracováním témat na požadavky MKV uvedené v rámcovém vzdělávacím programu, a pro učitele 

je tak praktickým nástrojem jak tuto problematiku uchopit. Navíc je natolik flexibilní, že lze použít 

v různých předmět, dle potřeby pedagogů.(Portál Czechkid, 2017) 

 Nejaktivnější organizací na poli multikulturní výchovy, minimálně, co se počtu projektů 

týče, je jistě organizace Člověk v Tísni. Velmi známý je její projekt Jeden svět na školách. V rámci, 

kterého probíhá ve školách promítání dokumentárních filmů na aktuální témata: rasismus, 

porušování lidských práv, rozvojová spolupráce, krizové oblasti světa, vyrovnání se s minulostí 

apod. Jednotlivá témata jsou doplněno o příručku obsahující „návod“ na reflexi. Nevýhodou tohoto 

projektu je určení pouze pro školy a nemožnost využití některých dokumentů pro účely 

neformálního vzdělání. Nejen pro tyto případy, pak Člověk v Tísni nabízí alternativu v podobě 

projektu „Promítej i Ty!“ nesoucím se ve stejném duchu. 

 Dalším dílem uvedené organizace je pak program Varianty. V rámci tohoto programu 

vznikají metodické listy a publikace pro pedagogy zabývající se aplikací aktuální témat 

multikulturní výchovy ve školách. Pedagogům a pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží jsou 

pak určeny tématické kurzy a workshopy. Ve spolupráci s občanským sdružením Kritické myšlení 

vytvořena příručka Interkulturní výchova ve školním vzdělávacím programu. Program Varianty 

společně s Terénními programy navíc realizují společný projekt Polis, který je zaměřený jednak na 

pomoc cizincům žijícím v ČR, Romům a sociálně slabým -získat vzdělání, bydlení, uspět na trhu 
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práce. A jednak pomoc školám s tvorbou vzdělávacích programů, zohledňující rozmanité 

multikulturní prostředí.  

Pedagogům byl pak také určen projekt Multikulturní výchova organizace partnersczech, který se 

zaměřoval na informování o menšinách žijících u nás, podporoval rozvoj komunikace a dovednost 

řešení konfliktům a poskytoval metodické materiály. (Pelcová, 2009:127) 

 Jako metodická podpora pedagogům může sloužit také publikace La Ngonpo. Jedná se o 

soubor příběhů, o tom kdo jsme, co nás ovlivňuje, jaký máme vztah k místu, kde žijeme, atd. 

Příběhy jsou doplněny o metodiku a aktivity pro žáky, včetně reflexe. Aktivity vedou žáky k 

uvědomění si, že každý člověk má své vlastní vidění světa a myšlení, stejně jako oni, což je klíčem 

k otevřenosti. Cílem je pak vytvoření místa pro učení se od „druhých“, přičemž „druhý“ může být 

kdokoliv žijící vedle nás. Publikace La Ngopo si zakládá především na naslouchání, porozumění a 

různých perspektivách. Jednotlivé aktivity lze zařadit do různých předmětů, například dějepis, 

výtvarná výchova, ale i matematika.(Pavlíčková a kol.,2012) 

Klíče pro život 

 Jak jsem již uvedla výše, jedním z mála projektů věnovaných multikulturní výchově 

realizovaný na poli neformálního vzdělávání byl projekt Klíče pro život. Projekt Klíče pro život – 

Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání, byl projektem Národního 

institute dětí a mládeže a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tento projet byl realizován 

od 1. Dubna 2009 a zaměřoval se především na pracovníky s dětmi a mladými zabývající mi se 

neformálním vzdělávání, například na pracovníky ze středisek volného času, školní družiny, klubů 

či z nestátních neziskových organizací. Cílem projektu bylo posílení celoživotního vzdělávání 

těchto pracovníků, ale především podpora a zkvalitnění udržitelného rozvoje zájmového a 

neformálního vzdělávání. Kromě vzdělávání pracovníků v oblasti multikulturní výchovy, byly 

jednotlivými subdodavateli (DDM, NZDM, družiny,…) realizovány programy přímo pro klienty 

těchto zařízení. Jedním z výstupů byla příručka dobré praxe v multikulturní výchově. (Národní 

institut dětí a mládeže) 

 Stěžejní aktivita projektu byla definována následovně: „Obsahem této klíčové aktivity, která 

se vztahuje k systému vzdělávání, bude realizace části Koncepce státní politiky pro oblast dětí a 

mládeže, a to v těchto průřezových oblastech: Inkluze dětí se specifickými, vzdělávacími potřebami, 

Mediální výchova a medializace, Multikulturní výchova, Zdravé klima zájmového a neformálního 
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vzdělávání, Participace a informovanost, výchova k aktivnímu občanství, Výchova k 

dobrovolnictví.“ Vzhledem k tématu práce se dále při popisu projektu budu věnovat pouze tématu 

Multikulturní výchovy.  

 Cílovou skupinou byli v tomto případě kromě pracovníků škol a školských zařízení, 

pracovníci nestátních neziskových organizací pracujících s dětmi a mládeží. Neméně důležitou 

cílovou skupinou pak byly děti a mládež do osmnácti let z řad účastníků zájmového a neformálního 

vzdělání.  

V praktické části se mimo jiné zaměřím na realizaci projektu ve zkoumaném NZDM.  

 Dalším projektem multikulturní výchovy ve neformálním vzdělávání je projekt  SMOK 

neboli „Síť multikulturních otevřených klubů – prevence rizikového chování žáků a podpora 

pozitivního sociálního chování“  

 Multikulturní otevřené kluby v rámci projektu SMOK existují po celé české republice. 

Projekt je podle autorů realizován proto, že je potřeba tvořit jednotné strategie komplexních 

program pro prevenci rasismu a xenofobie, vyvíjet a ověřovat nové aktivity pro zájmové vzdělávání 

a také posílit spolupráci jednotlivých organizací. Je zaměřen na děti a mládež a jejich volný čas, na 

organizace působící v této oblasti a také na rozvoj pedagogických pracovníků. Cílem je poskytnout 

bezpečný prostor pro setkávání s “cizím, jiným nebo neznámým”, ale zároveň podpořit u dětí a 

mládeže vlastní osobnostní seberozvoj.  

 SMOK, kromě aktivit v jednotlivých klubech, realizuje mnoho dalších program a aktivit 

jako například besedy, přednášky, workshop, výstavy či publikace vlastního časopisu. (Síť 

multikulturních otevřených klubů) 
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3 Metodologie výzkumu 

 

 Cílem mé práce je poskytnou náhled do problematiky multikulturní výchovy v 

nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež. Vzhledem k cíli výzkumu jsem zvolila explorativní 

kvalitativní výzkum. Kvantitativní výzkum by sice dovolil obsáhnout větší vzorek a poskytl tak 

více dat, výhodou kvalitativního výzkumu je možnost jíz více do hloubky a zodpovědět otázky proč 

a jak, (Hendl, 2005) které jsou pro zodpovězení výzkumných otázek důležité. Explorace se používá 

tam, kde zkoumáme nové téma a chceme se o něm dozvědět co nejvíce. Výzkumník by měl 

formulovat otázky pro další rozsáhlejší výzkum. Typickými znaky explorativního přístupu je 

flexibilita, kreativita a zohlednění nečekaných jevů. V rámci explorativního výzkumu je také běžná 

tvorba prvních návrhů nových konceptů a základů teorií. (Hendl, 2005:38). Fenomén multikulturní 

výchovy ani nízkoprahových zařízení nový není, ale v obou případech se pozornost upírala k těmto 

tématům každému zvlášť, kombinací obou tedy vzniká fenomén nový. Prezentovaná východiska 

pak mohou sloužit jako základ pro další, hlubší, výzkum nebo poskytnou náhled a podnět k 

zamyšlení samotným pracovníkům NZDM na téma práce s multikulturními tématy v tomto typu 

zařízení. 

výzkumné otázky 

 Za účelem dosažení cíle jsme si, na základě tématické literatury stanovila výzkumné otázky. 

Důležité bylo, aby na otázky bylo možné odpovědět a přispěli k dosažení vytyčeného cíle. Na 

základě těchto otázek jsem následně vytvořila sadu otázek pro polostrukturované rozhovory. 

Prostřednictvím dat získaných z odpovědí na tyto otázky jsem odpověděla na otázky výzkumné. 

Výzkumné otázky jsou následující:  

 

1 Jaký je potenciál NZDM jako prostoru pro realizaci MKV? 

 

2.Je v NZDM MKV realizována?  

2.1Pokud ano, jak realizace vypadá (témata, forma, četnost)? 
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2.2Pokud ne, jaké jsou důvody absence? 

 

3.Jaký přístup je při realizaci MKV zvolen? 

 

4.Jaký dopad realizace MKV na klienty NZDM pracovníci vnímají? 

 

5.Jakou metodickou podporu pracovníci v oblasti MKV získávají? 
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Výběr případů 

 Vzhledem k tomu, že pocházím z Plzeňského kraje, kde také profesně působím, jsem se ve 

výzkumu zaměřila právě na tento kraj. Důvodem bylo také absolvování studijní praxe v některých 

ze zkoumaných zařízení, díky tomu jsem měla nejen snadnější vstup do zkoumaného prostředí, ale 

také možnost udělat si představu o fungování jednotlivých zařízeních, poskytovaných službách, 

klientele a dalších skutečnostech, které mají vliv na můj výzkum. 

 V Plzeňském kraji funguje aktuálně devět „kamenných“ nízkoprahových zařízeních pro děti 

a mládež a jeden mobilní, který působí ve čtyřech lokalitách. Tato NZDM jsou zřízena pěti 

organizacemi. Pro rozšíření výzkumného vzorku jsem zvolila ještě další dvě „kamenné“ a jedno 

mobilní zařízení, ze sousedního – Karlovarského kraje. Zřizovatelem těchto tří zařízení je jedna 

organizace. Nejdůležitější charakteristikou pro výběr bylo, že zařízení splňovala definici 

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, dle zákona 108 o sociálních službách. 

Výběr respondentů 

 Jako respondenty jsem si vybrala vedoucí nízkoprahových zařízení pro děti a mládež z 

Plzeňského a Karlovarského kraje. Pozici vedoucích jsem zvolila z několika důvodů, především 

proto, že díky své pozici mají přehled o fungování klubu a svých kolezích, a to včetně jejich 

vzdělávání. Také jsem vyšla z předpokladu, že vedoucí jsou na své pozici po určitou dobu a mají tak 

srovnání v čase. Tento předpoklad se potvrdil, všichni vedoucí jsou na svých pozicích minimálně 

rok, v zařízení pak ještě déle. Kromě „manežerských“ povinností, jsou stále v přímé práci s klienty 

a podílejí se na tvorbě programu zařízení. 

Celkem jsem vedla rozhovory s deseti vedoucími, dva z nichž mají na starosti kromě „kamenného“ 

klubu, také klub mobilní, který zajíždí do několika lokalit. Výzkum se tedy týká celkem dvanácti 

zařízení, spadající pod pět organizací. Pěti zařízení je zřizovatelem organizace Diakonie Západ, tři 

organizace Kotec o.s., dvou Charita Česká republika a po jednom organizací Ponton z.s., 

Selesiánské středisko mládeře a Naděje o.s. Díky tomuto rozložení bude možné porovnat rozdíly a 

nalézt společné prvky mezi jednotlivými organizacemi, ale i v rámci nich. Jednotlivá zařízení, 

potažmo skladbu jejich klienteli bezpochyby ovlivňuje lokalita, resp. velikost města ve kterém se 

nacházejí. Čtyři zařízení se nacházejí v Plzni, dva v Klatovech, další zařízení jsou v Dobřanech, 

Domažlicích, Rokycanech, Mariánských Lázních a Sokolově. 
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 Dotazované jsem oslovila e-mailem nebo telefonicky, se zapojením do výzkumu souhlasili 

všichni oslovení. Komunikaci mohl ovlivnit fakt, že většinu z respondentů znám osobně, ať už z 

profesního působení či z praxe, kterou jsem v některých ze zařízená v rámci studia vykonávala. 

 Kromě označení NZDM je možno se také setkat s použitím pojmu nízkoprahové komunitní 

centrum, či respondenti často používají označení Klub, v případě Diakonie, je označení Klub i v 

názvu zařízení, proto ho v práci používám jako ekvivalent k NZDM. Toto označení může mít však 

úskalí v tom, že některá zařízení označující se za klub, nejsou sociálním zařízením, ale jen 

volnočasovým či otevřeným klubem a nesplňují tak definici NZDM, dle zákona 108 o sociálních 

službách. Tyto kluby se však v mé práci nevyskytují.  

Pasportizace respondentů 

Nyní uvedu křestní jména jednotlivých respondentů, věk a zařízení, ve kterém působí, všichni z 

respondentů jsou vzděláním sociální pracovníci, liší se pouze dosažený stupeň vzdělání, ale to není 

pro výzkum relevantní. 

Markéta, 25 let, Klub Echo pro děti a mládež 

Jakub,  31 let , Klub Fontána pro děti a mládež, Klub Uličník 

Klára, 29 let, Klub Atom pro děti a mládež 

Kateřina, 29 let, Klub Akcent pro děti a mládež 

Markéta, 31 let, NZDM Pixla 

Jakub, 28 let NZDM Vzducholoď 

Martin, 45 let, NZDM Chapadlo 

Věra, 31 let, NZDM Bludiště 

Mirka, 27 let, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Mariánské Lázně – Restart 

Kristýna, 30 let, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Sokolov - Půda 
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Metoda sběru dat 

 Jako hlavní metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturované rozhovory a to především pro 

její výhody, jimiž je možnost ujistit se, že dotazovaný porozuměl otázkám, může vyjádřit své 

subjektivní pohledy a navrhovat možné vztahy a souvislosti. (Hendl, 2005 :170) Zároveň tento typ 

rozhovoru umožňuje držet určitou strukturu a neopomenout důležité otázky výzkumu. Výzkumné 

otázky nebyly v rozhovoru přímo pokládány, ale byly nahrazeny souborem konkrétnějších otázek, 

který má za cíl na ně odpovědět. Všem respondentům byla položena stejná sada předem 

připravených otázek, viz příloha, které byly dle vývoje rozhovoru doplněny o další ujasňující či 

rozšiřující otázky. Na začátku rozhovoru jsem respondentům stručně představila, co je v rámci 

výzkumu považováno za multikulturní témata, což bylo během rozhovoru dále ujasňováno a 

korigováno. Rozhovory byly realizovány v dubnu 2017 a byly nahrávány na diktafon. 

 Druhou použitou metodou je analýza dokumentů a webových stránek. V analýze jsem se 

zaměřila na oficiální webové stránky jednotlivých zařízení a na webové stránky zmiňovaných 

projektů. V rámci analýzy dokumentů jsem pracovala s dokumenty k realizaci projektu Klíče pro 

život. 

Etika výzkumu 

 Všichni respondenti byli seznámeni s tématem, cíli i okolnostmi výzkumu, následně všichni 

udělili informovaný souhlas se zapojením do výzkumu a s nahráním na diktafon. S prací se nepojí 

žádná další etická dilemata.  

 

Analýza dat 

 V rámci zpracování dat jsem nejdříve provedla doslovnou transkripci nahrávek a přepisy 

dále okódovala s použitím otevřeného kódování. Data jsem následně kategorizovala a 

interpretovala, s ohledem na teoretickou část práce a výzkumné otázky. Výsledky analýzy dat jsou 

popsána v kapitole pojmenované Diskuze.  

Kvalita výzkumu 

 Na kvalitu výzkumu může mít vliv, že byl celý, od tvorby projektu přes sběr a analýzu dat, 

až po psaní výzkumné zprávy prováděn jedním výzkumníkem. To se jednak odráží ve velikosti 
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výzkumného vzorku a hloubce výzkumu, ale také se tím dle Hendla zvyšuje riziko zkreslení ze 

strany výzkumníka. (Hendl, 2005). Vliv může mít také osobní nastavení výzkumníka, předchozí 

znalost prostředí a předchozí osobní znalost některých respondentů. Tato rizika jsem se snažila 

eliminovat tím, že uvádím postup výzkumu, tak aby všechny provedené kroky byly jasné a zjevné a 

že zároveň uvádím sadu základních otázek, používaných během polostrukturovaných rozhovorů, v 

části prezentující výsledky výzkumu, pak uvádím doslovné citace z rozhovorů. 

Postup výzkumu  

 Na počátku jsem provedla studium literatury, zaměřila jsem se jednak na literaturu 

věnovanou občanské společnosti, multikulruře jako takové, multikulturní výchově, neformálnímu 

vzdělání a nízkoprahovým zařízeních pro děti a mládež. Hledala jsem průniky jednak mezi 

jednotlivými tématy navzájem a mezi jednotlivými tématy a občanskou společností. Jak jsem již 

uvedla, celkem jsem provedla deset rozhovorů, týkajících se celkem třinácti nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež v Plzeňskom a Karlovarském kraji. Rozhovory trvaly kolem 30 minut, v 

případě sdílnějších respondentů déle. Respondenti byli vedoucí jednotlivých zařízení, tři z nich 

vedli dvě zařízení zároveň. Před zahájením samotného rozhovoru jsem požádala respondentu o 

svolení s nahráváním rozhovoru pouze za účelem přepisu. Respondenti byly seznámeni s cíli 

výzkumu a došlo k vzájemnému ujasnění některých termínů. Následně jsem provedla doslovnou 

transkripci těchto nahrávek, a s přepsaným textem dále pracovala metodou kódování a 

kategorizování. Tato data a data získaná jednoduchou analýzou dokumentů jsou základem pro tuto 

výzkumnou zprávu. 

 

 

 

 

 

4 Výsledky výzkumu  

4.1 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - cíle organizací a zařízení, zásady 

poskytování služby 

 Vzhledem k tomu, že zjišťuji, zda zařazení multikulturních témat v NZDM koresponduje s 

cíli, posláními a zásadami jednotlivých organizací, resp. zařízení, považuji za nutné stručně cíle, 
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zásady a poslání představit, v tomto případě jsem vyšla z oficiálních webových stránek organizací. 

Za důležité považuji také vymezení cílové skupiny,. To pro koho je klub určen, může mít také vliv 

na existenci, případně absenci multikulturních témat.  

 

4.1.1 Kotec o.s.  

4.1.1.1 NNZDM Sokolov /Klub Resfresh Půda Sokolov/ 

 Cílovou skupinou NZDM Refresh Půda jsou děti a mládež ve věku 11 – 26 let, kteří mají 

potíže v oblasti vztahů, školního a profesního uplatnění a trpí absencí bezpečného prostoru pro 

trávení volného času či přípravy do školy. Posláním klubu je poskytnout tento prostor a 

profesionální pomoc a podporu v náročných životních situacích, spojených s dospíváním a s výše 

uvedenými problémy. Posláním klubu je zároveň rozvoj osobnosti klienta prostřednictvím 

preventivních a volnočasových aktivit. Cílem Klubu jsou klienti, kteří bezpečně a smysluplně tráví 

svůj volný čas, mají uspokojivé vztahy s okolím, zvládají studium či práci, učí se nové věci a ví, 

kde hledat v případě potřeby pomoc a podporu. Zásadou, která je během poskytování služby 

uplatňována je nízkoprahovost. (Kotec o.s., ) 

 

4.1.1.2 NZDM Restart Mariánské Lázně, Kotec o. 

 Cílovou skupinou Klubu Restart jsou děti a mládež ve věku 10 až 18 let v Mariánských 

Lázních, kteří chtějí využít svůj volný čas, hledají radu, podporu a pomoc, potřebují informace. 

Posláním klubu je poskytnout tento prostor a profesionální pomoc a podporu v náročných životních 

situacích, spojených s dospíváním a s výše uvedenými problémy. Posláním klubu je zároveň rozvoj 

osobnosti klienta prostřednictvím preventivních a volnočasových aktivit. Cílem Klubu jsou klienti, 

kteří bezpečně a smysluplně tráví svůj volný čas, mají uspokojivé vztahy s okolím, zvládají studium 

či práci, učí se nové věci a ví, kde hledat v případě potřeby pomoc a podporu. Zásadou, která je 

během poskytování služby uplatňována je nízkoprahovost. (Kotec, o.s.,) 

 

 

4.1.1.3  Klub v autě 

 Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 6 až 15 let z lokalit, ve kterých mobilní klub 

působí, kteří chtějí využít svůj volný čas, hledají radu, podporu a pomoc, potřebují informace. Na 
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rozdíl od kamenných klubů jsou cílovou skupinou i rodiče klientů a další příbuzní, kteří jsou 

navázáni na klienty. Lokality se přizpůsobují potřebě, aktuálně Klub v autě působí v Teplé, 

Milhostově, Plesné, Hranicích, Studánce, Bukovanech a Sokolově. V Sokolově bude z důvodu 

poptávky vznikat další „kamenný“ klub, a proto se bude hledat nová lokalita. Poslání klubu jsou v 

podstatě totožná s ostatními kluby zřízené organizací Kotec o.s., tedy poskytovat prostor pro trávení 

volného času, pomoc a podporu v náročných životních situacích. Specifikum toho klubu je, že se 

zaměřuje na lokality se špatnou dostupností, kde se nevyskytují jiné sociální služby či jiná zařízení. 

Cílem je opět poskytnutí bezpečného prostoru pro trávení volného času a vlastní realizaci a podpora 

klinetů v nejrůznějších situacích. Jedním z cílů je tako to, že děti a mládež ví, kam se v různých 

situacích obrátit pro informace nebo podporu. Během poskytování služby je dodržována zásady 

nízkoprahovosti, anonymity a bezplatnosti. (Kotec o.s.) 

 

4.1.2 Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 

 

Diakonie ČCE – Středisko Západní Čechy je zřizovatelem pěti ze zkoumaných zařízení, kterými 

jsou Klub Akcent pro děti a mládež, Rokycany, Klub Atom pro děti a mládež, Plzeň, Klub Echo pro 

děti a mládež, Dobřany, Klub Fontána pro děti a mládež, Domažlice, Klub Uličník pro děti a 

mládež. Klub Uličník je mobilním zařízením působícím v následujících lokalitách: Janovice nad 

Úhlavou, Poběžovice, Bor u Tachova a Bělá nad Radbuzou.(Diakonie Západ) Cílová skupina, cíle, 

poslání i zásady jsou, kromě specifikování lokality, definovány u všech zařízená stejně, proto je 

uvedu pouze jednou.  

 

4.1.2.1 Kluby pro děti a mládež 

 

 Cílovou skupinou Klubů jsou děti a mládež od 6 do 20 let žijící v lokalitě konkrétního 

Klubu, případně na něj mají nějakou vazbu – navštěvují zde školu, mají zde rodinu atd. Kritériem 

je, že se děti a mladí ocitají v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Diakonie Západ 

charakterizuje nepříznivou životní situaci jako, složité životní podmínky či situace ohrožující 

zdravý vývoj , mezilidské vztahy, společenské či profesní uplatnění, situace vedoucí ke konfliktu se 

společenskými normami a hodnotami, ohrožení vyloučením ze společnosti vlivem chudoby, nízké 
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úrovně vzdělání, místa bydlení a etnického nebo národnostního původu, absenci bezpečného 

prostoru pro realizaci vlastních aktivit. Posláním je doprovázet a podporovat děti a mládež v dané 

lokalitě při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšovat tak jejich šanci na úspěch v dalším 

životě. Cíly všech pěti zařízení je: „vyhledávat, navazovat a udržovat kontakt s cílovou skupinou, 

nabízet respektující vztah a bezpečný prostor, poskytovat informace, odbornou pomoc a podporu v 

obtížných i každodenních životních situacích, předcházet vzniku rizikového chování, případně 

minimalizovat jeho dopady prostřednictvím preventivních činností, zprostředkovat vzájemný kontakt 

se společenským prostředím (prostřednictvím výjezdů, vystoupení, dnů pro veřejnost atd.), 

podporovat a motivovat ve vzdělávání a pracovním uplatnění, poskytovat zázemí a motivaci ke 

smysluplnému trávení volného času a realizaci vlastních aktivit.“ Zařízení jednají dle zásad 

nízkoprahovosti, dobrovolnosti a nezávislosti, rovnosti a respektování jedinečnosti člověka. 

(Diakonie Západ) 

 

4.1.3 Selesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Plzeň  

4.1.3.1 Vzducholoď 

 Cílovou skupinou jsou mladí lidé ve věku 13 – 22 let, žijící především v lokalitě Plzeň 4, 

Plzeň 3 a Plzeň 2, , kteří se ocitají v náročných životních situacích vyplývající z dospívání, jako 

jsou komunikace a konflikty ve vrstevnické skupině, s rodinou a společností obecně, se z nějakých 

důvodů nemohou nebo nechtějí účastnit běžných forem využívání volného času a ani jiné 

institucionalizované formy pomoci a péče. Dále do cílové skupiny spadají ti, kteří dávají přednost 

pasivnímu využívání volného času či jejich životní styl vede ke konfliktu se společenskými či 

zákonnými normami. Posláním klubu je pomáhat mladým lidem z cílové skupiny při řešení situací, 

které vyplývají z dospívání, prostřednictvím kontaktní práce, poradenství, výchovně – vzdělávacích 

aktivit a preventivních programů. Klub přispívá k celostnímu rozvoji mladého člověka v rovině 

tělesné, sociální, duševní i duchovní. Cílem služby je „Mladý člověk, který je schopen orientace v 

sociálních rolích, dokáže navazovat nové kontakty a vytvářet zodpovědné vztahy, dokáže pracovat 

na svém rozvoji, především umí zacházet se svými emocemi, zná svoje silné a slabé stránky a je 

schopen řešit konflikty. Mladý člověk, který je zodpovědný za své zdraví a dokáže převzít 

zodpovědnost za rozhodnutí ve svém životě. Mladý člověk, který pracuje na tom, aby se uplatnil na 

trhu práce.“  (Selesiánské středisko mládeže) 
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4.1.4 Charita Česká republika  

4.1.4.1 Chapadlo 

Cílovou skupinou zařízení jsou děti a mládež ve věku 12 – 26 let, ohrožená společensky 

nežádoucími jevy, žijící v sociálně vyloučených lokalitách, vedoucí rizikový způsob života nebo 

jsou tímto způsobem života ohroženy. Dále je klub pro ty, kteří opouštějí zařízení pro výkon ústavní 

nebo ochranné výchovy a pro osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody. Posláním je 

poskytnutí bezpečného prostoru pro aktivní trávení volného času a poskytnutí poradenství za 

účelem podpory pozitivní změny životního stylu a podpory zapojení do běžného života vrstevníků. 

Cílem je vytvoření bezpečného prostoru s nabídkou aktivního trávení volného času a snížit tím 

dopad rizik trávení volného času na ulici. Dále je cílem uživatel, který přijímá odpovědnost za sebe 

a svá rozhodnutí a přijal návyky a principy zdravého životního stylu, je dostatečně aktivizovaný pro 

samostatné řešení vlastní životní situace a zapojuje se běžného života svých vrstevníků. 

Prostředkem pro dosažení těchto cílů je individuální poradenství. Mezi hlavní zásady poskytování 

služby patří dodržování lidských práv a základní svobody uživatelů, zachování lidské důstojnosti, 

motivování k aktivní přístupu, podpora samostatnosti a nezávislosti, partnerský vztah a individuální 

přístup pracovníků, slušné chování, naslouchání a respekt k rozhodnutím, bezprahovost, 

dobrovolnost a nezávislost. (Charita) 

 

4.1.5 Ponton, z.s.  

4.1.5.1 NZDM Pixla 

 Cílovou skupinou zařízení jsou neorganizované děti a mládež od počátku školní docházky 

do 20 let, které pocházejí ze sociáně znevýhodněného prostředí z Plzně a blízkého okolí. Posláním 

zařízení je poskytnout bezepčný prostor pro smysluplné trávení volného času a podpořit je v oblasti 

školy, profesního uplatnění, bydlení či jiných problémů, které nedovedou vyřešit vlastními silami. 

Cílem klubu je předcházet vzniku a rozvoji rizikového chování dětí a mládeže a zvýšit jejich 

schopnost zvládat obtížné životní situace. Dalším cílem je posilování sociálních schopností a 

dovedností, aktivizace k pravidelným zájmům a činnostem a posílení hodnoty vzdělávání. Během 

poskytování služby je dodržována zásada nízkoprahovosti a dobrovolnosti. (Ponton, z.s.) 
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4.1.6 Naděje, o.s.  

4.1.6.1 NNZDM Bludiště 

 Cílovou skupinou klubu jsou děti a mládež ve věku od 6 do 15 let, žijící v lokalitě Plzeň 2 – 

Slovany a v okolí, kteří zažívají nepříznivé sociální situace a díky svému životnímu stylu se 

dostávají do konfliktů a ohrožují sami sebe či okolí. Mezi uvedené nepříznivé situace mohou patřit 

například konflikty s okolím, problematické vztahy, vrstevnické i rodinné, studijní obtíže, omezující 

životní podmínky jako chudoba, sociální vyloučení, etnická příslušnost, bydliště, vzdělání. Dále 

sem spadá pasivní či rizikové trávení volného času, negativní zkušenosti a rizikové chování – 

diskriminace, šikana, trestná činnost, experimentování s návykovými látkami atd. Posláním klubů je 

prevence sociálně – patologických jevů a pomoc dětem a mladých lidem s řešením výše uvedených 

obtíží. Cílem zařízení je podpora zvládnutí obtížných životních situací, minimalizace rizik 

(zdravotník, konfliktních,..), spojených se způsobem života, zlepšení orientace v sociálním 

prostředí, integrace do společnosti, včetně vrstevnických skupin a v neposlední řade poskytnutí 

bezpečného prostoru pro vlastní seberealizaci a rozvoj. Zařízení se řídí zásadou nízkoprahovosti, 

pod kterou spadá otevřenost, bezplatnost, anonymita, svoboda vyjádření a rovnost. (Naděje, o.s.) 

 

4.2 Reálná skladba klientely 

 

 V následující kapitole podrobněji představím reálnou skladbu klientely, ve výzkumu to 

považuji za velmi důležité, protože může mít velký vliv na realizaci multikulturních témat v 

NZDM. Nejvýznamnějšími faktory, podle kterých lze klienteli charakterizovat a případně 

rozdělovat jsou věk, pohlaví, etnicita, náboženství. V podkapitole „ostatní“ uvádím, další 

charakteristiky klientů, která mohou být dle respondentů důležitá.  

 

4.2.1 Věk 

 Jak jsem již uvedla v teoretické části věkové rozmezí pro NZDM je dle zákona 108 o 

sociálních službách od 6 do 26 let. Žádné ze zařízení nepostihuje celou věkovou škálu. Některá se 

zaměřují spíše na mladší klientelu od šesti do patnácti let, jiná naopak na starší od jedenácti, resp. 

dvanácti do dvaceti šesti, ostatní volí střed. Ať už je oficiální cílová skupina vymezena jakkoliv, 

klienti spadající skupin na obou koncích věkového spektra tedy skupina šest až devět a skupina 
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dvacet až dvacet šest, jsou zastoupeni pouze řídce. Dle respondentů věk v kontextu multikulturní 

výchovy hraje poměrně významnou roli. Ovlivňuje jednak konkrétní formu a především volbu 

témat. To se například ukázalo na tématu islámu a uprchlictví, které rezonovalo u starších klientů  

 

4.2.2 Pohlaví 

 V polovině zkoumaných zařízení převažují chlapci a to poměrně výrazně, v jednom ze 

zařízení je to až 85%, pouze v jednom zařízení převažují dívky, v ostatních je poměr vyrovnaný. Na 

základě rozhovorů se neukázal žádný vztah mezi pohlavím a multikulturními tématy. Genderové 

rozdíly nejsou zmíněny jako zdroj konfliktů.  

 

4.2.3 Etnicita 

 Jak z výzkumu vyplynulo, etnicita je pro ve vztahu k mé práci nejdůležitější 

charakteristikou, etnické rozdílnosti se vyskytují ve všech zkoumaných zařízeních a mají zároveň 

velký vliv na fungování jednotlivých zařízení. V každém ze zařízení je zastoupena majorita a klienti 

romského etnika, v některých zařízeních se pak objevují i další etnika a národnosti, jako Slováci, 

Ukrajinci, Moldavci, Vietnamci, Maďaři, Bulhaři, Rumuni, dívka z Kosova, chlapec z Keni, v 

těchto případech jde však o spíše o jednotlivce, než celé skupinky.  

 Ve čtyřech zařízeních je devadesát a více procent klientů romského původu, ve dvou 

sedmdesát, v jednom polovina, v dalších 20 a 30 procent a v posledním jen malá skupinka. Co se 

týče mobilního klubu, záleží na lokalitě, do které dojíždí. Zde jsou opět postiženy všechny 

možnosti, jak romská většina, tak rovnoměrné zastoupení Romů a majority i lokalitu, kde je Romů 

jen pár. 

  „V Pixle je to opravdu tak, že 95 procent jsou Romáci, ač se neprofilujeme jako romský 

klub, v reálu to tak je. A těch pět procent jsou bílý děti z ubytoven a často mají za kamarády 

Romáky, takže jsou takový černý bílý.“ 

 Ač se může zdát, že v případě zařízení, kde je přes devadesát procent romských klientů, 

můžeme mluvit o poměrně homogenním prostředí, dle výpovědí respondentů tomu tak není. Tento 

předpoklad může pramenit ze stereotypů spojených s touto etnickou skupinou. Poměrně běžné je, že 

sami klienti se řadí do skupin dle rodinné příslušnosti, výjimkou není ani dělení dle kastovní 



46 

příslušnosti na tzv. Žuže Roma a Degeša, tedy rituálně čisté a nečisté. Často zůstává pouze u 

vyjádření této příslušnosti, někdy toto rozdělení ovšem vede až ke konfliktním situacím, kterým se 

podrobněji budu věnovat níže. S postupem času, je však čím dál tím běžnější opouštění romských 

tradic a splývání s majoritní skupinou, a to nejen co se týče kultury, ale také vzhledu, běžné jsou 

dětí smíšených párů, kdy jeden z rodičů je Rom a druhý příslušník majority.  

To potvrzují i slova jednoho z respondentů: 

 „Zvyky a tradice současní klienti už příliš nedodržují, to spíš ještě ta předešlá „klubová 

generace“ 1, teď se to projevuje maximálně tak, že mají rádi větší živost na Klubu, hlučnost, ostatní 

zase spíš klidněji, tak hledáme kompromis.“ (Fontána)  

 

4.2.4 Náboženství 

 Náboženství je u klientů NZDM často spojeno s etnickou příslušností, dle respondentů je 

většině Romů víra blízká. Ve většině případů jde o křesťany katolického vyznání, v jednom z klubů 

se objevují příslušníci církve „Scienty Roma“ a příslušníci sboru Církve adventistů sedmého dne. 

Část klientů je opravdu praktikujícími věřícími, navštěvuje pravidelně kostel, modlí se atd., větší 

část pak zůstává spíše na bázi symbolů – např. tetování Panny Marie jako ochranitelky, či nošení 

křížků růženců atd., někdy je projevem pouze zájem o duchovno a víra není explicitně vyjádřena.  

„Oni o sobě moc nemluví v těch našich kategorií, jako věřící nebo nevěřící, ale rozhodně je jim to 

duchovno bližší než ostatním“. (Vzducholoď)  

 

4.2.5 Ostatní 

 V rámci výzkumu jsem se zajímala o další charakteristiky, dle kterých by se mohly klienti 

klubu rozdělovat do skupin. Respondenti uváděli různé znaky, dle kterých se klienti dělí – 

socioekonomický status, dosažené vzdělání či navštěvovaná škola. Dále se dělí třeba i podle toho, 

kdo jak umí hrát určitou volnočasovou hru nebo zda pracují. Žádná z těchto kategorií však skupiny 

nerozděluje trvale, skupiny se různě tvoří a zase rozpadají i během odpoledne. V žádném z klubů se 

nevyskytuje nějaká subkultura. Pouze v jednom zařízení se dočasně vytvořila skupina kolem MMA 

                                                 
1  Dnes věkově mimo cílovou skupinu, tedy nad dvacet let, většinou již založena vlastní rodina 
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klubu2, kam chodili také dospělí inklinující k neonacismu, což se po nějakou dobu promítalo do 

témat zařízení.  

 

4.3 Vliv kulturních rozdílů na fungování NZDM 

 Nejvíce viditelným dopadem kulturních rozdílů je pravděpodobně konflikt, tomuto případu 

se budu věnovat v samostatné podkapitole. Konflikt však není jediný vyústěním kulturní 

diferenciace, ta se může projevovat ve specifických situacích, jako jsou oslavy svátků či výjimečné 

události, ale i situacích každodenních. Obě tyto roviny se objevují ve všech zkoumaných klubech. 

Největší vliv mají opět kulturní rozdíly pramenící z etnického původu, projevuje se také aspekt víry.  

 Projevy kultury jsou nejviditelnější právě v situacích, které se vymykají běžné 

každodennosti. Velmi markantní je vidět vliv kultury v situacích, které jsou jsou spojeny se 

zásadními životními událostmi či přechodovými fázemi, a projevují se zvyky a rituály.  

„Všimla jsem si dvou významných zvyků, že když se narodí malý miminko, tak nechtějí, aby na něj 

koukalo moc lidí... takže nechodí na návštěvy, moc ho neukazujou. A potom pohřby, že třeba máme 

romskou kapelu a když tomu jednomu frontmanovi umřela babička, prostě jako tři týdny nehráli.“ 

(Pixla) 

„Projevuje se to třeba kolem Vánoc, to mají zájem o to setkat se s farářem a povídat si.“ (Fontána) 

Tyto na první pohled viditelné projevy rozdílů bývají často předmětem zájmu ostatních klientů. 

Mohou se stát i tématem společného hovoru.  

„Když romští klienti začnou mluvit o svých zvycích, rodině a tak, tak i když to není moc často, tak 

ostatní to zajímá, a to i ty co s nima mají normálně konflikty. I když si myslí, že se třeba nemají 

jinak moc dobře, tak jim to ve finále závidí, třeba trávení času s rodinou nebo oslavy a tak.“ (Echo)  

 Co se týče projevů v každodenních běžných situacích, záleží do značné míry na interpretaci 

pracovníků, jaké projevy připisují určité kulturní skupině a kdy vidí spíše vliv jiných okolností. 

Ilustračním je příklad s vnímáním času. O rozdílnosti ve vnímání času, jako možném zdroji 

konfliktních situací se zmiňuje i Moree.  To jestli lidé dávají přednost monochronnímu vnímání 

času nebo polychronnímu, to jestli žijí více „tady a teď“ nebo je pro ně důležité dodržovat přesně 

                                                 
2
  Smíšená bojová umění (anglicky Mixed Martial Arts, zkráceně MMA) 



48 

naplánovanou strukturu dní, týdnů i měsíců, se velmi odráží na jejich jednání v nejrůznějších 

kontextech. Pokud se setkají dva lidé s odlišným přístupem, může to vyústit v problematickou či 

konfliktní situaci. (Moree, 2015: 71).  Jeden respondent se domnívá, že specifické vnímání času, 

kdy čas nehraje důležitou roli a je tak těžké se na něco domluvit na konkrétní čas a termín, je 

znakem romského etnika. 

 „Jo nejsou třeba schopni příliš vnímat čas, někteří ani neznají hodiny. Měli jsme tu třeba trénink 

breaku a oni by rádi příšli, ale neuměli se trefit do termínu. Přišli, když trénink akorát skončil a 

strašně se divili.“  (Chapadlo) Další respondent uvádí podobnou zkušenost s vnímáním času. 

„Důležitý je to co, je tady a teď, jak na něco musí počkat, tak už to bývá problém.“ (Vzducholoď)  

Jiný z respondentů to však u klientů vnímá jinak. „Já myslím, že tady problém s časem závisí spíš 

na intelektu než na etniku. Přece jenom hodně z našich klientů jsou žáci praktické školy.“ (Fontána) 

 Je možné, že skutečnost správně interpretují všichni zmínění respondenti, i přesto, že se v 

názorech rozcházejí, u každé ze skupin může být příčina opravdu jiná. Zatímco v jednom zařízení, 

nejsou klienti schopni se držet stanovených časů, proto, že to vychází z nějakých zvyků a tradic, v 

druhém může tento problém spočívat v nedostatečném intelektu a s etnicitou nemá nic společného. 

Rozlišit příčinu tohoto stavu může být pro práci s klienty velmi důležité, zatímco v prvním případě 

budou pracovníci klientům dávat zpětnou vazbu, že život „tady a teď“ může být často fajn, ale jsou 

i situace, kdy je důležité dohodnuté termíny dodržet, např. být včas ve škole nebo v práci, v  druhém 

případě začnou od učení hodin a budou směřovat k tomu, tuto dovednost využít v praktickém 

životě. 

 Dalším kulturním rozdílem, který byl zmíněný jako ovlivňující chod klubu, je starost o 

mladší sourozence, která je typická zejména pro romské klienty. „Máma se věnuje pouze 

nejmladšímu, ostatní děti mají na starosti sourozenci. Jenže s nima zase nesmí do klubu, takže jsme 

museli hledat nějaké řešení.“ (Chapadlo)  

 

4.4 Konflikt  

 Konflikty jsou běžnou součástí fungování NZDM a vznikají z různých příčin. Ve většině 

zařízení mezi tyto příčiny patří i kulturní rozdíly. Ač se aspekt náboženství objevuje v klubech 

velmi často, zdrojem konfliktů prakticky není. Pracovníci žádný takový případ nezaznamenali, ani 

mezi věřícími a nevěřícími, a ani mezi klienty, kteří vyznávají rozdílná náboženství. Zároveň klienti 
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ani téma konfliktu pramenícího z náboženských rozdílů do klubu nepřináší. Jediné náboženství, 

které vyvolává nějaké negativní emoce u klientů je islám. Ovšem klienti sami zde příliš nevnímají 

náboženský kontext, užívají termín „islámisti“, který je pro ně v podstatě synonymem k terorismu. 

 „... a druhá věc je, že mají nenávist jako třeba k muslimům. To je hrozně zajímavý. Že to vnímají 

jako většinová společnost, že je fakt nemají rádi. Ale jak mají zároveň ty vědomosti přízemní, takže 

jako to s nima rozpitváš, oni ti nedokážou říct nic víc. To je „no teroristi, oni střílejí bomby“, to je 

celý co ti řeknou.“ (Pixla) 

 Toto téma je časté především v zařízeních se starší klientelou, naopak v některých klubech 

se vůbec neobjevilo. Klienti jsou velmi ovlivněni prezentací tohoto tématu na sociálních sítích, 

proto je téma v klubu často spojeno se sdílením příspěvků na sociálních sítích, pouštěním videí či 

písní s nenávistným podtextem. Pracovníci na takové situace většinou reagují situační intervencí a 

snaží se rozkrývat všechny roviny tohoto problému a poskytovat klientům dostatek informací. V 

případech, kdy bylo toto téma více frekventované, pracovníci ho zpracovali do preventivního 

programu. V jednom z klubů uspořádali workshop na téma extrémismus, v jiném věnovali celý 

měsíc tématu uprchlictví, se všemi tématy, které se k němu pojí, včetně náboženství.  

„Klienti přicházeli a hajlovali na pozdrav, používali nacistický symboly, což může být u Romů 

úsměvné, ale oni tomu nějak nerozumí, tak na základě toho jsme měli workshop o extremismu s 

externím lektorem. V době protiislámské vlny se třeba chtěli účastnit Konvičkovo pochodů, tak jsme 

je nějakým způsobem edukovali a informovali je o tom, jak to je.“ (Vzducholoď) 

 Zároveň je protiislmská vlna spojena s dalším zajímavým fenoménem a to je změna postoje 

společnosti k romské menšině. „Jsem si všimla, že ve většinový společnosti ty Cigáni, poslední 

dobou vzrůstají na sociálním žebříčku. A myslim, že se to nějak odráží na tý naší cílovce, že to nějak 

vnímají.“ (Pixla)  

 Tím se dostáváme k dalšímu kulturnímu rozdílu, který je zdrojem konfliktů a tím je etnický 

původ. Jak jsem již předestřela v předešlé kapitole, etnická příslušnost hraje u klientů NZDM 

poměrně důležitou roli, a v každém zařízená se konflikty pramenící z etnické rozdílnosti více či 

méně objevují. Konflikty se objevují asi ve všech stupních, ovšem na klubu se do fyzické roviny 

konflikt dostává poměrně výjimečně, nejčastější podobou jsou narážky či nevhodné poznámky, 

občas přecházející do nadávek. Konflikt se může také projevit nemožností realizace společných 

aktivit mezi oběma stranami. Nejčastěji se objevují dva typy konfliktů – první je mezi Romy a 
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neromy, především příslušníky majority, a druhý mezi jednotlivými skupinami Romů, oba typy se 

objevují asi srovnatelně často. Další etnické skupiny v konfliktech příliš nefigurují, je to možná 

dáno i tím,  jak jsem již výše uvedla, že se jedná pouze o jedince a ne celé skupiny.  

 Když pomineme dvě zařízení s malým zastoupením romských klientů (20% a méně), je 

pouze jedno zařízení, kde můžeme mluvit o poměrně homogenní romské skupině.  

„Tady je ta skupina poměrně jednotná, je to asi tím jak jsme malý město, je to v podstatě doslova 

jedna rodina.“ (Akcent)  

 V ostatních se příslušníci romského etnika diferencují do skupin. Nejčastější je, jak jsem již 

uvedla výše, asi dělení na čisté a degeše. Projevuje se nejen častými poznámkami a narážkami 

směrem k druhé skupině, ale také během bežného provozu klubu. Hodně markantní je to například 

v oblasti jídla, kdy by „čistí“ nikdy nejedli nic, čeho se dotkl „degeš“. V některých případech není 

kastovní dělení akcentováno a je zmiňována pouze rodinná příslušnost např. „Olaši“ a „Vlachouni“ 

atd. či lokalita původu – „ti z maďarsko slovenských“ hranic. Často klienti nedokáží původ své 

nesnášenlivost ke druhé skupině nijak specifikovat, prostě se nesnáší proto, že to řekli rodiče. Jak 

pracovníci nízkoprahových zařízení na konflikty reagují a jak s nimi následně pracují rozebírám v 

následujících kapitolách.  

 

Konflikty - řešení 

 Ač může být kulturní rozdílnost jasnou příčinou konfliktu, ne vždy je při řešení konfliktní 

situace na ni explicitně reagovat. Jedna z respondentek mluví o tom, že se jim podařilo spojit dvě 

skupiny Romů, které mezi sebou měly neustálé konflikty kvůli příslušnosti k jednotlivým rodinám, 

na začátku nebyla možná ani žádná společná aktivita. Stavu, kdy se obě skupiny  dokázaly v 

prostoru zařízení respektovat a v případě společného programu na něm participovat, dosáhli 

pracovníci tak, že striktně požadovali dodržení pravidel, které byly stejné pro všechny. Došlo na 

bezpočet situačních intervencí a i sankcí, ale tento „spravedlivý přístup“ pro všechny situaci 

stabilizoval a umožnil na ni navázat programem zaměřeným na vztahy. Podobnou zkušenost mají i 

z dalších zařízení, „jít po pravidlech“, jak to mnozí z pracovníků nazývají, je často nejlepší, co se dá 

v dané situaci udělat. Stejný přístup například uplatnilo NZDM Atom, v situaci, kdy do zařízení 

měla zájem docházet skupina utvořená kolem sportu MMA, která vykazovala rysy neonacismu. 

Tento stav byl řešen v rámci porad, intervizí i supervizí  a jeho metodickým výstupem je, že pokud 
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se tito zájemci o službu nacházejí v organizací definované nepříznivé sociální situaci a splňují i 

další kritéria, jsou cílovou skupinou a jejich odmítnutí jako zájemců a odepření poskytování služby  

by bylo diskriminační. Důležitou podmínkou pro stále poskytování služby, je pak právě dodržení 

pravidel, tedy např. žádná verbální ani fyzická agrese, žádné rasistické vyjadřování, apod.  

 V uvedeném případě viděli pracovníci potenciál  v práci s danou skupinou. Podobnou situaci 

řešili v NZDM Pixla  

„To byl malej kluk, třináctiletej,  prostě jako placky Ortelu, maskáče, bombra, a chodil sem, je to 

úplnně paradoxní. Mluvil o tom jak Cikáni jsou hnusný, ale zároveň sem chodil no.  Takže takovej 

ten zmatek v hlavě, si myslim, že moc nevěděl. A to jsme si ho vzali stranou, že není vhodný, aby v 

tomhle sem chodil. No a on pak odešel  a už nechodí.“ 

 I v tomto případě byla situace řešena na poradách a supervizi, a i když se nakonec „vyřešila 

sama“, respondentka nemá v této věci jasno, potřebovala by mít situaci metodicky podepřenou. 

Dobře na nastavená pravidla jsou pak ochranou pro samotné pracovníky i celou službu a v mnoha 

situacích se o ně lze opřít. Během intervenčních situací, pak není vždy nezbytně nutné rozklíčovat, 

zda má původ v nějaké kulturní rozdílnosti, a přesto lze podpořit vzájemnou toleranci a respekt. 

 

 To, že nejlepším zdrojem změny na behaviorální úrovni je osobní zkušenost, ideálně nějaký 

silnější prožitek spojený s emocí se ukazuje i na vztahu klientů NZDM s jejich okolím. Bez ohledu 

na etnicitu mají klienti NZDM většinou negativní nálepku, často je negativně onálepkováno i 

samotné NZDM. V „lepším případě“ je práce hodnocena jako zbytečná,  horším dokonce jako 

nežádoucí, protože je věnován čas a peníze, někomu, kdo si to absolutně nezaslouží. Ve většině 

zkoumaných zařízená vyvíjejí snahu tento stav změnit. Dle slov respondentů je to běh na dlouho 

trať, ale dílčí úspěchy jsou vidět.  

„Když jsme měli ještě jiné prostory, mezi panelákama, to se řešily problémy s okolím pořád, 

podezírali je z věcí, které neudělali, a tak. Tak jsme zavedli pravdidelné setkávání s veřejností, 

opravdu se ti co nejvíce držkovali dostavili a bavili se s námi, pak vystoupení pro veřejnost, 

rozdávání čaje, uklízení okolí. Nevím jestli to bylo proto, že jsou Romové“ 

 

 Mohlo by to v podstatě být třetí rovinou práce s multikulturními tématy v NZDM, kdy jsou 

cílovou skupinou nejen klienti NZDM, ale i širší veřejnost. 
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4.5 Multikulturní témata v kontextu cílů, zásad a poslání  

 Žádné ze zařízení nemá v cílech explicitně zmíněnou práci s multikulturními tématy, ovšem 

cíle a zásadami poskytování služby všech zařízení korespondují s cíli multikulturní výchovy. 

Důležité je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, vedení k toleranci, společné 

soužití, poskytování informací. Sami pracovníci vnímají, že zařazení multikulturních témat do 

programu klubu, naplňuje cíle zařízení.  

 

4.6 Multikulturné témata v NZDM 

 V teoretické části jsem definovala přístup k multikulturní výchově, aplikovaný v této práci. 

Uvedla jsem, že co se týče multikulturní výchovy v NZDM (případně práce multikulturními tématy) 

rozlišuji dvě roviny, ve kterých se multikulturní výchova může odehrávat. První rovina jsou cílené 

programy zaměřené na práci s multikulturními tématy – workshopy, besedy, diskuze, atd. Druhou 

rovinou je jednání v konkrétních situacích, která nějakým způsobem souvisejí s multikulturou, 

reakce na kulturní rozdíly mezi klienty, situační intervence, postoje pracovníků atd. Respondenti 

vidí tyto dvě roviny stejně, a obě považují za důležité. Často se stává, že na základě situací 

odehrávajících se na Klubu či frekventovaných témat mezi klienty je vytvořen a následně 

zrealizován preventivní program. Dopady preventivního programu pak mají následně vliv na 

fungování a klima klubu a opět jsou reflektovány v rámci situační intervencí.  

„Co se týče multikultury, tak tady vnímám pro nás dvě roviny,.. romskou.. První ta rovina je ta 

přímá práce s klientama, když my se snažíme, to oni sami ani nevnímají, že je nějaká identita jejich, 

a nějaká romská identita třeba, že je může nějak ovlivňovat, že se můžou nějak chovat podle toho a 

že vlastně třeba, z mýho pohledu, nebo můj názor je, že ta romská identita se nemusí nutně 

vylučovat s nějakou v uvozovkách majoritní společností, že to může docela dobře koexistovat. Tak 

někdy to pojmenováváme, někdy se na to záměrně ptáme, často právě, když vznikne ta situace, když 

ty jsi degeš. Tak vlastně a co to znamená, když někoho označíš za degeše , jaký znaky pro tebe má 

degeš a jaký má žuže, ten lépe postavenej Rom? V další rovině pracujeme s předsudkem, já jsem 

Rom, takže když něco někde ukradnu, tak to ke mně patří, sami přijmou tu nálepku, oni mě stejně 

takhle označujou.“  

4.6.1 Multikulturní témata v běžném fungování služby 

 Multikulturní témata, tak jak jsou definována v teoretické části, jsou při běžném poskytování 
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služby řešena velmi často. V klubech s větším zastoupení romských klientů jsou poměrně 

frekventovaná témata spojená s etnicitou, vyplývají většinou na základě kontaktní práce, jak klienti 

mluví o svém běžném životě – vaření, romské zábavy hudba, atd.  

„Jo třeba dvakrát do týdne tady máme takové téma, ale nemáme na to třeba nic připraveno, rozvine 

se to z aktuální situace.“ (Sokolov)  

 Často řešeným tématem je také rasismus a diskriminace. Toto téma je poprvé řešeno již před 

započetím poskytování služby, během tzv. jednání se zájemcem, kdy jsou zjišťovány zkušenosti s 

touto problematikou, aby na ni mohlo být případně vhodně reagováno, např. při stanovování 

individuálního plánu. Problematiku rasismu rozdělují pracovníci do dvou oblastí. První z nich je, 

když příslušníci menšin, běžně označují jakékoliv jednání ostatních, které se jim nelíbí, za rasismus, 

v takové podobě je téma téměř na denním pořádku. Druhou oblastí pak jsou situace, kdy o rasismus 

skutečně jde, ty se objevují méně než první případ, ale výjimečné nejsou. Na rasismus a 

diskriminaci klienti často narážejí při shánění zaměstnání či bydlení, ale poměrně často se s 

„drobným“ rasismem setkávají v každodenních interakcích na ulici. Klíčové je rozpoznat, o který 

případ se jedná a vhodně na situaci zareagovat. 

 

 „Klient třeba řekne, že učitelka je rasistka, a kvůli tomu mu dala poznámku, pak ale zjistíme, že 

vyrušoval celou hodinu a nakonec hodil židlí. Tak mu vysvětlíme, že to není rasismus. Objevuje se to 

často, třeba obden.“ (Sokolov)  

„Někdo označí za rasismus všechno, něco se mu zakáže a rovnou se jedná o rasismus, je to takovej 

naučenej vzorec chování. Důležitá je na to reagovat a nepřecházet to. Aha ty jsi mě označil za 

rasistu, to je docela závažný obvinění, pojď se o tom bavit... A většinou se v tom nechtějí moc 

šťourat, je to jen něco co zůstává na povrchu.. Tam ty rozhovory pak moc nepomáhají.“ 

(Vzducholoď) 

 Téma náboženství se objevuje v závislosti na konkrétním klubu, někde je řešeno poměrně 

často a jinde jen s ohledem na „vnější“ okolnosti. Oba póly ilustrujíc následující příklady. 

„Téma náboženství se tu projevuje minimálně, objeví se třeba kolem Vánoc, to mají zájam setkat se 

s farářem, popovídat si.“ (Fontána)  
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„Mluví o tom často, v tom pozitivním smyslu, co jim to dává a tak. Byli jsme se podívat na jejich 

bohoslužbu.“ (Sokolov)  

 V souvislosti s náboženství je v některých klubech hodně řešen islám, což jsem podrobněji 

uvedla v jedné z dalších kapitol. S uvedenými tématy pak souvisí extremismus, uprchlictví atd.  

 Frekventované je také téma identity, to jak se kdo sám označuje i jak je vnímán. Toto téma 

reflektují i pracovníci a často se tématu identity věnují.  

„Když já znám svojí kulturu, tak můžu poznat jakoby svoji identitu. Když vím odkud pocházím, jaké 

mám kořeny, tak díky tomu trošku vím, kdo jsem, vím, z čeho vycházím, z čeho pochází to jak se 

chovám, to jak vnímám svět, okolí a díky to se můžu poznat, můžu vlastně líp nějak rozvíjet svoji 

osobnost. To je pro mě ta hlavní myšlenka tý multikulturality v tom klubu.“ (Vzducholoď) 

 Ukazuje se, že se jedná opravdu o složitý koncept, kdy se stává, že není v souladu to, jak 

klient sám sebe označuje a to jak je vnímán ostatními. Někdy je nesrovnalost hlubší a někdy se 

jedná „jen“ o nesprávné označení. Objevují se zde všechny možnosti, od toho, že někdo nesouzní s 

označením Rom a dává přednost slovu Cikán či označení konkrétní skupiny jako je Vlachoun, po 

to, že okolím nejsou označovány za Romy, ale samy se tak nazývají.  

 

„Třeba se nám stává, že někteří odmítají označení Romové, říkají, že jsou Cikáni.“ (Chapadlo)  

„Sami se neoznačují za Romy, ale za Vlachouny. Třeba na slovo „more“, vždycky reagujou, že 

nejsou Cikáni.“ (Atom) 

„Hodně z těch klientů jsou namixovaní, kolikrát ani není poznat, že jsou Romové, ale sami se s tím 

identifikují a označují se tak.“ (Akcent)  

 Ač v teoretické části uvádím, že identita přestává být silně spojována s etnicitou, ukazuje se, 

že stále hraje významnou roli. Ale je samozřejmé, že není jediným prvkem, který identitu určuje. 

 

4.6.2 Multikulturní témata v preventivních programech 

 V každém ze zkoumaných nízkoprahových zařízení realizuji plánovaný program tématicky 
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korespondující s multikulturními tématy. Formy programu volí ve všech klubech prakticky 

podobně, a to tak aby byly programy co nejpestřejší a tím i co nejatraktivnější pro klienty. 

Základem je pak vysoká míra zapojení zúčastněných. Důraz je kladen na odlišení od školního 

prostředí, pro které je, jak jsem již výše uvedla typický frontální styl výuky a autoritativní přístup 

pedagoga. Často jsou realizovány besedy, hry, projekce klasických i dokumentárních filmů, vaření, 

soutěže, pokud to finance dovolí jsou tyto běžné formy doplněny o výjezdy, exkurze, výlety a další 

akce a projekty.  

„Hodně se nám osvědčili takový rychlokvízy, zjistíme co o tématu ví a je to dobrý otvírák pro 

diskuzi... S naší cílovkou musí být ty aktivity jednoduchý a rychlý.“  (Fontána) 

 Kromě jednoho případu se nejedná o dlouhodobý komplexní program zaměřený na 

multikulturní témata, většinou jde o jednotlivé aktivity, případně tématické měsíce. Ve zmíněném 

případu jde o dlouhodobý program, který trvá již několik let. Cílem projektu je mimo jiné 

poznávání vlastní kultury a cesta k toleranci prostřednictvím poznávání odlišných kultur, do 

programu je zařazena také prevence rizikového chování, zlepšení orientace klientů v jejich 

sociokulturním prostředí a podpora informovanosti (Naděje, program Multitree). 

„Na každý měsíc je stanoveno téma, program běží celý rok, kromě prázdnin. Na prvním setkání je 

většinou workshop, kde prezentujeme téma a diskutujeme, na druhém setkání debata, film, 

dokument, práce textem, další setkání něco praktického, třeba vaření.“ (Bludiště) 

 Většinu programů si realizují sami pracovníci NZDM, a to především z finančních důvodu. 

Omezením je také charakter NZDM, kdy pracovníci nikdy předem neví v jakém počtu a složení se 

klienti sejdou. Pokud je to ovšem možné je externí lektor pozván, v každém zařízení tuto možnost 

někdy využili. 

 Zařazení multikulturních témat do programu klubu, je čistě na iniciativě pracovníků, v 

žádném ze zařízení neexistuje žádný závazný dokument, upravující tuto problematiku. V 

rozhovorech se mimo jiné objevily dva komplexní programy zaměřené na multikulturní výchovu v 

neformálním vzdělávání, konkrétně nízkoprahových zařízeních. První z nich je projekt Klíče pro 

život, do kterého byla zapojena minimálně polovina zkoumaných zařízení, v době realizace 

rozhovorů to však již pět let od jeho skončení a proto respondenti nebyly schopni poskytnou příliš 

informací. Z toho důvodu přiblížím realizaci projektu prostřednictvím analýzy dokumentů 

vztahujících se k realizaci tohoto projektu v jednom ze zařízení. Druhým projektem, který je na 
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rozdíl od projektu Klíče pro život aktuální je Fotbal pro rozvoj, do kterého je zapojena většina 

zařízení.  

„Před pár lety jsme tu realizovali projet Culture Connection, už si to tolik nepamatuju, ale bylo do 

toho zapojeno všech pět klubů.3 Šlo o praktické workshopy na různá témata.“ (Fontána) 

 

4.6.2.1 Fotbal pro rozvoj 

 Unikátním projektem zasahujícím do obou rovin vnímání multikulturní výchovy je Fotbal 

pro rozvoj. Pravidelně se ho účastní se ho sedm z deseti „kamenných“ zařízení, plus klienti z 

některých lokalit mobilního klubu.  

 Projekt Fotbal pro rozvoj organizuje od roku 2005 INEX – Sdružení dobrovolných aktivit a 

využívá fotbal jako nástroj neformálního vzdělávání zaměřující se na složitá sociální témata. Dle 

informací z webových stránek, tak navazuje na zkušenosti z řady zahraničních nevládních 

organizací, které „považují fotbal za univerzální jazyk spojující odlišné jedince i kultury. (Fotba pro 

rozvoj).“Hlavní aktivitou programu jsou speciální fotbalové turnaje, které probíhají na různých 

místech České republiky a jsou doplněny o doprovodné aktivity a workshopy. Organizaci aktivit 

zajišťují kromě českých dobrovolníků, také zástupci z keňské organizace MYSA. Klienti NZDM se 

tak na turnaji mohou potkat nejen s klienty ostatních NZDM a dětmi a mladými lidmi s jiných 

organizací, ale také s keňskými dobrovolníky.  

 Hlavní myšlenka a vize projetu je přenést fair play a respekt z hřiště i do každodenního 

života, a to především vzájemnou komunikací a spolupráci. Pravidla fotbalových zápasů jsou 

specifická a proměnlivá, protože si je nastavují a poté i hlídají sami zúčastnění. Důležitá je také 

otázka tolerance, v rámci fotbalových týmu se například nedělají žádné rozdíly s ohledem na 

pohlaví, věk případně barvu kůže, a jednotlivé týmy jsou pak poměrně pestré. Díky uplatňování 

těchto principů, získávají zúčastnění mnoho kompetencí, které mohou uplatnit i mimo fotbal.  

 S projektem spolupracuje více než 20 neziskových organizací z celé republiky, ty se mohou 

nejen zúčastnit turnaje či se zapojit do série workshopů, ale mohou také využít koncept fair fotbalu 

při své práci s mládeží. Organizacím je k dispozici ucelená metodika. Projekt je pozitivně hodnocen 

jednak samotnými pracovníky a jednak, dle slov respondentů, také samotnými klienty.  

                                                 
3 NZDM zřízené Diakonií Západ 
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  S ohledem na charakteristiky projektu a teoretické vymezení, můžeme projekt Fotbal 

pro rozvoj považovat za ukázkový příklad transkulturního přístupu v multikulturní výchově. 

 

4.6.2.2 Klíče pro život 

 

Realizace projekt Culture connection – Klíče pro život v Klubu Echo 

 Před zahájením realizace projektu se uskutečnil průzkum zaměřený na znalosti klientů 

Klubu Echo týkající se multikultury. Zúčastnilo se ho 21 respondentů ve věku od 11 do 17 let. 

Vzhledem k velikosti vzorku nelze mluvit o reprezentativním případu, ovšem může být alespoň 

minimálním vhledem do práce s multikulturními tématy v NZDM z pohledu klientů. Pro můj 

výzkum je tento průzkum zajímavým doplněk. Proto v krátkosti uvedu jeho výsledky. 

 Co se týče povědomí o pojmu multikultura, téměř polovina vůbec nevěděla o co jde, ostatní 

uváděli, že to je společné s kulturou – zvyky, tradice, atd., spojeno s odlišností kultur. Většina z 

dotazovaných (18) uvedla, že má v rodině nebo v okruhu přátel někoho, kdo pochází z jiné země 

nebo má jinou kulturu, než on sám. Stejný počet respondentů má s příslušníkem jiné národnosti 

nebo kultury dobrou zkušenost (např. přátelství, pomoc druhému), osm respondentů uvedlo 

zkušenost negativní (např. šikana, krádež, napadení). Možnost střetávat se s lidmi odlišné kultury 

neznamená pro osm respondentů nic, ostatní jsou rádi, že se mohou dozvědět něco o jejich kultuře, 

zvycích a tradicích, naučit se cizí jazyk, naučit se něco nového a něco nového zažít, jen jeden uvedl, 

že mu vadí, že tady žijí lidé jiné kultury a zakázal by to. Většina respondentů (16) se kloní k názoru, 

že jsou tolerantní k odlišným kulturám, a osmnáct respondentů souhlasí s tím, že příslušníkům 

odlišných kultur by měla být zachována možnost udržovat vlastní zvyky, tradice a nadále rozvíjet 

jejich kulturu i na území jiných států. Čtrnácti dotazovaným by nevadilo, kdyby byl jejich sousedem 

příslušník jiné národnosti nebo odlišné kultury, pěti by vadilo pokud by to byl Rom, jednomu 

Ukrajinec a jednomu Rom, Ukrajinec i Vietnamec. Nejčastější odpovědi na otázku, co přináší 

prolínání různých kultur na území jednoho státu, jsou následující: předávání a sdílení zkušeností, 

vědomostí, jazyka, tradic, zvyků, informací, přátelství. Jako negativní aspekt je uvedeno, že někteří 

cizinci přicházejí jako levná pracovní síla a berou ostatním práci, vzniká rasismu, netolerance, 

zvýšená agrese, neshody, násilí, žití ze sociálních dávek.  

 Další část dotazníku byla zaměřena na zmapování stereotypů spojených s různými 
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národnostmi a etniky, respondenti uváděli, co je první napadne, když se řekne Němec, Rom, 

Ukrajinec, Muslim, Vietnamec, Američan, Čech, Maďar, Afričan, Japonec. 

 Díky tomuto dotazníků si pracovníci utvořili představu s jakými znalostmi a postoji vstupují 

klienti do projektu a jak na to reagovat ve výběru témat či formy programu.  

 V rámci projektu se pravidelně konaly tzv. multikulturní výtvarné dílny, kdy byly účastníci 

seznamováni s vybranými multikulturními tématy prostřednictvím výtvarných aktivit (výroba 

mandal, origami, šperků, vlajek, batikování,...), doplněnými o informační složku. Dalšími 

aktivitami byly workshopy - workshop romského tance v rámci akce „nízkopraháč mejdan“ spojený 

s prezentací o romské kultuře, workshop zumby, příprava sushi – praktický workshop, příprava 

tradičních čínských čajů a besedy. Povídání o Africe – kultura, tradice, život, ukázka hry na africké 

bubny, lektor z Angoly. Povídání o Vietnamu – kultura, tradice, život, jak se žije Vietnamcům v ČR 

a proč sem přicházejí, Vietnamské lektorky z Klubu Hanoi. Program byl zakončen Multikulturním 

festivalem, který byl společný pro všech pět zařízení.4 

 Z výše uvedeného vyplývá, že zde byl zvolen spíše standartně-kulturní přístup, protože  

většina aktivit cílila na kognitivní složku a předání co nejvíce informací o jiných etnikách a 

národnostech. V rámci jednotlivých aktivit pak byly zdůrazňovány spíše kulturní rozdíly než 

společné znaky. Ovšem další dvě úrovně cílů mohlo naplnit to, že vzhledem k tomu, že o svém 

životě přicházeli mluvit osobně „příslušníci jiných kultur“, docházelo k interkultrnímu kontaktu a 

komunikaci. Účastníci tak mohly nabýt v této oblasti určité kompetence a zároveň udělat osobní 

pozitivní zkušenost „s těmi druhými“, a poznat je nejen v kontextu jejich tradic a kultury, ale i v 

kontextu běžného života v České republice. To vede k nabourávání předsudků a stereotypů a 

následně k podpoře tolerance. 

 

4.7 Zpětná vazba klientů na programy 

 Ve většině zařízení (devět) se preventivní programy zaměřené na multikulturní témata 

setkávají s pozitivní zpětnou vazbou. Klienti se jich většinou rádi a aktivně účastní. V ostatních 

zařízeních je problém s účastí na preventivních aktivitách obecný a nesouvisí s multikulturními 

tématy. Pracovníci pak hledají různé cesty jak klienty k účasti motivovat. V některých zařízeních je 

součástí programu dlouhodobá motivační soutěž, kdy je aktivní účast na programech oceňována 

body, na základě počtu bodů získávají klienti odměny, např. účast na exkurzi atd. Vyhodnocení se 

                                                 
4  Závěrečná zpráva projektu a další projektové dokumenty 
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provádí zpravidla jednou až dvakrát ročně. Dle zkušeností tato podoba motivace vliv na účast na 

programech rozhodně má, ale výraznější vliv je patrný pouze po určitou dobu, po nějaké době 

zájem o „sbírání bodů“ opadá.  

„U nás klienti sbírají husťáky a na konci roku je za ně čeká odměna, ze začátku to určitě zvýšilo 

zájem, ten pak opadl, ale účastní se i bez toho, podle toho, jestli je to zajímá. Jen už je jim jedno, že 

za to něco dostanou.“ (Fontána) 

Na tomto příkladu se dobře ukazuje, že vnější motivace je většinou velmi omezená a je potřeba 

vycházet z motivace vnitřní. Vnitřní motivace v tomto případě vychází ze zájmu klientů o konkrétní 

téma.  

„Pokud s tím tématem sami přišli, tak je to většinou zájímá, ale samozřejmě se to musí dobře 

vymyslet a udělat.“ (Vzducholoď) 

„Motivační program jsem dřív měli, ale teď ne, spíš to motivování probíhá v rámci Individuálních 

vzdělávacích plánů.“ (Mariánské Lázně) 

 Jak je již uvedeno předpokladem úspěšného programu je především reakce na potřeby 

klientů, dobré zpracování tématu, volba vhodných metod (viz kapitola o metodách) a správné 

načasování. Co se týče načasování realizace programu, pracovníci reagují na aktuální skladbu 

klientů na klubu a také na jejich rozpoložení. I přesto, že každé zařízená sestavuje program aktivit 

na měsíc dopředu a snaží se např. o nějakou pravidelnost či určitý řád, všichni pracovníci označují 

za běžnou praxi, že se s aktivitami různě posouvá. Důvodem může být nízký počet klientů, 

momentální nenaladění se na společný program či výskyt aktuálnějšího tématu. V takových 

případech pracovníci opět zareagují na potřeby klientů a reagují na aktuální téma. Tato praxe má 

však i své limity, jedním z nich je například spolupráce s externími lektory, které je vždy potřeba  

informovat o všech možnostech, které mohou nastat, včetně možnosti, že se aktivita vůbec 

neuskuteční.  

 

4.8 Dopad programů na fungování klubu 

 Respondenti se shodují, že některé preventivní programy zaměřené na multikulturní témata 

rozhodně dopad na klima klubu mají. Opět se jedná o ty programy, které vycházejí z potřeb klientů. 

Praxe je taková, že s tématem přicházejí klienti, zpočátku je řešeno v rámci situačních intervencí a 



60 

podobných nástrojů, když je téma frekventovanější či zasahuje více klientů, je na dané téma 

vytvořen preventivní program. Pokud se předtím jednalo o nějakou konfliktní situaci nebo 

nežádoucí chování, dochází ke zlepšení situace. Doba „účinku“ programu je různá, i s ohledem na 

každého jednotlivce.  

„Jo, určitě to minimálně po nějakou dobu po odrealizování programu vliv má. Třeba něco udělají 

nebo řeknou a ptají se, nebylo to rasistický?“ (Refresh Půda) 

 Dopad na klienty mají i programy zaměřené na informace, v klientech zůstávají i poměrně 

dlouho. „Třeba jsme na akci mimo klub, třeba na prohlídce zámku, a oni hned, joo to jsme si říkali v 

multitree...“(Bludiště)  

„Měli jsme tu třeba problémy týkající se kluka z Afriky, Romové jsou v podstatě největší rasisti. Tak 

jsme tomu věnovali jedno odpoledne, odkud pochází, jaká je jeho rodina atd. A mělo to pozitivní 

dopad, začali se dokonce kamarádit.“ (Restart) 

 Největší dopad nejen na klima klubu, ale především na jednotlivé klienty mají takové 

programy, které jsou spojeny s nějakým prožitkem, příkladem je třeba právě projekt Fotbal pro 

rozvoj. Podle respondentů zanechalo setkání s Keňany a netradiční fair play fotbalem v klientech 

dojem ještě dlouho poté a s nadšením se zapojili do dalších ročníků.  

„Jo, část zajímá jen fotbal, ale ostatní jsou zvědaví, na to jak se žije v Keni, ani jazyková bariéra 

není problém. Sice je tam vždy někdo, kdo překládá, ale po chvíli to ani nepotřebují.“ (Akcent) 

„Na Keňany byla hodně pozitivní reakce, měli radost, že jsou černější než oni. Ze začátku tam byl 

trochu strach, ostych, ale pak už ok.“ (Restart) 

 Ovšem ne všechny programy mají úspěch, příčinou mohou být třeba hluboko zakořeněné 

předsudky. „Bavíme se o tom, že nikdo není špína, ale oni to mají ty Romáci jinak. Prostě se někdo 

jmenuje nějak, má tátu takovýho, tak ho prostě zařaděj. A že je to takový to, co já asi nemůžu nikdy 

pochopit, když se s nima o tom bavim. Říkám, že není moc dobrý někoho takhle oddsuzovat, ale 

myslim, že oni to mají ještě trošku jinak. Takže to moc nedopadá.“ (Pixla) 
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4.9 Přístup k multikulturní výchově 

 Na základě dat z výzkumu nelze jednoznačně vybrat nejčastěji používaný přístup k 

multikulturní výchově, prakticky ve všech zařízeních se můžeme setkat s prvky z obou přístupů. 

Plánované preventivní programy většinou vykazují charakteristiky kulturně-standardního přístupu – 

zaměřují se na informování o rozdílech a na jejich pochopení a respektování. 

„Měli jsme program zaměřený na různý národnosti, řešili jsme co je typické pro Araby, Vietnamce, 

Číňany a tak.“ (Fontána) 

„Pořádáme třeba cestovatelský besedy, řešíme rozdíly, ukazovaly jsme si fotky třeba ze Srí Lanky.“ 

(Chapadlo) 

 V programech však můžeme nalézt i traskulturní přístup, a to především u aktivit, které jsou 

spojené s nějakou zážitkovou aktivitou, zaměřenou například na odstraňování předsudků nebo práci 

se stereotypy. Příkladem jsou hry typu „lék na AIDS“945, či „Bargoti a Rutři“ nebo různé 

dokumentární filmy.  

„Promítali jsme dokument o dívce z Vietnamu, který žije v České republice. Od klientů se ozvalo 

hodně ocenění a moc hezký reflexe.“ (Atom) 

 Transkulturní přístup se projevuje především během běžného fungování klubu, například v 

rámci situačních intervencí. Zde je uplatňována charakteristika typická pro NZDM - individuální 

přístup. U některých konfliktních situací by se mohlo zdát, že pramení z kulturních rozdílností, 

ovšem jedná se spíše o vliv konkrétního jedince a také je to pracovníky reflektováno a rozlišeno od 

konfliktů, kde jsou tyto důvody opravdu zdrojem. 

„Konflikty mezi romskýma a neromskýma klientama tady jsou, ale vyvolává je vždycky jeden klient.“ 

(Bludiště)  

„Třeba dvě klientky, Romky, mají mezi konflikt na sociální síti kvůli klukovi, ale není to nic, co by 

souviselo s tím, že jsou to Romky.“ (Chapadlo) 

„Nemyslím, že by bylo potřeba nějaký speciální kurz na zvládání konfliktů, který vycházejí z 

nějakých třeba etnických rozdílů, stačí obecná znalost toho, jak zvládat konfliktní situace.“ 

                                                 
5  Zážitková hra zaměřená na předsudky a stereotypy, obsahující halo efekt. Účastníci musí rozhodnout komu dají 

zázračný lék, aniž by věděli o daném člověku všechny informace. 
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(Vzducholoď)  

 

4.10 Metody multikulturní výchovy používané v NZDM 

 Na základě získaných dat, je patrné, že jsou v rámci preventivních programů používány 

všechny metody, které uvádím v teoretické části jako účinné. Velký důraz je kladen na aktivní 

zapojení klientů, ať už při výběru tématu, které vychází z jejich potřeb, nebo při samotné realizaci 

aktivit. Prakticky všechny aktivity jsou provázeny diskuzí a zakončeny závěrečnou reflexí.  

„Pro nás je důležité, aby to bylo interaktivní, zapojení klientů je na prvním místě.“ (Echo) 

 

„Vždycky je u toho diskuze, často bývá už v průběhu aktivity a vždycky bývá živá.“ (Bludiště) 

„Nesmí to mít moc školní formu, to je odradí, čekáme až jich bude na klubu hodně a pak to 

rozjedeme, nebo třeba čekáme až tu budou, ti co by to potřebovali.“ (Sokolov) 

„Je to jiná forma než ve škole, je jim dána nějaká možnost si sami rozhodnou, a to se jim na tom asi 

líbí, a taky to asi podáváme zábavnější formou“ (Bludiště)  

 

4.11 Role vztahu klienta a pracovníka v MKV 

 Klíčovou roli v poskytování služby hraje vztah klienta s pracovníkem. Kvalita tohoto vztahu 

se projevuje i v práci s multikulturními tématy. Pokud je vztah založen na partnerské rovině a 

důvěře, může pracovník vlastním příkladem klienta pozitivně ovlivňovat.  

„Ale, že my prostě jsme pro ně takovým vzorem, a to oni často říkají, vy nejste gádžové, vy jste naši, 

protože tady s nima jsme.“ (Pixla) 

 

4.12 Důvody pro zařazení multikulturních témat do NZDM 

 

 Co se týče důvodů pro zařazení multikulturních témat do programu NZDM, se respondenti v 

podstatě shodují na několika nejdůležitějších důvodech, mezi ty patří především zvýšení 

informovanosti a povědomí o dané problematice, rozšíření obzorů a vedení k toleranci k 
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odlišnostem. V důvodech je tedy postižena jak kognitivní, tak behaviorální rovina. Jako další 

důvody respondenti uvádí edukační a socializační přínos, podporu komunikace, motivační činnost, 

minimalizaci nenávisti, předcházení konfliktů a problémům, včetně problémů se zákonem.  

„Je to naše poslání, tohodle klubu, přispívat k rozvoji mladýho člověka, ve všech jeho rovinách a 

myslím, že téma kultury, ke který jako patřím, k tématu kultury se prostě neodmyslitelně váže nějaká 

identita. Jsou nějaký vzorce chování, které jsou dané kulturou a myslím si, že pokud klient má sám 

zájem, tak je dobrý mu ty cesty otevírat, nějak ho edukovat, aktivizovat třeba.“(Vzducholoď) 

„První důvod je ten, že to prostě řeší klienti, mají v tom guláš a potřebují si to v hlavě srovnat, další 

věc je, že se to hodně řeší ve společnosti.“ (Fontána)  

 

4.13 Vzdělání pracovníků zaměřené na multikulturní témata 

 Více než polovina zařízení má nějakého pracovníka (ne vždy se jedná o respondenta), který 

se zúčastnil nějakého vzdělávání, které bylo zaměřeno na multikulturní témata. Nejčastějším 

kurzem, který absolvovalo dokonce více pracovníků z různých zařízení je Romani Luma neboli 

romský svět, zaměřený, jak název napovídá, na romské etnikum. V rámci kurzu byla přiblížena 

romská kultura, jazyk či příčiny některého chování. Účastníci kurz považují za velmi přínosný pro 

svou práci, a to nejen při práci s Romy, ale i s majoritou, která se s Romy setkává. Dále pracovníci 

například absolvovali kurz Svět podle demokracie, realizovaný organizací Člověk v Tísni, Já, občan 

Evropy, od organizace Mládež v akci nebo vzdělávání v rámci projektu Klíče pro život. Obecně 

však lze říct, že tento typ kurzů pracovníci absolvují spíše ojediněle, ale všichni respondenti by 

vzdělání na toto téma rozhodně uvítali. Ovšem výběr kurzů a vzdělávacích akcí velmi záleží na 

financích a na tom, zda je kurz akreditován MPSV, to jsou v podstatě hlavní kritéria, následně se 

vybírá dle tématu. Respondenti také uvedli, že s nabídkou vzdělání na toto téma se příliš 

nesetkávají. Ocenili by především kurz zaměřený na praktické dovednosti – jak pracovat s 

multikulturními tématy v rámci preventivních programů, např. jak sestavit dobrý workshop na toto 

téma, jaké zvolit aktivity, jak vést reflexi atd. Někteří z pracovníků uvedli, že by pro ně byl 

přínosem kurz zaměřený na práci s kulturními rozdíly, přímo v různých životních situacích, např. 

jak správně provést situační intervenci v konfliktní situaci, která vykazuje raistické znaky. Jiní 

pracovníci se domnívají, že lze tyto situace řešit stejně jako situace bez rasového podtextu a není 

tedy třeba speciální kurz. Toto v podstatě i vystihuje běžnou praxi, respondenti uváděli, že v 

multikulturní práci v obou jejích rovinách využívají jiných kurzů, např. Práce s agresivním 
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klientem, motivační rozhovory, tvorba workshopů. Ovšem o nějaký typ vzdělání zaměřeného na 

multikulturní tématy, mají zájem všechna zařízení. 

„Hm, myslim, že jo. A hlavně se mi zdá důležitý, tak jak já to vnímám, aby to ten tým podával nějak 

stejně. Že je to fakt citlivý téma, že taky to má každej nějak v sobě. Takže je důležitý to nějak 

uchopit, tak jako metodicky, aby to nebyl jen subjektivní pocit.“ (Pixla) 

 Jako zdroj pro práci s multikulturními tématy, uvádějí pracovníci nejčastěji internet, 

případně zařízení disponuje odbornou literaturu. Uvítali by ucelený dokument, ze kterého by bylo 

možné vycházet, dozvědět se něco o pozadí, čerpat aktivity a „návod“ k reflexi.  

5 Diskuze 

 V této kapitole zasazuji poznatky z výzkumu do širšího teoretického rámce tak, jak jsem jej 

představila v teoretické části této práce, a odpovídám na výzkumné otázky.  

5.1 Jaký je potenciál NZDM jako prostoru pro realizaci MKV? 

 Tuto výzkumnou otázku beru jako stěžejní. Zajímalo mě, jestli v prostoru NZDM vzniká 

potřeba řešit multikulturní témata a pokud ano, jaké jsou možnosti práce s těmito tématy. V 

teoretické části jsem na základě definice nízkoprahového zařízení a definice multikulturní výchovy 

vytvořila hypotézu, že vzhledem ke kulturním rozdílům a specifikám cílové skupiny vzniká potřeba 

zabývat se multikulturními tématy, a zároveň, že je NZDM je vybaveno možnostmi multikulturní 

témata dobře uchopit.  

 NZDM je dle svých charakteristik na první pohled ideálním prostorem pro uplatňování mkv. 

Samozřejmě, že na všechny tyto zařízení nemůžeme vztáhnout stejné charakteristiky, ale pokud 

budu vycházet z formálních definic i své vlastní dosavadní praxe v této oblasti, mohu tvrdit, že se 

jednotlivá NZDM ve svých znacích většinou shodují. V těchto zařízeních se tak často setkáváme s 

heterogenním prostředím a mixem kultur a to nejen ve smyslu rasovém a etnickém, dále se zde 

objevují i náboženské rozdíly či rozdílný sociální status. Běžné je zde také míšení subkultur, 

definovaných nejrůznějšími znaky. Setkávání s jinakostí a „těmi ostatními“ pak může suplovat 

„okolní svět“, kdy se děti a mladiství dostávají do podobných situací, ovšem již ne v kontextu 

bezpečného prostoru NZDM. Faktu, že by se mkv mohlo v NZDM dařit, by mohl nahrávat i 

skutečnost, že se jedná o prostředí s jinými charakteristikami než má školní prostředí. Jednou z 

těchto charakteristik je to, že děti a mladí navštěvují tato zařízení dobrovolně a jsou k jeho návštěvě 
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vnitřně motivované, ať už je touto motivací cokoliv. Z toho pak vyplývá i snaha o respektování 

pravidel zařízení, na jejichž tvorbě se uživatelé sami aktivně podílí. Dalším důležitým faktorem 

může být vztah pracovníků s klienty. Ten je stavěn na partnerské bázi, s velkou otevřeností pro 

diskuzi a vlastní názor a hlavně je velmi orientován na jednotlivce a jeho individuální 

charakteristiky a potřeby. V případě realizace nejrůznější aktivit je pak ve většině případů kladen 

důraz na aktivní zapojení zúčastněných. Aktivity opět vychází z potřeb jednotlivců, případně 

aktuálně složené skupiny a oproti školnímu prostředí jsou pak realizovány v menších skupinách než 

je třídní kolektiv a snaží se vyhýbat frontálnímu stylu „výuky“.  

Tento předpoklad se na zkoumaném vzorku nízkoprahových zařízení potvrdil ve všech bodech.  
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5.2 Je v NZDM MKV realizována? Pokud ano, jak realizace vypadá (témata, forma, metody, 

četnost) 

 Touto výzkumnou otázkou jsem zjišťovala, zda je v jednotlivých zařízeních multikulturní 

výchova vůbec realizována a jakých témat se týká. Zjistila jsem, že multikulturní výchova je 

realizována ve všech zkoumaných zařízeních. Témata vycházejí především z potřeb klientů a 

aktuálního dění na klubu. Ve výběru témat se odráží také aktuální situace ve společnosti.  

 Multikulturní témata se v NZDM objevují ve dvou oblastech. První oblastí jsou předem 

připravené preventivní programy zaměřené na některé z multikulturních témat. druhou oblastí jsou 

každodenní interakce a běžné fungování klubu. Frekvence zařazení preventivních programů se v 

jednotlivých zařízeních liší, úplné minimum je v průměru jeden takovýto program za měsíc. 

Některé kluby volí jednou za rok tématický měsíc věnovaný multikulturním tématům, jiná tato 

témata zařazují průběžně během celého roku. Kromě jednoho zařízení, které má již několik let 

dlouhodobý program zaměřený na multikulturu se jedná o programy jednorázové, maximálně v 

horizontu měsíce. V rámci programů jsou používány metody typické pro multikulturní, resp. 

interkulturní výchovu jak je uvádí například Moree (2008 a:106,107) nebo Kocourek. Velký důraz 

je kladen na holistický přístup, interaktivitu, pestrost, co největší míru zapojení zúčastněných do 

programu, diskuzi a závěrečnou reflexi. Velmi důležitá je odlišení od školního prostředí, vyhýbá se 

frontálnímu stylu výuky a volí partnerský přístup. Mezi často používané ''nástroje“ patří: besedy, 

diskuze, workshopy, hry, kvízy, testy, scénky, výtvarná tvorba. Pokud podmínky dovolí jsou 

zařazovány také exkurze a výlety. Ve většině případů jsou v roli lektorů pracovníci zařízení, občas 

je pozván externí lektor či host, to má ovšem limity vyplývající z omezených finanční zdrojů i 

charakteristik klubů. Na základě rozhovorů vyplynulo, že respondenti disponují poměrně vysokou 

mírou interkulturní senzitivity, tedy nepovažují „český pohled na svět“ za samozřejmý a jsou 

vnímavý ke kulturním rozdílnostem. (Šišková 2008: 183, 184) Tento pohled se pak snaží aplikovat i 

během realizace programů či v běžných interakcích na klubu.  
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5.3. Jaký přístup je při realizaci MKV zvolen? 

 V rámci této výzkumné otázky jsem sledovala jaký přístup je při práci s multikulturními 

tématy zvolen, zda je upřednostňován standardně – kulturní či transkulturní. Ač jednotlivá zařízení 

vykazují nějaké rozdíly, tyto rozdíly nejsou příliš významné a můžeme říct, že zařízení v této oblasti 

volí velmi podobný přístup. V oblasti plánovaných preventivních programů, jsou jasně patrné 

charakteristiky kulturně-standardního přístupu. Velká část programů je zaměřena na informování o 

rozdílech jednotlivých kultur, národností či etnik. Často jsou programy zaměřeny na vnější znaky 

kultury – symboly a rituály. Cílem těchto programů je pochopení a respekt k těmto odlišnostem. V 

programech ovšem nejsou předávány pouze informace, často je informační složka doplněna o část 

zaměřenou na postoje, tomu je věnován prostor většinou v závěrečné reflexi či diskuzi.  

 V menší míře je v preventivních programech uplatňován i traskulturní přístup, a to 

především u aktivit, které jsou spojené s nějakou zážitkovou aktivitou, zaměřenou například na 

odstraňování předsudků nebo práci se stereotypy. Příkladem jsou hry typu „lék na AIDS“6, či 

„Bargoti a Rutři“ nebo různé dokumentární filmy. Dále sem rozhodně patří aktivity spojené s 

Fotbalem pro rozvoj. 

 Transkulturní přístup se projevuje především během běžného fungování klubu, například v 

rámci situačních intervencí. Zde je uplatňována charakteristika typická pro NZDM - individuální 

přístup. 

5. 4 Jaký dopad realizace MKV na klienty NZDM pracovníci vnímají? 

 Touto výzkumnou otázkou jsem se zaměřila na zkoumání vlivu realizace multikulturní 

výchovy na klienty. Zde je třeba poznamenat, že se jedná o subjektivní interpretaci pracovníků a 

samotní klienti mohou vliv mkv vnímat naprosto odlišně. Pracovníci vnímají dvě roviny vlivu mkv. 

Jedna část se týká dopadů na klima klubu a další dopadů na konkrétní klienty, jak v kontextu klubu, 

tak mimo něj. V obou rovinách vidí pracovníci pozitivní vliv, i když se samozřejmě liší dle jedinců.  

 

 

 

                                                 
6  Zážitková hra zaměřená na předsudky a stereotypy, obsahující halo efekt. Účatníci musí rozhodnout 

komu dají zázračný lék, aniž by věděli o daném člověku všechny informace.  
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5.5 Jakou metodickou podporu pracovníci v oblasti MKV získávají? 

 Prostřednictvím této otázky jsem zkoumala. zda je u pracovníků NZDM zájem o 

metodickou podporu – v podobě kurzů, školení, literatury, metodického vedení, apod. A zda je tato 

podpora dostupní a jak je využívána. Dle Havlínové (in Pelcová 2009: 122, 124) je mnoho různých 

institucí, zabývajících se multikulturní výchovou., což považuje za příležitost pro vzdělání, za limit 

ovšem považuje fakt, že většina programů a projektů cílí na praktické osvojení metod, k zaváděné 

multikulturních témat do vzdělání. To samo pak vede k redukci pouze na pár frekventovaných 

témat, jako příklad uvádí vztah většiny k Romům, za problematické považuje kladení důrazu 

především na kognitivní složku a opomíjení hodnotového systému a rozvoj kompetencí. Slova 

Havlínové do jisté míry potvrzují.  Obecně však lze říct, že tento typ kurzů pracovníci absolvují 

spíše ojediněle, ale všichni respondenti by vzdělání na toto téma rozhodně uvítali. Ovšem výběr 

kurzů a vzdělávacích akcí velmi záleží na financích a na tom, zda je kurz akreditován MPSV, to 

jsou v podstatě hlavní kritéria, následně se vybírá dle tématu. Respondenti také uvedli, že s 

nabídkou vzdělání na toto téma se příliš nesetkávají. Ocenili by především kurz zaměřený na 

praktické dovednosti – jak pracovat s multikulturními tématy v rámci preventivních programů, např. 

jak sestavit dobrý workshop na toto téma, jaké zvolit aktivity, jak vést reflexi atd. Někteří z 

pracovníků uvedli, že by pro ně byl přínosem kurz zaměřený na práci s kulturními rozdíly, přímo v 

různých životních situacích, např. jak správně provést situační intervenci v konfliktní situaci, která 

vykazuje rasistické znaky. Jiné pracovníci se domnívají, že lze tyto situace řešit stejně jako situace 

bez rasového podtextu a není tedy třeba speciální kurz. Metodickou podporu pak dále čerpají 

především z literatury a internetu, uvítali ovšem nabídku ucelených materiálů. 
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6 Závěr  

 Cílem této práce je předložit náhled do oblasti multikulturního výchovy v kontextu 

mimoškolního vzdělávání, konkrétně, v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a zjistit 

postoje , přístupy a praxi těchto zařízení vzhledem k dané problematice. Zaměřila jsem se na to, zda 

se v těchto zařízeních pracuje s multikulturními tématy, pokud ano, jakým způsobem a v jaké míře. 

Dále také na to, zda se tato témata objevují ve vzdělání pracovníků. Cílem je tedy prostřednictvím 

explorace a zodpovězení položených výzkumných otázek nabídnout jiný úhel pohledu na 

multikulturní vzdělávání a popsat a zmapovat aktuální situaci vztahu multikulturní výchovy a 

NZDM. Primárním cílem není zobecnění na celou populace, tedy Českou republiku nebo na jiné 

prostředí, ale do určité míry zjištěná data zobecnitelná budou, protože budou platná pro Plzeňský 

kraj. Tento výzkum může sloužit jako pilotní studie nebo předvýzkum pro hlubší a rozsáhlejší 

zkoumání. V teoretické části jsem představila koncept multikulturní výchovy ve světě i v České 

republice. Jako hlavní metodu sběru dat jsem zvolila polostrukturované rozhovory, jako doplněk 

analýzu dokumentů. 

 Na základě analýzy získaných dat jsem si zodpověděla na výzkumné otázky. Zjistila jsem, 

že NZDM je místem, kde vzniká potřeba pracovat s multikulturními tématy, a zároveň disponuje 

nástroji, jak tato témata zpracovávat. Ve všech zkoumaných zařízeních s multikulturními tématy 

pracují ve dvou rovinách. První rovinou jsou cílené preventivní programy, druhá rovina jsou 

situační  intervence reagující na aktuální dění klubu, obě tyto roviny se s ohledem na potřeby 

klientů i zařízení prolínají. Nejčastějšími tématy, které se objevují jsou kulturní rozdíly na základě 

etnicity a vlastní identita.  

 Co se týče přístupu jsou ve zkoumaných NZDM uplatňovány oba. Kulturně-standardní spíše 

v rovině cílených preventivních programů a transkulturní v interakcích. Ovšem i zde dochází k 

prolínání. 

 Respondenti se shodli na tom, že realizace MKV v prostoru NZDM má pozitivní vliv, jak na 

aktuálnější klima klubu, tak na jednání a chování klientů i mimo prostor zařízení.  

 Poslední oblastí, kterou jsem zkoumala byla oblast metodické podpory pracovníků v práci s 

multikulturními tématy. Většina pracovníků má zkušenost s nějakým vzděláním tohoto typu, ale ve 

výběru kurzů hraje roli finanční stránka a požadavky na vzdělání sociálních pracovníků. Všichni 

respondenti však projevili zájem se v této oblasti více vzdělávat. To může být impulsem pro 
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vytvoření vzdělávání přizpůsobené právě specifikům NZDM. 
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Příloha  

 

Jaká je reálná cílová skupina vašeho NZDM. (skladba klienteli – věk, pohlaví, etnicita, 

náboženství)? 

 

Vznikají na základě odlišností (pokud jsou) v prostoru NZDM nějaké kulturní konflikty?  

 

Vznikají nějaké kulturní konflikty mezi klienty NZDM a „okolím“, které by se 

projevovaly během poskytování služby?  

 

V případě kladné odpovědi na otázky č. 3 a č. 4. Jak tyto konflikty vypadají, jak se 

projevují? (nejčastější situace, účastníci, frekvence) 

 

V případě kladné odpovědi na otázky č. 3 a č. 4. Jak je na tyto konflikty reagováno? 

(situační intervence, zařazení tématu do preventivního programu...) 

 

Hrají případné kulturní rozdíly (mezi klienty navzájem, mezi klienty a okolím) nějakou 

jinou roli? (kromě konfliktů) 

 

Jsou ve vašem NZDM řešena multikulturní témata? (Ujasnění si s dotazovaným pojetí 

multikultury – pojmy identita, etnicita, náboženství, kultura, …) 

 

Pokud ano, jaké jsou důvody? 
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Objevují se nějak multikulturní témata v cílech zařízení (organizace)? Pokud ano jak? 

 

Je do programu NZDM zařazen cílený program zaměřený na multikulturní výchovu 

(témata)? 

Pokud ano.  

 

Jak tento program vypadá? (Skladba témat, forma, dlouhodobý, krátkodobý,jednorázový, 

vychází z aktuálního dění v NZDM, zaměřen na informoce, postoje, …) 

 

Jak je program vnímán klienty? (kolik je účastníků, jejich zpětná vazba, motivace k účasti) 

 

Dostává se vám nějaké metodické podpory? (kurzy, metodické vedení, literatura,...) 

 

Je zařazení multikulturních témat na iniciativě pracovníků nebo je požadavkem 

organizace (např. V rámci naplňování cílů) 

 

Jaký dopad mají cílené mkv programy na klima klubu (minimalizace multikulturních 

konfliktů, tolerance ke kulturním rozdílnostem, žádný) 

 

 

Pokud ne. Proč není program zařazen? (nepotřebnost, nezájem, těžké uchopit) 


