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ABSTRAKT 

Multikulturní výchova na základní škole na 1. stupni je v dnešní době stále více součástí 

formálního vzdělávání, ovlivňuje prostředí vzdělávání, také vztahy mezi samotnými žáky. 

Tato diplomová práce se věnuje tomu, v čem je potenciál a svízel multikulturní výchovy, 

čím se multikultura zabývá, kam směřuje, také nahlíží na projektovou výuku, u které 

je velký potenciál v rámci výuky průřezových témat, která jsou součástí RVP, protože 

umožňuje nahlédnout na řešený problém z pohledu různých vzdělávacích oblastí. 

Je zde také nahlédnutí na její realizaci při výuce ve školách, jakým způsobem 

je začleňována do různých předmětů v rámci výuky na základních školách. Praktická část 

je věnována jednomu z velmi aktuálních témat multikulturní výchovy a tím je v současné 

době začleňování žáků s OMJ do třídního kolektivu. Jsou zde vyjádřeny názory a postoje 

učitelů, kteří se s touto problematikou, kterou multikulturní vzdělávání v sobě skrývá 

setkávají velmi často, také jsou zde zobrazeny výsledky tohoto zkoumání, kdy učitelé 

anonymně vyplňovali dotazník, který byl následně mnou vyhodnocen. V menší míře jsou 

zde také zaznamenány názory a postoje žáků, které považuji též za důležité, jedná se o žáky 

jednoho 5. ročníku základní školy, jak na tuto stále řešenou problematiku nahlíží oni sami, 

jelikož je provází od vstupu do základního vzdělávání, a je přítomna po celou dobu jejich 

školní docházky. U žáků 5. třídy základní školy v Praze bylo zjišťováno, jak vnímají 

společné vzdělávání s žáky s OMJ, co jim toto společné vzdělávání přináší, nebo naopak. 

Také to, jak oni sami na multikulturní výchovu ve školách nahlížejí. Cílem této diplomové 

práce bylo především zjistit, jakým způsobem je z pohledu učitelů multikulturní výchova 

pozitivem, nebo negativem při výkonu povolání učitele, kteří jsou s tímto fenoménem 

dnešních dnů v každodenním kontaktu.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Definice, názory, návrhy, obsah, realizace. 



 

ABSTRACT 

Multicultural education in primary school is now increasingly part of formal education, 

influencing the learning environment and the relationships between the pupils themselves. 

This master thesis deals with the possibilities and pitfalls of multicultural education, what 

multiculture is, where it is heading, it also deals with project-based learning, which has great 

potential in teaching cross-cutting topics that are part of the curriculum, because it allows to 

look into the issue at hand from the perspective of different educational areas. There is also 

an insight into its implementation in school teaching, how it is integrated into various 

subjects in primary school teaching. The practical part is devoted to one of the very topical 

topics of multicultural education, i.e. integration of pupils with OMJ into the classroom 

collective. The opinions and attitudes of teachers who encounter this issue, which is very 

often encountered in multicultural education, and the results of this investigation, where 

teachers anonymously filled in a questionnaire, which I subsequently evaluated, are also 

expressed. To a lesser extent, the views and attitudes of pupils are also recorded here, which 

I also consider important; these are pupils in one 5th grade primary school, as they 

themselves perceive this ongoing issue as it has been with them since they entered primary 

education and has been present throughout their schooling. Pupils from 5th grade of primary 

schools in Prague were asked how they perceive joint education with pupils with OMJ, what 

this joint education brings to them, or vice versa. Also how they perceive multicultural 

education in schools. The aim of this thesis was to find out how multicultural education is 

positive or negative in the performance of the teaching profession from the perspective of 

teachers who are in contact with this phenomenon today and every day. 
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ÚVOD 

Jedním z nejčastěji a také diskutovaných témat v současné době v Evropě i v České 

republice je problematika mezinárodní migrace a jejích důsledků pro evropské společnosti. 

Ekonomicky vyspělejší členské státy Evropské unie – mezi ně se počítá i Česká republika – 

jsou již poměrně dlouhou dobu cílem poměrně intenzivní imigrace z tzv. třetích zemí. 

Na území Evropské unie ve velkém počtu přicházejí přistěhovalci z Afriky i Asie – mezi 

nimiž značnou část tvoří přistěhovalci z muslimských zemí – kteří postupně mění etnickou 

strukturu obyvatelstva členských států Evropské unie. Je ovšem nutné zdůraznit, že toto 

konstatování se primárně týká tzv. starších členských států, protože členské státy, které 

přistoupily počínaje rokem 2004, jsou spíše zdrojem emigrace a Česká republika, která 

je v tomto ohledu výjimkou, se stává cílem hlavně pro imigraci ze Slovenska, Ukrajiny 

a Vietnamu. 

V souvislosti s fenoménem mezinárodní imigrace a změn v etnické i náboženské struktuře 

populací tzv. starších členských států Evropské unie – ale např. i v souvislosti s děním 

ve Spojených státech amerických – se předmětem intenzivního zájmu stává otázka 

multikulturalismu. Diskuse na toto téma jsou však znesnadňovány hned dvojím zatížením. 

První zátěž představuje samotné vymezení termínu multikulturalismu, druhá pak spočívá 

v tom, že v diskusích jsou argumenty často nahrazovány samotnými postoji. 

Termín multikulturalismus totiž náleží mezi takové, které jsou často používány, aniž by však 

byly uspokojivě či alespoň rámcově definovány. Jiří Čeněk, Josef Smolík, Zdeňka 

Vykoukalová,1 dokonce podotýkají, že multikulturalismus je pojmově jen stěží 

definovatelný, přičemž platí, že v současné době je v jistém smyslu stejně tak sloganem jako 

významově velmi obtížně uchopitelným fenoménem. Zahrnuje v sobě víru, že lidé 

s různými kořeny mohou žít pospolu a učit se porozumět druhým. Multikulturalismus 

usiluje o vzájemnou komunikaci a soužití lidí přes hranice rasy, jazyka, náboženství či věku 

bez předsudků, ale i iluzí. Multikulturalismus rovněž připomíná, že některé z těch 

 
1 ČENĚK, Jiří. SMOLÍK, Josef. VYKOUKALOVÁ, Zdeňka. Interkulturní psychologie. Vybrané kapitoly. 

Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-9015-7. s. 59. 
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nejzajímavějších věcí v historii a kultuře se dějí právě v kontextu soužití různých kultur, 

náboženství a etnik. 

Zdaleka ne všechna pojetí multikulturalismu vyznívají tak pozitivně, jak vyplývá z textu 

předchozího odstavce. Multikulturalismus je kritizován zejména v souvislosti 

s problematikou muslimské imigrace do Evropy, přičemž toto téma dokázali využít mimo 

jiné i někteří čeští politici v prezidentských, krajských i sněmovních volbách. 

Odsuzování multikulturalismu či jeho kritika však není jen doménou českých politiků 

označovaných jako populističtí, nýbrž zaznívá i od mnoha velmi fundovaných odborníků. 

Tak např. Otakar A. Funda dospěl – podle vlastního vyjádření po dosti protrpěném 

promýšlení palčivých otázek lidského života a současného světa – k závěru, že, … 

multikulturalismus je nesmysl, tj. vize o něčem neskutečném, neuskutečnitelném, a navíc 

nesprávném a nežádoucím.“2 

Dále je nutné připomenout, že již v roce 2011, tedy mnohem dříve, než v Evropě vypukla 

migrační krize, multikulturalismus nezávisle na sobě kritizovali představitelé tří 

nejvýznamnějších členských zemí Evropské unie, tedy Německa, Francie a Velké Británie. 

Německá kancléřka Angela Merkelová vyjádřila požadavek, aby se všichni přistěhovalci 

naučili německý jazyk, protože bez jeho znalosti není integrace imigrantů možná. Britský 

premiér David Cameron zase prohlásil, že při prosazování státního multikulturalismu britské 

vlády nedokázaly dosáhnout vzájemného soužití různých etnik, nýbrž naopak podpořily 

jednotlivé kultury, aby žily odděleny od sebe navzájem a také od většinové společnosti. 

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy pak varoval, že v zájmu zachování multikulturní 

společnosti trpí národní identita evropských zemí. Evropské demokracie se někdy až příliš 

staraly o zachování identity těch, kteří přicházejí, ale nestaraly se tolik o identitu země, která 

je přijímá. Otázkou zůstává, jestli chceme islám přizpůsobený Francii, nebo Francii 

přizpůsobenou islámu.3 

 
2 FUNDA, A. Otakar. Když se rákos chvěje nad hladinou. Fragmenty – texty. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1592-9. s.119. 

3NOVÁK, Pavel. BORTL, Ludvík. Evropa se stále více odklání od multikulturalismu. Praha: Český rozhlas, 

11. 02. 2011. [online] [datum citace 26. 11. 2021]. Dostupné z WWW: https://www.irozhlas.cz/zpravy-

svet/evropa-se-stale-vice-odklani-od-multikulturalismu_201102111729_lbortl+ 

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/evropa-se-stale-vice-odklani-od-multikulturalismu_201102111729_lbortl
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/evropa-se-stale-vice-odklani-od-multikulturalismu_201102111729_lbortl
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Z výše uvedeného vyplývají závažné závěry. Pokud multikulturalismus doposud není 

uspokojivě definován a pokud se teorie i praxe multikulturalismu stávají objektem kritiky, 

jaké oprávnění, jakou relevanci potom může mít multikulturní výchova? 

A právě problematika multikulturní výchovy mezi dětmi na prvním stupni základní školy 

je tématem předložené diplomové práce. Motivem pro volbu tohoto tématu je skutečnost, 

že multikulturní výchova nepředstavuje pouze jedno z průřezových témat Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, nýbrž – v kontextu výše uvedeného 

a poněkud zjednodušeně řečeno – také téma, které se svým způsobem může podílet 

na formování budoucnosti Evropy. Je tedy multikulturní výchova oprávněná či relevantní? 

Na tuto otázku lze mého názoru odpovědět kladně, protože české kurikulární dokumenty 

sice nedefinují multikulturalismus, nicméně definují multikulturní výchovu a počítají 

s ní především jako s nástrojem formování postojů a hodnotové orientace žáků. 

Cílem této diplomové práce je proto zjistit, jaké požadavky jsou kladeny na multikulturní 

výchovu dětí na prvním stupni základní školy, jakými způsoby je možné multikulturní 

výchovu realizovat a jaké zkušenosti s její realizací mají učitelé. 

Uvedenému cíli odpovídá struktura práce. V rámci její teoretické části nejdříve budou 

prezentovány různé přístupy k definici multikulturalismu, pozitivní i kritické názory 

na tento fenomén současné doby. Dále bude stručně popsána společnost v České republice 

z hlediska multikulturalismu. Nejdůležitější kapitola teoretické části práce pak bude 

věnována multikulturní výchově na prvním stupni základní školy. V této souvislosti bude 

vymezeno místo multikulturní výchově jakožto průřezového tématu v rámci kurikula 

na prvním stupni základní školy, dále budou popsány cíle multikulturní výchovy a její 

obsah. Co se týče teoretické části multikulturní výchovy na prvním stupni základní školy, 

bude popsáno, jaké je zařazení multikulturní výchovy do různých předmětů, tak její možná 

realizace prostřednictvím projektů. Na závěr teoretické části pak bude stručná pozornost 

věnována i specifickému aspektu multikulturní výchovy, kterým je aspekt zdravotní. Závěr 

teoretické části bude tvořit doporučení a návrhy, jak přistupovat k žákům v multikulturní 

výchově ve škole. 

V rámci praktické části této diplomové práce bude realizováno vlastní dotazníkové šetření, 

jehož respondenty se stanou učitelé – v praxi, tedy především učitelé prvního stupně 
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základní školy, kteří budou dotazováni na své zkušenosti s realizací jednoho specificky 

vymezeného tématu multikulturní výchovy, a tím je zařazování žáků s OMJ do třídního 

kolektivu žáků, především také na to, jak na multikulturní vzdělávání pohlížejí samotní 

učitelé ohledně jejích přínosů, nebo problematiky společného vzdělávání všech žáků 

pospolu. Také zde bude uveden názor a postoj žáků 5. třídy základní školy na společné 

vzdělávání s žáky s OMJ. Na základě reflexe teoretické části práce a vyhodnocení 

dotazníkového šetření pak bude učiněn vlastní závěr na multikulturní výchovu na základní 

škole. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 MULTIKULTURALISMUS A JEHO DEFINICE 

Již v úvodu této práce bylo předesláno, že termín multikulturalismus je stejně tak často 

používaný, jako neurčitě definovaný, z čehož vyplývá, že může být používán zjednodušeně 

nebo nepřesně. Žádná všeobecně přijímaná definice multikulturalismu neexistuje. V textu 

následujících odstavců proto budou prezentovány přístupy různých odborníků, ovšem nikoli 

s nárokem na podání vyčerpávajícího přehledu. 

Jiří Šubrt a kol.4 v této souvislosti poukazují na skutečnost, že s termínem multikulturalismu 

se nejen v politickém a populárním, ale dokonce i v akademickém diskursu nakládá značně 

ledabyle, takže se nelze divit, že se pod ním skrývá obtížně uchopitelná změť nejrůznějších 

myšlenek, postojů, názorů, ale i praxí, taktéž samozřejmě paradoxů. Většina souhrnných 

pojednání týkajících se problematiky multikulturalismu proto obsahuje více či méně 

zřetelný povzdech nad mlhavostí multikulturalistické myšlenkové produkce, ovšem nikoli 

již jednoznačnou definici termínu nebo alespoň přehledné vymezení konceptuálních 

východisek. Někteří odborníci pak dokonce podle zmíněného autorského kolektivu 

s nadsázkou prohlašují, že multikulturalismus znamená všechno a současně nic, zatímco jiní 

zase u tohoto pojmu poukazují na jeho vágnost a na rozvolněnost významu. V kontextu 

pokusů definovat multikulturalismus se hovoří o rébusu, o módní slovní vycpávce, 

o rozpacích provázejících každý pokus o jeho přesnější vymezení. Tyto problémy podle 

Jiřího Šubrta a kol. vyplývají především ze skutečnosti, že multikulturalismus představuje 

poměrně kontroverzní světonázorovou koncepci, která zasahuje jak akademickou sféru, 

tak oblast praktické politiky. K tomu je nutné dále přičíst fakt, že téměř každý výrok 

pronesený v kontextu multikulturalismu je hodnotově či zájmově zatížený. Většina autorů 

knih, odborných článků, kteří se této problematice věnují, k ní zaujímají – ať již explicitně 

či implicitně – souhlasný nebo odmítavý postoj, přičemž jen málo myšlenek lze označit jako 

neutrální.5 

 
4 ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie III. Diagnózy soudobých společností. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1486-1. s. 294. 

5 „Tamtéž“ 



13 

Mnozí odborníci se však o vlastní definici multikulturalismu pokoušejí. Z autorů 

zahraničních lze v tomto ohledu zmínit např. Thomase Hyllanda Eriksena,6 podle nějž 

multikulturalismus představuje ideál harmonické koexistence odlišných kulturních 

a etnických skupin v pluralitní společnosti. Multikulturalismus lze podle zmíněného 

odborníka definovat jako doktrínu, která tvrdí, že samostatné etnické skupiny mají právo 

se kulturně lišit od většinové společnosti, stejně jako i většinová společnost má samozřejmé 

právo na vlastní kulturu.7 

Sám Průcha8 se přiklání spíše ke kritickým názorům ohledně toho, že v praxi se ideologie 

multikulturalismu střetává s tak vyhraněnými rozdílnostmi etnických, rasových, 

náboženských společenství, že nejen zabraňují nekonfliktnímu soužití různých skupin lidí, 

ale vedou dokonce až k válkám – viz např. dlouholeté konflikty mezi Palestinci a Izraelci 

nebo také mezi katolickou a protestantskou populací v Severním Irsku a dalším.9 

Například Jana Kutnohorská10 uvádí, že se multikulturalismus prosazuje zdůrazňováním 

lidských práv a svobod, které nesmí být ohrožovány nebo též deformovány privilegii 

určitých rasových, etnických nebo náboženských skupin. Podle zmíněné autorky koncept 

multikulturalismu představuje nový směr pro budoucnost, přičemž samotný 

multikulturalismus není objevem současné doby. Mnohé společnosti v minulosti totiž byly 

složeny z několika odlišných komunit, které se s vlastní diverzitou vyrovnávaly různými 

způsoby.11 

Myšlenky Jany Kutnohorské parafrázované v textu předchozího odstavce jsou zde bohužel 

ukázkovým příkladem zjednodušujícího přístupu k problematice multikulturní společnosti 

a multikulturalismu. Diskutabilní je např. tvrzení, že v oblasti politiky se multikulturalismus 

prosazuje akcentem na lidská práva, která nesmí být ohrožována privilegii rasových, 

 
6 ERIKSEN, Hylland Thomas. Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. 

Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-465-6. s 337. 

7 „Tamtéž“ 

8 PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: Triton 2006. ISBN 8072548662. s.240. 

9 „Tamtéž“ 

10 KUTNOHORSKÁ, Jana. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. Praha: Grada Publishing, 

2013. ISBN 978-80-247-4413-1. s. 15. 

11 „Tamtéž“ 
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etnických či náboženských skupin. Lze totiž namítnout, že politická praxe mnohdy naopak 

ukazuje, jak multikulturalismus znamená poskytnutí většího rozsahu práv příslušníkům 

určitých skupin definovaných na náboženském či etnickém základě. Jako příklad lze uvést 

povolení nosit muslimské šátky tam, kde jsou pokrývky hlavy jinak zakázány, 

např. ve školách. Nepřesné je pak rovněž označování některých historických společností 

jako multikulturních. Soužití lidí různé víry nebo etnické příslušnosti totiž mohlo být 

segregované nebo též konfliktní, což i s vědomím vágnosti termínu multikulturní společnost 

neleze považovat za ideál takové společnosti. 

Jaroslav Balvín a kol.12 se pokoušejí vymezit základní rysy, které jsou v dnešních 

multikulturních společnostech unikátní. Multikulturní perspektiva se podle uvedeného 

autorského kolektivu zakládá na kreativní interakci tří základních pohledů. Jedná se tady 

zaprvé o kulturní zakotvení lidské bytosti, zadruhé o nevyhnutelnost a současně ovšem 

i vhodnost kulturního pluralismus a konečně zatřetí o pluralistické a multikulturní založení 

každé kultury. Společný pocit sounáležitosti, založený na sdílení kulturních, etnických 

a jiných charakteristik je pro multikulturní společnosti příliš rozmanitý, takže bývá nezbytné 

určit rozpětí tolerované rozmanitosti. Multikulturalismus je systémem přesvědčení 

a chování, které uznává a také respektuje přítomnost všech rozmanitých skupin 

ve společnosti, oceňuje a váží si jejich společenských a kulturních odlišností, a navíc 

podporuje a umožňuje jejich trvalé podílení se na životě společnosti v rámci velice 

inkluzivního kulturního kontextu. Multikulturalismus dle zmíněného autorského týmu 

zahrnuje ideály snášenlivosti, práv, uznání a přizpůsobení se, ovšem za předpokladu, 

že rozmanitost je ve společnosti chtěná a oceňovaná.13 

Globalizace jako taková stále existuje a je každodenní realitou, což znamená, že veškeré 

problémy, které vznikají se týkají všech, což znamená že se musí i globálně řešit. Pokud 

slyšíme v médiích, nebo čteme v různých článcích, že existuje nějaký místní problém, 

kterému nemůžeme rozumět, což je dáno právě odlišnou kulturou, pak je nutné toto řešit 

globálně, abychom porozuměly a neoddělovat ho od globálního kontextu a řešit společně 

 
12 BALVÍN, Jaroslav a kol. Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. Praha: 

Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004. ISBN 978-80-902-972-6-9. s. 56-57. 

13 „Tamtéž“ 
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vzniklý problém. Veškeré krize různých států ať ekonomické, sociální mají vliv na celou 

globalizaci. Pouze pozorováním jevů, které se odehrávají v různých zemích a neudělat 

své stanovisko, ať již jde například o Čínu, Vietnam, nebo Českou republiku 

v globalizovaném světě by se stávat nemělo. Ekonomický a politický systém zemí může být 

zásadně změněn hospodářskou krizí Společenské vědy se pokouší najít společný jazyk, který 

by zrušil teritoriální hranice a vznikla by společnost na základě funkčně diferencovaných 

systémů. Globalizace je brána jako takový komplexní svět. Je známo, že lidé v České 

republice se na cizince dívají s nedůvěrou, je to tím, že Češi byli od pradávna společností 

rovnostářskou.14 

1.1 Názory na Multikulturalismus 

Ideologie multikulturalismu je buď uznávána, nebo odmítána. Významně vstupuje do života 

všech lidí, zvláště důležitá je pro učitele, a ostatní odborníky, kteří se k ní musí naučit 

správným způsobem přistupovat. 

Jan Průcha15 píše o doporučeních, jak s multikulturalismem nakládat: 

▪ Bezvýhradně se podřídit různým multikulturním programům, nedbat na svůj vlastní 

názor; 

▪ Přiklonit se spíše k negativnímu stanovisku, kde převládá názor na špatný vliv 

imigrantů, kteří do společnosti zanášejí škodlivé jevy; 

▪ Seznámit své žáky, studenty jak s pozitivy, tak negativy ve vzájemném spolužití.16 

„Na podobu multikulturalismu a následně i na pojetí multikulturní výchovy měly výrazný 

vliv dvě teorie, které se v souvislosti s tzv. rozvojem hnutí za občanská práva v 60. letech 

20. století vyvinuly v USA. Obě tyto teorie se zabývají rasovou problematikou. První z těchto 

teorií, tzv. kritická teorie rasy, je spojena s různými diskusemi o významu a potřebnosti 

afirmativní akce neboli pozitivní diskriminace, jejímž cílem je zlepšit skupinám 

 
14 PŘIBÁŇ, Jiří. The defence of constitutionalism: the Czech question in post-national Europe. Přeložil Stuart 

HOSKINS. Praha: Karolinum Press, [2017]. Edice Václava Havla. ISBN 978-80-246-3423-4. 

15 PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: Triton 2006. ISBN 8072548662. s. 250-251. 

16 „Tamtéž“ 
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označovaným jako minority, ženám a jiným diskriminovaným skupinám přístup 

ke vzdělávání a zaměstnání.“17 

První z těchto teorií předurčovala, že lidé, kteří spadají do těchto skupin sebou přináší 

předsudky, tudíž jsou znevýhodnění, a proto je potřeba s vynaložením všech možných 

a dostupných prostředků jim pomoci v začlenění se do společnosti. Člověk se narodí 

s určitou barvou pleti, ta ho však nemá předurčovat k nadřazenosti, nebo podřazenosti. 

K tomuto cíli jsou zaměřeny cílené programy na minority, aby se vyrovnaly veškeré rozdíly 

v uvažování jedinců. 

Druhá teorie, která byla pojmenována jako barvoslepý přístup, ta byla charakterizována jako 

příslušnost ke skupině, která je odlišná od jiných a odvrací pozornost od rozdílnosti v dané 

skupině. Už jen názor, že existuje více ras může být považováno za rasismus. Každý člověk 

by si měl vybrat třeba více identit. Podle tohoto barvoslepého přístupu by nemělo být 

počítáno zastoupení ras na procenta, a nedávat tím nějaké nálepky, spíše se zaměřit 

na rozvíjení jednotlivců a jejich tolerantnosti vesměs všemi národy. Taktéž stejné podmínky 

ke vzdělávání všech lidí různých ras.18 

Ve zprávách ČŠI je názor ten, že při vzdělávání cizinců nedochází k žádným závažným 

problémům. Multikulturní výchova je dle inspekce na velmi dobré úrovni na všech školách, 

kde se vzdělává velké procento žáků s OMJ.19 

Velmi často je z různých médií slyšet, že cizí státní příslušníci, kteří žijí na českém území 

způsobují problémy, nebo je média označují jako neintegrální součást české republiky. 

Často označují migraci jako nechtěný novodobý jev a z tohoto důvodu český národ pohlíží 

na tyto lidi tzv. svrchu, neberou je jako sobě rovné a svoji rasu nadřazují nad druhé. Jelikož 

je migrace v současné době rozšířená, tak získává i v médiích stále více prostoru. 

 
17 MOREE, D. & Varianty (2008). Než začneme s multikulturní výchovou. Praha: Člověk v tísni, 

o.p.s. ISBN 978-80-86961-61-3. s. 20. 

18 MOREE, D. & Varianty (2008). Než začneme s multikulturní výchovou. Praha: Člověk v tísni, 

o.p.s. ISBN 978-80-86961-61-3. s. 21. 

19 Multikulturní výchova – problémy spojené s její realizací [online] [datum citace 16. 7. 2021] Dostupné 

z https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/32/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-PROBLEMY-SPOJENE-S-JEJI-

REALIZACI.html/ 

https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/32/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-PROBLEMY-SPOJENE-S-JEJI-REALIZACI.html/
https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/32/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-PROBLEMY-SPOJENE-S-JEJI-REALIZACI.html/
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„Poměrně často se také setkáváme s příklady špatné integrace cizinců. Z toho mohou 

vznikat katastrofální představy o „divokých ghettech“, v nichž se migranti sdružují“. 

Naopak opomíjeny zůstávají pozitivní zprávy o úspěšné integraci a prospěšnosti, kterou 

migranti mají pro českou společnost.“20 

Práce novinářů spočívá v tom, aby hledali nějaké senzace, které by lidi zaujmuli, čímž 

vzniká prostor právě pro negativní a šokující události, které novináři lidem předkládají, 

a tím jejich negativní názor na migranty utvrzují. Novináři raději dávají přednost 

neočekávaným, a negativním sdělením, před pozitivními zprávami. Samotní migranti 

tak zpravidla nedostanou žádný prostor ke své obhajobě. Novináři tak mezi lidmi vyvolávají 

v některých případech zbytečnou paniku a také „nenávist“ vůči jiným národnostem, jelikož 

média, jak víme jsou mocná a lidé je sledují. Místo potřebné integrace cizinců se objevuje 

ve společnosti propast mezi MY a ONI, nebo názor nepřizpůsobiví migranti, cizinci, kteří 

nám berou zaměstnání apod. Pokud se tímto způsobem média vyjadřují, což se v současné 

době děje, tak integrace těchto jedinců, kteří k nám migrují z různých zemí i s rodinami, také 

i s dětmi, které přichází se vzdělávat do škol, jak základních, středních, tak i vysokých škol, 

budou lidé chápat jako ohrožující hrozbu a spousta lidí se v tomto názoru utvrdí.21 

 
20 Jak rozumět mediálním sdělením o migraci [online] [datum citace 02. 10. 2021]. Dostupné 

z https://www.clovekvtisni.cz/jak-rozumet-medialnim-sdelenim-o-migraci-673pub 

21 Jak rozumět mediálním sdělením o migraci [online] [datum citace 02. 10. 2021]. Dostupné 

z https://www.clovekvtisni.cz/jak-rozumet-medialnim-sdelenim-o-migraci-673pub 

https://www.clovekvtisni.cz/jak-rozumet-medialnim-sdelenim-o-migraci-673pub%20Citováno%2009.%2011.%202021
https://www.clovekvtisni.cz/jak-rozumet-medialnim-sdelenim-o-migraci-673pub%20Citováno%2009.%2011.%202021
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2 SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Z HLEDISKA MULTIKULTURALISMU 

Vzhledem ke skutečnosti, že je současná společnost stále více různorodá, dochází stále 

častěji k mezikulturním kontaktům. Významnou roli při tom hraje evropská integrace a stále 

silnější vliv dnešních globalizačních trendů. Přestože je česká společnost stále poměrně 

homogenní (až 95 % populace jsou etničtí Češi a Češky) setkávají se i Češi ve svých 

každodenních životech stále častěji s cizinci. Z tohoto důvodu se dostává do popředí stále 

více potřeba multikulturní výchovy, která je prostředkem vedoucím k zajištění 

harmonického soužití. Důvodem je podle mého názoru skutečnost, že multikulturní výchova 

do velké míry přispívá k prevenci negativních společenských jevů spojených 

s mezikulturními kontakty. Z tohoto důvodu by měla být multikulturní výchova nedílnou 

součástí vzdělávání. 

Průcha22 charakterizuje multikulturní výchovu následujícím způsobem: „edukační činnost 

zaměřenou na to, aby učila lidi z různých etnik, národů, rasových, 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 prokázány.“23 

Česká republika není izolovaná od ostatního světa, proto se ve školách stále více setkáváme 

s dětmi cizí národnosti. Snaha začlenit tyto jedince se v některých případech stává 

komplikovanější z důvodu předsudků, které kolem některých cizích národností panují mezi 

lidmi. Česko sice nepatří k velkým multikulturním zemím stejně tak jako je tomu například 

v Německu, ale přesto se s cizinci setkáváme poměrně často. Většina cizích státních 

příslušníků se dobře začlenila a do společnosti se dobře integrovala. Jako například uvedu 

nákupy v tržnicích u Vietnamců, můžeme se též nechat ošetřit od lékařů cizích národností 

např. zubařů. 

 
22 PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: Triton 2006. ISBN 8072548662. s. 15. 

23 „Tamtéž“ 
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Stejně tak ve školních třídách se setkáváme s cizinci, kteří jsou jiné národnosti. Jsou 

to například Ukrajinci, Maďaři, Poláci, Rusové, Vietnamci atd. 

▪ „Každé třicáté druhé dítě narozené v českých porodnicích má jiné nežli české státní 

občanství; 

▪ Každý padesát pátý žák na českých základních školách je cizincem; 

▪ Každý dvacátý čtvrtý obyvatel Česka je držitelem zahraničního, nikoliv českého 

cestovního dokladu; 

▪ Každý sedmý Pražan je cizinec.“24 

Z tohoto důvodu, že jsme také multikulturní společností, tak je potřeba se zbavit různých 

předsudků, názorů, o kterých je nutné s žáky hovořit. Je potřebné rozvíjení tolerance zvláště 

již od útlého věku malých dětí, tím je učit toleranci k jinakosti a kulturním odlišnostem. 

▪ Učit děti sebereflexi – aby si vytvářely vlastní názory na menšiny ve společnosti 

a přemýšlely nad tím co nám říkají média a jiné zdroje; 

▪ Učit děti respektu k jiným kulturám – nikdo není lepší, nebo horší, jsme jen jiní 

dle svých kultur, vychovávání; 

▪ Učit děti tomu, aby se zajímaly o své okolí – zde se jedná o sociální nerovnosti mezi 

jednotlivými dětmi, lidmi; 

▪ Učit děti správné komunikaci a sociálním dovednostem – aby uměly řešit veškeré 

problémy v kolektivu i mimo kolektiv, aby byly otevřenější k druhým lidem, 

zajímaly se o jiné názory, něž jen své; 

▪ Učit děti rozvíjet kritické myšlení, a správně posuzovat realitu. To se neobejde 

samozřejmě bez porozumění různým informacím. 

Multikultura v dnešním světě zaujímá stěžejní roli pro porozumění globálnímu světu, který 

je složený z jedinců odlišných kultur, kteří se spolu snaží sžít v jednu kosmopolitní 

společnost. Objevovat nebo hledat a nacházet informace o „druhých lidech“ se může jevit 

jako velké a zajímavé dobrodružství, které zaujme nejen děti, ale i dospělé jedince třeba 

učitele. Toto objevné poznávání jistě pozitivně ovlivňuje přístup žáků k jinakosti jedinců, 

 
24 Jak rozumět mediálním sdělením o migraci [online] [datum citace 02. 10. 2021]. Dostupné 

z https://www.clovekvtisni.cz/media/publications/673/file/1482331339-jak-rozumet-medialmim-sdilenim-o-

migraci.pdf 
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cizím národnostem a pomáhá jim k tomu, aby dovedli zvládnout řešit životní situace 

bez konfliktů. Také je to přispění k toleranci odlišností jedinců.25 

V konceptu moderního světa by měl pedagog podle Bendla26 „být kulturně a etnicky 

tolerantní, měl by být tvořivý, dokonce i zábavný a vše podávat přívětivou 

formou.“ Pro žáky je důležité prostředí, které je dále cíleně formuje, ukázňuje, podněcuje 

a motivuje k vzájemné toleranci, tím je vychovává. Tolstoj označil dětský věk jako věk, 

který podléhá vlivu, proto je nejdůležitější vybírat ty vlivy, které budou na dítě působit.27 

Podle Bendla a kol.28 klade multikultura na pedagogy velké nároky, a ne všichni jsou 

na to připraveni. Hodnotové žebříčky, postoje a názory nemusí být stejné jako u žáků, nebo 

oficiálních školských dokumentů. U učitele by však neměla chybět tolerance k názorům 

žáků, jejich systému hodnot, zvyků a rituálů. Měl by brát v úvahu svobodu slova a že odlišné 

názory jsou v pořádku a každý na ně má nárok. Jelikož problematika multikultury rozhodně 

ze škol nezmizí, tak by každý pedagog měl s ní být přinejmenším obeznámen. Nejlepší 

je pro učitele vybrat si téma, o kterém se chtějí více dozvědět, a to dále hlouběji zkoumat. 

Vzájemné porozumění učitele a žáka je základem dobré spolupráce při výuce a výchově 

vůbec. Nesmíme však zapomínat, ani na zapojení rodičů, kteří musí být nápomocni 

v začleňování žáka, který si osvojuje dobře český jazyk, bez kterého by se nemohl správně 

dále vzdělávat a nemohl by se správně zapojit do společnosti.29 

Nástupem do školy vzniká u dítěte velká změna v celkovém režimu. Dítě je nuceno 

se zapojit do sociálního prostředí, a je na něj kladen požadavek, aby se osamostatnilo, 

zvládlo činnosti, které jsou ve škole potřebné. Žáci cizinci toto mají ještě složitější, jelikož 

 
25 Předsudky a stereotypy vůči cizincům, jak vést žáky k větší toleranci [online] [datum citace 20. 8. 2021]. 

Dostupné z https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/predsudky-a-stereotypy-vuci-cizincum-jak-vest-zaky-k-

vetsi-toleranci 

26 BENDL, Stanislav a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada Publishing, 

2015. ISBN 978-80-247-4248-9. s. 222. 

27 BENDL, Stanislav a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada Publishing, 

2015. ISBN 978-80-247-4248-9. s. 465. 

28 BENDL, Stanislav a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada Publishing, 

2015. ISBN 978-80-247-4248-9. s. 1284. 

29 BENDL, Stanislav a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada Publishing, 

2015. ISBN 978-80-247-4248-9. s. 1278. 
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nastupují pro mnohé z nich do „jiného prostředí“, než je jejich vlastní domov. Proto je velmi 

potřebné, aby jim škola vycházela vstříc v individuální pomoci, aby si žák mohl utvořit 

vlastní prostor pro schopnost přizpůsobit se jiné kultuře, což v sobě jistě nese jakési 

zbourání hranic a utvořit si nový vnitřní prostor.30 

Vznik multikulturní společnosti především ovlivňuje: 

▪ Globalizace – toto všemi způsoby skloňované slovo přináší jak propojení celého 

světa, tak i určité problémy; 

▪ Migrace – znamená přesun lidí z jedné země do druhé, což znamená, že když takový 

jedinec opustí svoji rodnou zemi, tak se stává emigrantem. Naopak, když přijde 

do jiné země, tak se stává imigrantem. 

Předpoklady k existenci multikulturní společnosti: 

▪ Tolerance – tolerance lidí k jiné kultuře, životním zvyklostem, celková tolerance 

k přijmutí jiných ras, etnik; 

▪ Ekonomická stabilita – pokud hostitelské státy procházejí krizí, tak se může vytvořit 

špatná nálada v celé společnosti, což se promítá i v integraci jiných kultur; 

▪ Kultura – zde se jedná o postoj každého jedince k respektování jiných kultur, 

pochopení jejich zvyklostí apod. 

Problémy, které skýtá multikulturalismus 

▪ Ekonomické – kdy přichází do Evropy lidé z třetího světa, špatná jazyková 

vybavenost, uprchlické tábory; 

▪ Sociální – vznikající sociální nůžky v celé Evropě. U bohatých snaha 

se individualizovat, chudí vyžadují svá práva. Menší ochota a vstřícnost 

k migrantům; 

 
30 PÖSLOVÁ, Blanka. Tolerantní výchova. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-0622-6. 
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▪ Morální – jak migranty spravedlivě integrovat mezi současné obyvatele, a přitom 

jim ponechat jejich kulturní zvyklosti, které je odlišují od jiných národností. 

Zde mohou vznikat morální dilemata, která jsou u každého jedince jiná.31 

Existují organizace, které pomáhají dětem s integrací do české společnosti, se zlepšením 

jejich životních podmínek, anebo s řešením složitých životních situací. Některé z organizací 

jsou též zaměřeny přímo na sociálně vyloučené děti, kterým se snaží pomoci vymanit 

se z osudu života v uzavřených komunitách a zlepšit jejich životní podmínky. Takovou 

organizaci představuje nezisková organizace Člověk v tísni. Tato nezisková organizace 

má pod svými křídly vzdělávací program s názvem Varianty a vydává publikace věnované 

právě multikulturnímu vzdělávání. V těchto publikacích se promítá jak část teoretická, 

kde jsou podrobně popsány obecné informace o multikulturalismu, vysvětlení základních 

pojmů, dále je zde popsána didaktika multikultury, kam směřují cíle a metody, jak jich 

dosáhnout. V praktické části jsou metodické listy, také návod na hry a jiné. Učitelé 

si zde také mohou přečíst zprávy, které prošly různými médii. Příručky jsou určené 

pro všechny učitele, kteří se dále v multikulturní výchově chtějí dovzdělávat. 

Program Migrace si klade za cíl to, aby se dostalo do povědomí lidí vše o této problematice, 

která je nedílnou součástí současné doby a tou je migrace cizinců z různých zemí, chudoba 

a multikulturní společnost. 

Rozvojovka je dalším vzdělávacím prvkem právě organizace Člověk v tísni a poukazuje 

na to, jak by člověk měl se zajímat i o jiné kultury, především v rozvojových zemích, jakým 

způsobem žijí a jaké jsou možnosti pomoci. Multikulturní centrum Praha se zabývá 

veškerým otázkami, které se týkají soužití lidí odlišných kultur. Pořádá různé aktivity, 

např. kurzy, semináře, divadelní představení a také předává informace, které jsou pro lidi 

potřebné. Toto centrum vzniklo občanským sdružením. 

Dalším centrem je centrum pro Integraci cizinců, které právě imigrantům poskytuje 

sociální a psychologickou pomoc. Také pořádá kurzy českého jazyka pro cizince. 

 
31 KOSOVÁ, Zuzana. Multikulturalismus jako důsledek globalizace. Brno, 2009. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra občanské výchovy. Vedoucí práce PhDr. Milan 

Valach, Ph.D. 
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Program Dobrovolník, je určen jako průvodce pro cizince, snaží se je seznámit s kulturními 

památkami, životem, kontakty s lidmi a případně pomáhá i s českým jazykem.32 

 
32 BENDL, Stanislav a kol. Vychovatelství. Učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada Publishing, 

2015. ISBN 978-80-247-4248-9. 1253-1254. 
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3 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

V multikulturní výchově je především potřeba brát v úvahu dva přístupy, které jsou odlišné 

v aplikaci. První z nich vychází ze skupinové práce, kdy se pracuje s celým kolektivem 

a takový koncept je nazývám kulturně standardním. Zde se přihlíží k národnostní 

charakteristice, zvykům, způsobům chování, specifikům, které, mohou způsobovat 

problémy s nedorozuměním se apod. „Tento přístup je založen na přesvědčení, 

že pro zlepšení vzájemných interkulturních vztahů je nutné tyto rozdíly pochopit a naučit 

se je respektovat, adekvátně na ně reagovat a efektivně s nimi zacházet.“ Tento přístup 

má však také svá rizika a to taková, že se u žáků, když jim budeme „vnucovat“ velké 

množství informací o různorodosti, tak se u nich může vypěstovat i nechuť a nedůvěra, více 

než vzájemná tolerance. Zde se nabízí si dát za cíl to, aby se žáci pospolu cítili dobře, 

upevňovali si své postavení ve skupině, vzájemně se tolerovali a podporovali.33 

Druhý způsob konceptu se zaměřuje pouze na jedince a nazývá se trans kulturním 

přístupem, který zamezuje tzv. škatulkování a zdůrazňování rozdílů mezi národnostním 

etnikem. Tento přístup se zabývá „přemyšlením o příčinách a hranicích odlišností každého 

z nás.“ Každý jedinec sám sebe přiřazuje k určité skupině, národnosti, je ovlivňován lidmi, 

které ve svém životě potkává. Poznává sám sebe, zdolává různé životní etapy, učí 

se a v neposlední řadě je každý člověk individualitou, která musí být připravena 

na potkávání se s jinými národnostmi a naučit se být tolerantní ke všem kulturám. Člověka 

jako takového formuje to, komu se narodí, kde se narodí – místo, koho v životě potkává – 

zkušenosti, co se ve škole naučí, co ho naučí sám život v různých životních situacích, které 

ho potkají. Jako cíl tohoto trans kulturního přístupu lze zvolit to, aby každý jedinec chápal 

a vnímal svoji vlastní identitu, chápal, že se vše v životě díky poznávání různých věcí, 

situací mění, že on sám nezůstává stále stejný, že díky svým životním anabázím dokáže 

správně komunikovat a řešit nastalé problémy, které mu mohou přijít do cesty.34 

Problematika multikulturní výchovy se projevuje a odráží již mezi dětmi na prvním stupni 

základní školy. Multikulturní výchova nepředstavuje pouze jedno z průřezových témat 

 
33 Multikulturní výchova, pdf., [online] [datum citace 28. 11. 2021] Dostupné z https://meta-

ops.eu/publikace-produkty/ 

34 „Tamtéž“ 

https://meta-ops.eu/publikace-produkty/
https://meta-ops.eu/publikace-produkty/
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Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, nýbrž – v kontextu výše 

uvedeného a poněkud zjednodušeně řečeno – také téma, které se svým způsobem může 

podílet na formování budoucnosti Evropy, což je velmi důležité si uvědomit. Je tedy 

multikulturní výchova oprávněná či relevantní? Na tuto otázku lze odpovědět kladně, 

protože české kurikulární dokumenty sice nedefinují multikulturalismus, nicméně 

definují multikulturní výchovu, a počítají s ní jako s nástrojem formování postojů 

a hodnotové orientace žáků. 

V současné době je multikulturní výchova nedílnou součástí kurikula, které je vyučováno 

na českých školách. Můžeme se s ní setkat v rámcových vzdělávacích programech ve formě 

průřezového tématu, které by mělo v podstatě prostupovat všemi vzdělávacími oblastmi. 

V rámci multikulturní výchovy by se měli žáci již od 1. stupně základní školy seznamovat 

s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Díky tomu by si měli lépe 

uvědomovat svou vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty35 

Multikulturní výchova v sobě zahrnuje spoustu cílů, které jsou vždy mířeny k určité oblasti, 

které multikultura komplexně obsahuje. K tomu by měly být správně voleny jak metody 

výuky, tak i formy toho, co žákům chceme dále předávat. 

Cíle v multikultuře by měly být jasně formulované: 

▪ Kognitivní – zde by mělo být důležité rozvíjení kritického myšlení u žáků, které 

je velmi potřebné, aby nedali na první dojem, uměli si sami posoudit důležité 

informace, situace, měli svůj vlastní názor na danou problematiku. V multikultuře 

to znamená, že žák ví odkud pochází, zná své kořeny, kulturní dědictví své rodné 

země, ale i ostatních zemí; 

▪ Afektivní – každý jedinec je jiný a stejně tak každý z nás má jiné cítění, jiné emoční 

nastavení, které je u každého člověka na jiné bázi. V multikultuře je důležité 

uvažovat tak, že neexistuje pouze jeden člověk, či jeden svět, ale jsou tady různé 

národnosti, různí lidé, a tak by se k tomu mělo přistupovat. K sociálnímu cítění 

člověka naučí různé životní situace, také to, jak je u něj rozvinuto více či méně EQ; 

 
35 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP 2018. [online] [datum citace 

14. 09. 2021]. Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-

program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv , s. 133. 

https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv
https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv
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▪ Behaviorální cíle – jeden z cílů je, aby se mezi žáky utvářely dobré vztahy, druhý 

poté směřuje k tématu rozdílů mezi jednotlivými žáky, kteří jsou různé národnosti. 

Nejdříve je nutné, aby se žáci dobře socializovali, v tom nám pomáhají různě 

zaměřené socializační programy, které školy pro žáky pořádají. Žáky je vhodné 

správným způsobem pozitivně motivovat k učení, aby dosáhli co nejvíce nejvyššího 

vzdělání, což umožňují jedincům jejich schopnosti a dovednosti v různé míře.36. 

Všechny cíle musíme volit tak, aby byly uskutečnitelné, srozumitelné pro každého, 

kontrolovatelné v dosažení. 

3.1 Metody interkulturního vzdělávání 

▪ Brainstorming – učitel zjišťuje jaké mají žáci poznatky, názory a postoje ohledně 

tohoto tématu. Na základě shromážděných dat a informací se zaměřuje na hlubší 

prohloubení znalostí o tématu a připravuje vhodné činnosti a tím u žáků rozvíjí jejich 

zvídavost; 

▪ Skupinové vyučování – probíhá ve skupinách, kdy je nutná týmová spolupráce všech 

účastníků skupiny. Ve skupině se plní nějaký zadaný úkol a na jeho splnění se podílí 

každý člen skupiny. Toto je cílené na spolupráci různých jedinců, na jejich 

zodpovědnosti dovést úkol do zdárného výsledku, poté ho za skupinu prezentovat; 

▪ Dramatická a simulační metoda – zde se jedná o hry, kde se rozvíjí myšlení žáků, 

jejich tvořivost a emoční stránka věci. Žáci si rozdělí role, dle svého výběru a chuti. 

Zde si zkusí různé role, mohou nabýt nové zkušenosti a nacvičovat situace, které 

již sami zažili, nebo mohou zažít; 

▪ Kritické myšlení – v dnešní době všude slýcháme, že je nutné u žáků rozvíjet kritické 

myšlení. Jde o to, aby žáci porozuměli tomu, co čtou, tudíž aby porozuměli textu, 

od kterého se odvíjí roztřídění informací na fakta, která jsou známá, stejně 

tak na názory jednotlivců a aby uměli interpretovat vlastními informace z textu. 

Učitel by měl žáky vést k cíli formou pokládaných otázek a motivovat žáky 

k analýze textu; 

 
36 Multikulturní výchova, pdf., [online] [datum citace 28. 11. 2021] Dostupné z https://meta-

ops.eu/publikace-produkty/pdf. s. 16-18. 

https://meta-ops.eu/publikace-produkty/pdf
https://meta-ops.eu/publikace-produkty/pdf
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▪ Projektová vyučování – žáci dostanou od učitele téma, které mají určitým způsobem, 

ať již jako jednotlivci, či skupina zpracovat. Zde se více nabízí práce ve skupinách, 

z důvodu toho, že každý žák něčím přispěje a informací bude tím pádem více. Takto 

se dají řešit např. projekty, které jsou zaměřené právě na multikulturu jako takovou, 

například zjistit, jak se slaví svátky v různých zemích. Každý žák zvolí jednu zemi, 

o které vše potřebné zjistí a poté to vše spojí dohromady v jeden projekt. S výsledky 

projektu seznámí skupina celou třídu a tím je usnadněna práce i učiteli. Je tady však 

důležité, aby učitel práci žáků koordinoval a navrhl její správnou strukturu.37 

Zásady, které je nutné při interaktivní výuce dodržovat: 

▪ podporovat tvůrčí činnost, prostředí; 

▪ vytvářet prostředí, kde je důvěra; 

▪ začátek směrovat k tomu, co žáci již znají, poté dále rozvíjet neznámé; 

▪ volit taková témata, která jsou aktuální, které jsou pro žáky zajímavé; 

▪ vždy jasně a stručně formulovat úkoly, tak aby žáci porozuměli chtěnému; 

▪ nezapomenout dát žákům vlastní prostor a vyjádření jejich pocitů; 

▪ dobré je pracovat s konfliktní situací, kterou nastíníme a nechat žáky, aby ji vyřešili 

svým vlastním nápadem; 

▪ vše správně zhodnotit, dát zpětnou vazbu, která je nezbytná – hodnocení by měli 

provést, jak samotní žáci, tak učitel (hodnocení se může vzájemně porovnat); 

▪ diskuse – nemělo by se též zapomínat na diskusi, která je důležitá, jelikož může 

odkrýt různá témata a emoční stránku žáků. U diskuse jsou nutná pravidla, která žák 

musí dodržovat. Je to třeba mluví pouze jeden, respektujeme právo na názor 

druhého, neskáčeme nikomu do řeči, mluvíme k tématu, nikoho neurážíme, 

neposmíváme se, soustředíme se na názory ostatních atd.38 

Většinou záleží na samotném učiteli, jakým směrem se bude multikulturní vzdělávání ubírat, 

zda bude chtít zkoušet nové přístupy, hledat způsob, jak začlenit multikulturní výuku 

 
37 Interkulturní vzdělávání [online] [datum citace 07. 08. 2021] Dostupné 

z https://www.clovekvtisni.cz/interkulturni-vzdelavani-1045pub 

38 Interkulturní vzdělávání [online] [datum citace 07. 08. 2021] Dostupné 

z https://www.clovekvtisni.cz/interkulturni-vzdelavani-1045pub 

https://www.clovekvtisni.cz/interkulturni-vzdelavani-1045pub%20Citováno%20dne%2007
https://www.clovekvtisni.cz/interkulturni-vzdelavani-1045pub%20Citováno%20dne%2007
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do svých vyučovaných předmětů. Žáci potřebují zažívat osobní zkušenosti, též hlubší 

prohloubení znalostí ve vzdělávání, což znamená že by se z komplexního hlediska měli 

seznámit s kulturními, ekonomickými, politickými aspekty dnešní doby a způsobem života 

různých odlišných kultur, tak lépe pochopit cíle multikultury. Také by se měli seznámit 

s tím, jak má demokratická společnost správně fungovat z hlediska multikulturní povahy. 

Všichni lidé by se především měli vyhýbat nadřazenosti jedné kultury nad druhou a nečekat, 

že se změní víra těch druhých, ale naopak se snažit o celospolečenskou změnu. Přístup 

k multikultuře na školách je proto pro žáky velmi důležitý.39 

3.2 Cíle multikulturní výchovy na prvním stupni základní školy 

Cílem multikulturní výchovy je především správně vést žáky v tom duchu, aby sami 

pochopili kulturní specifické odlišnosti různých jedinců, kteří jsou odlišní z důvodu jiných 

etnických, náboženských, nebo rasových specifik a tyto jejich jinakosti se naučili tolerovat. 

V českém prostředí se multikulturní výchova ve velké míře zabývá především záležitostmi, 

které se týkají soužití s Romskými občany. Neméně důležitou skupinou jsou i imigranti, 

kteří žijí v České republice, také další etnika, které sousedí s Českou republikou. Možný 

problém, který zde může nastat je nedokonalé vzdělávání učitelů, které se týká realizace 

multikulturní výchovy ve školách. Na učitele jsou kladeny požadavky ze strany školských 

i jiných politiků, také laické veřejnosti, aniž by tito lidé znali a uvažovali o tom, zda jsou 

tyto požadavky opravdu realizovatelné v prostředí školy, v tomto případě na 1. stupni 

základní školy. Přitom se od učitelů požaduje, aby měli schopnost absorbovat všechny 

požadavky společnosti, didakticky je ztvárňovat, uvádět je do praxe, tím vytvářet kognitivní 

znalosti mládeže a též jim určovat postojové kompetence k multikulturnímu vzdělávání. 

Realizace multikulturní výchovy není rozhodně lehkou záležitostí, jelikož velká část učitelů 

neprošla studiem multikulturní výchovy, a přitom se stala novou součástí vzdělávání. 

Učitelé nemají mnoho podkladů, metodických materiálů, není ani vybudována koncepce 

vzdělávání učitelů v tomto směru. Přitom se mnozí z nich potýkají se zařazením žáků 

cizinců do výuky. 

 
39 Interkulturní vzdělávání [online] [datum citace 07. 08. 2021] Dostupné 

z https://www.clovekvtisni.cz/interkulturni-vzdelavani-1045pub 

https://www.clovekvtisni.cz/interkulturni-vzdelavani-1045pub%20Citováno%20dne%2007
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3.3 Hodnotové postoje a vlastní názory učitelů 

Hodnotové postoje nemusí odpovídat názorům žáků, nebo oficiálních dokumentů týkajících 

se tohoto tématu, učebnic a dalších. Může se jednat o postoj k lidem, kteří se přistěhovali 

do české republiky, nebo se může jednat o občany méně přizpůsobivé, válečných konfliktů 

v cizích zemích a tak dále. Zde se nabízí otázka, jak správně mají učitelé své postoje 

prezentovat, zda se mají od oficiálních postojů distancovat, zda toto vůbec smějí? 

Jak hovořit se žáky a nechat si svůj vlastní názor, nebo postoj. Může učitel vyjádřit svůj 

odpor k válce, válečným akcím například v Afghánistánu? Může mít postoj k Němcům, 

Romům, imigrantům? Toto vše je pro učitele velmi choulostivá a složitá situace a záleží 

pouze na nich samotných, jak budou své názory a postoje dále žákům při výuce předávat.40 

3.4 Odbourávání zažitých stereotypů 

Je to první zásada, která se vztahuje k prioritě interkulturního vzdělávání. Musíme 

se zde vyhýbat zvláště generalizujícím názorům o tom, jaký který národ je. Např. Ukrajinci 

jsou, Vietnamci jsou, Slováci jsou…, případně pokud tento názor slyšíme od žáků, 

tak se přímo zeptat, jací jsou …? A všichni jsou takoví, nebo jen někteří? U studentů 

tím budeme pěstovat, že není možné takto celkovým způsobem označit všechny lidi jednoho 

národa. Že vždy jsou to jenom předsudky, které je nutné odstraňovat. Každý z žáků 

se již na prvním stupni mohl setkat s nějakým předsudkem a může mít určitou zkušenost, 

kterou si z toho přijal za vlastní. Může to být např. názor rodičů, že třeba ten, co má dredy 

fetuje apod. Pokud se o těchto názorech dále diskutuje, tak se názor žáků na tyto 

„problémové skupiny“ díky těmto různým pohledům na tyto lidi může změnit. Též různé 

zprávy z médií ovlivňují naše nahlížení na skupinky lidí, které jsou něčím odlišné. Proto 

je vhodné a důležité je zařazovat i do výuky, aby žáci své názory mohli společně 

konfrontovat a získat tak ucelenější pohled na určité skupiny či národ. 

 
40 Multikulturní výchova – problémy spojené s její realizací [online] [datum citace 03. 11. 2021]. Dostupné 

z https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/32/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-PROBLEMY- SPOJENE-S-JEJI-

REALIZACI.html 

https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/32/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-PROBLEMY-%20SPOJENE-S-JEJI-REALIZACI.html
https://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/32/MULTIKULTURNI-VYCHOVA-PROBLEMY-%20SPOJENE-S-JEJI-REALIZACI.html
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3.5 Pochvala a prostředí vhodné ke spolupráci 

Tam kde je to vhodné, používat pochvalu. Chválu používat tam, kde si ji skupina žáků 

zaslouží, když udělají např, úkol s velmi dobrým výsledkem. Jedná se zde o pracovní 

migraci. Vybudovat si takové prostředí, kde bude tvůrčí prostředí spolupráce. Při pracovní 

činnosti, které jsou zaměřeny na interkulturní vzdělávání je takové prostředí nutné. Každá 

skupina musí předem znát svůj cíl a postupnými společnými kroky k němu směřovat. Pokud 

někdo odmítá spolupráci je vhodné ho upozornit vhodným způsobem, že za výsledek 

skupiny je taktéž on zodpovědný.41 „Řada etnických stereotypů je založena na odporu nikoli 

vůči Etno kulturním projevům, ale vůči projevům kultury chudoby. Sociálně patologické 

jevy, které sledujeme v romských ghettech, nejsou projevy „romské kultury“, nebo dokonce 

„vlastnostmi rasy“, jsou společné všem marginalizovaným skupinám po celém světě, 

ať už se jedná o Romy, Mexičany, Hispánce, Indiány atd. Příslušníci vyloučených skupin 

se nechovají patologicky ze zlé vůle nebo „neochoty se přizpůsobit“ (jak často slyšet), nýbrž 

proto, že vyrůstali v odlišné sociální realitě a neměli možnost se žádoucím životním 

strategiím naučit. A existuje velmi malá šance, že by si byli ze své situace schopni pomoct 

sami.“42 

 
41 Interkulturní vzdělávání [online] [datum citace 07. 08. 2021]. Dostupné 

z https://www.clovekvtisni.cz/interkulturni-vzdelavani-1045pub  

42 Interkulturní vzdělávání [online] [datum citace 07. 08. 2021]. Dostupné 

z https://www.clovekvtisni.cz/interkulturni-vzdelavani-1045pub  

https://www.clovekvtisni.cz/interkulturni-vzdelavani-1045pub%20Citováno%20dne%2007
https://www.clovekvtisni.cz/interkulturni-vzdelavani-1045pub%20Citováno%20dne%2007
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4 OBSAH MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

V českém státě se prostředí multikulturní výchovy především zaměřuje na cizince, kterých 

podle oficiálních údajů žije legálně téměř kolem 260 000 cizinců, především Slováků, 

Vietnamců, Poláků a dalších. Žáci jsou seznamováni s tím, že příslušníci jiných států mají 

jinou kulturu, zvyky a tradice, také mohou mít odlišné morální a hodnotové systémy. 

Výchova směřuje k tomu, aby se mezi žáky pěstoval vzájemný respekt, pochopení jiných 

společenských etnik, způsob života v jiných zemích a v nemalé míře poznání jiných kultur. 

To vše vychází z RVP ZV, kde jsou definovány hlavní a konečné cíle, které jsou pro učitele 

koncepcí, co mají žákům předat ve výuce. Jsou to nové poznatky, výchova k životu, 

navzájem spolu vycházet. RVP ZV definuje základní konečné cíle, co učitelé mají žákům 

předat v rámci výuky multikulturní výchovy. Žáci by měli získat během vzdělávání 

v multikulturní výchově celkový obecný přehled, získat veškeré potřebné znalosti 

a informace k tomu, aby udrželi ve třídě správnou, pohodovou, přátelskou atmosféru 

v multikulturním prostředí školních tříd a vůbec celé školy. 

Žáci se naučí společné spolupráci a toleranci mezi sebou. Snaží se řešit různé možné 

konflikty, které by mohly vzniknout z důvodu odlišné mentality a zvyků dle své národnosti. 

Také z tohoto důvodu, aby žáci uměli společně komunikovat jsou ve školách zařazeny 

třídnické hodiny, kde si děti spolu tak nějak „hrají“. Do těchto TH jsou zařazeny různé 

společné aktivity, kde se děti seznamují s různými společenskými etniky, náboženstvím 

a tím chápou způsob života různých národností než jen české národnosti. Učitelé 

si přizpůsobí obsah i po praktické stránce, kdy si s žáky povídají, vedou spolu diskuse a hrají 

hry, které kolektiv děti stmelují. Obsah záleží na učiteli, jak ho vyhodnotí a dále předá 

dětem, měla by se v něm objevit především potřebná výchova k toleranci k odlišnostem lidí, 

aby ji respektovali a tolerovali. Multikultura je vnímána také jako výchova k samotnému 

životu, kde je právě nutná tolerance všech lidí. Nikdo si nevybírá, kde a komu se narodí, 

kam směřují kroky našich rodičů, kteří jsou například nuceni odejít ze své rodné země 

a tím se jejich děti ocitají v jiné kultuře. Je nutné, aby se tyto děti zapojily do života naší 

kultury, ale je také nutné jim v tom co nejvíce pomoci. Tak by se k multikulturní výchově 

mělo přistupovat. 
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4.1 Realizace multikulturní výchovy na prvním stupni základní školy 

Multikulturní výchova je nedílnou součástí výuky na 1. stupni základní školy. V rámci 

kurikulárních dokumentů se multikulturní výchova objevuje v rámcových vzdělávacích 

programech. V případě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

je multikulturní výchova do výuky zařazena formou průřezového tématu. Multikulturní 

výchova by tak měla v podstatě prostupovat všemi vzdělávacími oblastmi. V multikulturní 

výchově by se měli žáci učit poznávat rozmanitostí různých kultur a svou vlastní kulturu. 

V průběhu výuky na 1. stupni základní školy se žáci seznamují se specifiky ostatních 

národností žijících ve společném státě. Cílem je vést žáky k toleranci, solidaritě a respektu 

ke zvyšující sociokulturní rozmanitosti.43 

S ohledem na skutečnost, že je multikulturní výchova do výuky na 1. stupni základní školy 

zařazena formou průřezového tématu, prostupuje všemi vzdělávacími předměty. Nejsilnější 

vazbu má při tom podle rámcového vzdělávacího programu ke vzdělávacím oblastem Jazyk 

a jazyková komunikace, Člověk a jeho svět, Informační a komunikační technologie a Umění 

a kultura. V rámci těchto vzdělávacích oborů by se měli učitelé zaměřovat zejména 

na vzájemné vztahy mezi příslušníky různých národů a etnik. Vlastní témata, kterým 

je v rámci výuky věnována pozornost záleží na aktuální situaci školy a měla by reflektovat 

dění ve škole a společnosti. Volba vhodných témat může být ovlivněna vzájemnou dohodou 

mezi vedením školy, učitelem, žáky a jejich zákonnými zástupci. Mezi tematické okruhy, 

které by měly být podle rámcového vzdělávacího programu v rámci multikulturní výchovy 

na 1. stupni základní školy probírány jsou zejména.44 

▪ Kulturní diference: v rámci tohoto tématu se žáci seznamují s individuálními 

zvláštnostmi jednotlivých osob. Na jedince je z pohledu multikultury nutné nahlížet 

jako na komplexní bytost, která je mimo jiné ovlivněna svým etnickým původem. 

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se žáci seznamovali se svým kulturním 

 
43 PRŮCHA, J. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro pedagogy. Praha: Triton, 2011. ISBN  978-80-

7387-502-2. s. 84. 

44 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV). [online] [datum citace 14. 09. 2021] 

Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-

zakladni-vzdelavani-rvp-zv/, pdf s. 136. 

https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/,%20pdf
https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/ramcovy-vzdelavacici-program-pro-zakladni-vzdelavani-rvp-zv/,%20pdf
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zakotvením. Žáci se také v souvislosti s tímto tématem seznamují, že je nezbytné 

respektovat různá etnika; 

▪ Lidské vztahy: cílem učitele je v rámci výuky tohoto tématu, aby se žáci 

identifikovali s přesvědčením, že mají všichni lidé právo žít společně. Žáci 

by se měli učit respektovat všechny lidi bez ohledu na jejich kulturu, náboženství 

nebo etnickou příslušnost. Žáci by měli být schopni bránit se předsudkům 

a stereotypům. Důraz je v rámci tohoto tématu kladen na podporu pozitivních 

mezilidských vztahů, toleranci, respekt a empatii. V tomto ohledu by měl učitel 

podporovat aktivní zapojení žáků z odlišného kulturního prostředí do třídního 

kolektivu; 

▪ Etnický původ: toto téma se zaměřuje na odlišnosti jednotlivých etnických 

kulturních skupin ale také na to, co tyto skupiny vzájemně spojuje. Důraz je kladen 

na rovnoprávnost etnických skupin. V rámci výuky se žáci seznamují s postavením 

národnostních menšin ve společnosti. Za tímto účelem se seznamují se specifickými 

znaky etnických a kulturních skupin, které žijí v České republice. Součástí tohoto 

tématu je také zjišťování toho, jaké jsou projevy rasové nesnášenlivosti, jejich 

důvody a jak tyto projevy rozpoznat; 

▪ Multikulturalita: vzhledem ke skutečnosti, že je současná společnost multikulturní, 

seznamují se žáci s tímto pojmem a jeho obsahem. Na multikulturalitu je v tomto 

ohledu nahlíženo jako na prostředek vzájemného obohacování. Důraz je při tom 

kladen na vzájemnou komunikaci mezi příslušníky různých sociokulturních skupin. 

Žáci by se měli učit být otevření vůči odlišnostem; 

▪ Princip solidárního smíru a solidarity: žáci se seznamují s tím, že je každý 

odpovědný za boj za odstranění diskriminace a předsudků vůči jednotlivým 

etnickým skupinám. Důraz je kladen na to, aby byli žáci schopni žít nekonfliktně 

v multikulturní společnosti. Při svém chování by měli zohledňovat mimo jiné také 

potřeby minoritních skupin. V souvislosti s tímto tématem jsou řešena lidská práva 

a dokumenty, které je upravují.45 

 
45 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP 2018. [online] [datum citace 

14. 09. 2021] Dostupné z: file:///C:/Users/CDV/Downloads/RVP%20ZV%202017.pdf s. 136. 

file:///C:/Users/CDV/Downloads/RVP%20ZV%202017.pdf
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V rámci multikulturní výchovy dochází k rozvoji klíčových dovedností definovaných 

v rámcovém vzdělávacím programu. Jedná se zde zejména o sociální a personální 

kompetence a občanské kompetence. Mimo jiné jsou v rámci multikulturní výchovy 

rozvíjeny kompetence komunikační a k řešení problémů. Je tedy zjevné, že multikulturní 

výchova hraje v rámci rozvoje klíčových dovedností žáků na 1. stupni základní školy. 

Důvodem je skutečnost, že multikulturní výchova klade důraz na kritické myšlení, 

zodpovědnost, solidaritu a také toleranci.46 

Multikulturní výchova má ve výuce žáků na 1. stupni základní školy významné místo. Podle 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má multikulturní výchova 

významný přínos k rozvoji osobnosti žáka, jeho vědomostí, dovedností a schopností 

a působí na jeho osobnost také v oblasti postojů a hodnot. V rámci tohoto rozvoje 

dovedností, vědomostí a schopností žáků se multikulturní výchova zaměřuje na následující 

oblasti.47 

▪ žáci znají základní pojmy související s multikulturní výchovou, jako je například 

kultura, etnikum, diskriminace, rasismus, xenofobie atd; 

▪ žáci získají základní vědomosti o etnických, kulturních a náboženských skupinách, 

se kterými je možné se setkat v České republice a v Evropě; 

▪ žáci jsou schopni orientovat se v pluralitní společnosti a využívat výhody, které jsou 

s ní spojeny; 

▪ žáci si osvojují, jak komunikovat, spolupracovat a žít s osobami z jiných 

sociokulturních skupin, respektovat jejich odlišné názory a zájmy a při tom 

uplatňovat svá práva; 

▪ žáci se snaží samostatně nahlížet na všechny etnické a kulturní skupiny jako 

na rovnoprávné a rovnocenné; 

▪ cíleně je rozvíjena schopnost žáků poznávat a tolerovat odlišnosti jiných etnických, 

kulturních, národnostních a náboženských skupin a aktivně s nimi spolupracovat; 

 
46 PRŮCHA, J. Multikulturní výchova: Teorie – praxe – výzkum. Praha, 2001. ISBN 80-85866-72-2. s. 56. 

47 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP 2018. [online] [datum citace 

14. 09. 2021]. Dostupné z: file:///C:/Users/CDV/Downloads/RVP%20ZV%202017.pdf. s. 134. 

file:///C:/Users/CDV/Downloads/RVP%20ZV%202017.pdf
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▪ žáci jsou schopni rozpoznávat projevy rasové nesnášenlivosti a aktivně se stavět 

proti projevům xenofobie; 

▪ žáci si uvědomují dopady svého jednání, jsou schopni nést za své jednání 

odpovědnost. 

Jak již bylo výše uvedeno, v rámci multikulturní výchovy je rozvíjena také osobnost žáka 

v oblasti jeho hodnot. V tomto ohledu rámcový vzdělávací program klade důraz na rozvoj 

následujících oblastí.48 

▪ žáci si jsou schopni na základě získaných informací vytvořit vlastní postoje, které 

jsou založeny na schopnosti respektovat jiné sociokulturní skupiny; 

▪ žáci jsou schopni uvědomit si vlastní identitu a reflektovat své sociokulturní zázemí; 

▪ žáci jsou schopni na odlišnosti nahlížet jako na příležitost, a ne jako na hrozbu; 

▪ žáci si uvědomují, že intolerance vůči odlišným sociokulturním skupinám stojí 

v protikladu k principům demokratické společnosti; 

▪ žáci jsou motivováni aktivně bojovat proti projevům intolerance, diskriminace, 

rasismu a xenofobie; 

▪ žáci jsou schopni již v tak mladém věku nahlížet na sebe jako na občany, kteří 

se mohou aktivně podílet na vytváření pozitivního vztahu společnosti k minoritám. 

V rámci výuky multikulturní výchovy na 1. stupni základní školy je vhodné vycházet 

z principů inkluzivního vzdělávání. Učitel by si měl uvědomit, že každé dítě ve třídě je jiné 

bez ohledu na to, zda pochází z jiné etnické skupiny, je nadané nebo trpí handicapem. 

Dále je vhodné v souvislost s multikulturní výchovou uplatnit koncepci učícího se jedince. 

Učitel by měl také znát rodiny svých žáků a prostředí, ve kterém žáci vyrůstají. Důvodem 

je skutečnost, že žáci většinou přejímají názory a hodnoty své rodiny.49 

4.1.1 Zařazení multikulturní výchovy do různých předmětů 

Jak již bylo výše uvedeno, multikulturní výchova je do kurikula zařazena ve formě 

průřezového tématu. V praxi to znamená, že multikulturní výchova prostupuje řadou 

 
48 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP 2018. [online] [datum citace 

14. 09. 2021] Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/pdf. s. 134. 

49 JIRÁSKOVÁ, V. Multikulturní výchova – předsudky a stereotypy. Praha: Epocha, 2006. ISBN 8-87027-

31-0. s. 37. 

https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/pdf
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vzdělávacích oblastí a vyučovacích předmětů. Mezi vzdělávací oblasti, v rámci, kterých 

se můžeme na 1. stupni základní školy setkat s prvky multikulturní výchovy, patří zejména 

Jazyk a jazyková komunikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět 

a také Umění a kultura.50  

Do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace na 1. stupni základní školy, spadají 

předměty Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Cílem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace je, aby žáci vnímali jazyk jako nositele historického a kulturního vývoje 

jednotlivých národů a jako významný činitel spojující národní společenství. Učitel u žáků 

buduje pozitivní vztah k mateřskému jazyku, což podporuje pozitivní vztah žáků k jejich 

kulturnímu dědictví. V rámci postupného osvojování si cizího jazyka je budován pozitivní 

vztah žáků ke kulturní rozmanitosti. V neposlední řadě si osvojují schopnost účastnit 

se komunikačního procesu a respektovat názory účastníků komunikace.51  

V případě Českého jazyka a literatury se žáci učí užívat český jazyk jako svůj mateřský 

jazyk, díky čemuž se seznamují se sociokulturním vývojem lidské společnosti. Mimo 

to vznikají prostřednictvím osvojování si mateřského jazyka základní předpoklady 

pro mezilidskou komunikace, která hraje v rámci multikulturní výchovy zcela zásadní roli. 

Žáci se učí chápat komunikační proces, interpretovat reakce a vnímat pocity účastníků 

komunikace. Postupně tak získávají schopnost pochopit svou roli v různých komunikačních 

situacích, což jim pomáhá orientovat se v okolním světě ale také v sobě samém. Také 

v rámci výuky cizích jazyků se uplatňují multikulturní principy. V první řadě jsou díky 

znalosti cizích jazyků likvidovány bariéry mezi jednotlivými národy a je podporována 

vesměs integrace v rámci Evropy a světa. Žáci se prostřednictvím jazyka seznamují 

s odlišným způsobem života jiných národností a sociokulturních skupin a s jejich kulturními 

tradicemi. Dochází tak ke zvyšování vzájemného porozumění a tolerance. 

 
50 PATAKIOVÁ, M. (eds.) Pestrobarevný svět aneb multikulturní workshopy pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ. 

Praha: Nesehnutí, 2014. s. 16. 

51 JIRÁSKOVÁ, V. Multikulturní výchova – předsudky a stereotypy. Praha: Epocha, 2006. ISBN 8-87027-

31-0, s. 61. 
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Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět shrnuje základní poznatky týkající se člověka, 

společnosti, vlasti, kultury, přírody, zdraví atd. Také v této vzdělávací oblasti najde 

multikulturní výchova své uplatnění. Mezi cíle tohoto vzdělávacího okruhu patří rozvíjet 

u žáků schopnost poznávat a chápat rozdíly mezi lidmi s ohledem na jejich sociokulturní 

původ. Žáci jsou vedeni k respektu vůči kulturním odlišnostem a k dodržování společensky 

uznávaných pravidel pro vzájemné soužití. Žáci se učí zásady bezkonfliktní komunikace 

a efektivního řešení konfliktů. Je u nich budován pozitivní vztah k sobě a jejich okolí. 

S prvky multikulturní výchovy se můžeme v rámci tohoto vzdělávacího okruhu setkat 

zejména v tematických okruzích Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas.52 

V případě tematického okruhu Místo, kde žijeme se žáci seznamují s životem 

ve společnosti. Cíleně je při tom budován jejich pozitivní vztah ke společnosti, ve které sami 

žijí. V tematickém okruhu Lidé kolem nás se žáci seznamují s mezilidskými vztahy. Důraz 

je při tom kladen na vzájemnou solidaritu, úctu, snášenlivost a rovnost mezi lidmi. Žáci 

se seznamují s kulturou a jejím významem pro lidskou společnost. Učí se chápat důvod 

existence rozdílů mezi jednotlivými kulturami a vnímat tuto skutečnost, jako výhodu. 

Začínají si také uvědomovat, že mezilidské vztahy mohou být někdy problematické a učí se, 

jak tyto problémy efektivně řešit. Tematický okruh Lidé a čas se zaměřuje zejména 

na dějiny. Žáci se seznamují s významnými historickými událostmi, které formovaly jejich 

národ a ostatní národy. Poznávají své kulturní dějiny a dějiny jiných národů, což v nich 

podporuje úctu a respekt k jiným sociokulturním skupinám.53 

Vzdělávací okruh Umění a kultura je s multikulturní výchovou velice pevně spjat. Důvodem 

je zejména skutečnost, že se žáci v rámci tohoto vzdělávacího okruhu seznamují s různými 

kulturami. Díky tomu jsou schopni pochopit skutečnosti, které formují jedince. 

Prostřednictvím poznávání jiných kultur jsou více otevření k osobám s jiným sociokulturním 

 
52 STRUCLOVÁ, V. (eds.) Multikulturní výchova – praktické náměty na průřezová témata ve výuce 

na 1. stupni ZŠ. Praha: Raab, 2014. 

53 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP 2018. [online] [datum citace 

14. 09. 2021] Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/pdf. s. 51. 
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zázemím. Mimo to se v rámci tohoto vzdělávacího okruhu učí lépe porozumět své vlastní 

kultuře a budují si tak pozitivní vztah ke kultuře a tradicím svého národa.54 

Další vzdělávací oblastí, ve které se multikultura uplatňuje, jsou začleněny Informační 

a komunikační technologie. Primárním cílem této vzdělávací oblasti je budovat u žáků 

potřebnou úroveň informační gramotnosti. Žáci se v rámci tohoto vzdělávacího okruhu učí 

pracovat s informacemi. Seznamují se s tokem informací od jejich vzniku po praktické 

využití. Získávají tak významný nástroj, který jim pomáhá vyznat se ve velkém množství 

dostupných informací a vyhledávat věrohodné informace. Nemají tak tendenci podléhat 

neověřeným informacím, které podporují předsudky a stereotypy týkající se jednotlivých 

sociokulturních skupin. Pochopení funkce a významu komunikačních technologií umožňuje 

žákům přijmout odpovídající postoj vůči nevhodnému obsahu, který se na internetu nebo 

jiných médiích vyskytuje.55 

Mimo to se prvky multikulturní výchovy uplatňují také v dalších průřezových tématech. 

Často se tato průřezová témata věnují obdobným tématům, ale nahlíží na ně z jiného úhlu 

pohledu. Jedná se zejména o osobností a sociální výchovu, výchovu k myšlení v celkových 

evropských a globálních souvislostech a mediální výchovu. V případě osobnostní 

a sociální výchovy nalezneme schodu v tom, že je zde kladen důraz na poznávání druhých 

lidí, jejich odlišností a respekt k těmto odlišnostem. Pozornost je věnována také lidským 

právům jako prostředku regulace mezilidských vztahů a také problémům v oblasti 

mezilidských vztahů. V rámci výchovy k myšlení v evropských a globálních 

souvislostech se žáci seznamují se sociálními a kulturními odlišnostmi mezi různými 

národy. Žáci v rámci výuky zjišťují, jaké jsou projevy různých kultur v evropském 

a globálním kontextu. V neposlední řadě je pozornost věnována mezinárodnímu 

porozumění, dodržování lidských práv, překonávání předsudků a stereotypů a budování 

pozitivních postojů k jiným kulturám. V neposlední řadě jsou témata spojená s multikulturní 

výchovou reflektována v rámci mediální výchovy, kde je pozornost věnována rozvoji 

 
54 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP 2018. [online] [datum citace 

14. 09. 2021] Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/pdf. s. 134.pdf. s. 38-39. 

55 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP 2018. [online] [datum citace 

14. 09. 2021] Dostupné z: https://www.edu.cz/rvp-ramcove-vzdelavaci-programy/pdf. s. 134.pdf. s. 82-83. 
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citlivosti k předsudkům a zjednodušujícím soudům týkajícím se společnosti. Žáci se v rámci 

mediální výchovy učí také o vlivu médií na kulturu.56 

4.1.2 Realizace multikulturní výchovy prostřednictvím projektů 

S ohledem na charakter multikulturní výchovy by měl učitel také volit vzdělávací metody, 

jejichž prostřednictvím se budou žáci s danou tématikou seznamovat. Velkým přínosem 

je v tomto případě projektová výuka. Projektová výchova je založena na principu learning 

by doing. Žáci v rámci projektu řeší reálný problém, který vychází z každodenního života. 

Žáci se tak nenásilnou formou seznamují s tématy, která s multikulturní výchovou souvisí. 

Mimo to jsou v rámci projektové výuky podporovány sociální a osobnostní schopnosti žáků. 

Tento typ výuky má také značný potenciál rozvíjet žádoucí hodnoty. V neposlední řadě 

je nutné si uvědomit, že má projektová výuka velký potenciál v rámci výuky průřezových 

témat, protože umožňuje nahlédnout na řešený problém z pohledu různých vzdělávacích 

oblastí. Jedná se tedy o ideální prostředek multikulturní výchovy.57 

O této skutečnosti svědčí také fakt, že se můžeme setkat s celou řadou multikulturních 

projektů, které jsou určeny žákům na 1. stupni základní školy. Základní školy tak mají 

možnost zapojit se do projektů, které jsou realizovány neziskovými organizacemi. Jedná 

se zde například o projekty realizované Multikulturním centrem, organizací Člověk v tísni, 

společností Scio atd. V rámci těchto projektů mají školy možnost získat metodiku, podle 

které je projekt realizován. Neziskové organizace školám poskytují podporu, aby měly 

realizované aktivity potřebný efekt a bylo dosaženo požadovaných výstupů. Zapojení škol 

do tohoto typu projektů s sebou přináší celou řadu výhod.58 

V řadě případů školy realizují projekty zaměřené na multikulturní výchovu bez podpory 

neziskových organizací. V odborné literatuře je možné najít celou řadu námětů a také 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školám nabízí zajímavé podněty. V mnoha 

případech se tak můžeme na školách setkat s projektovými dny, v rámci, kterých se žáci 

 
56 JIRÁSKOVÁ, V. Multikulturní výchova – předsudky a stereotypy. Praha: Epocha, 2006. ISBN 8-87027-

31-0. s. 93. 

57 PATAKIOVÁ, M. (eds.) Pestrobarevný svět aneb multikulturní workshopy pro učitele MŠ a 1. stupně ZŠ. 

Praha: Nesehnutí, 2014. s. 16. 

58 STRUCLOVÁ, V. (eds.) Multikulturní výchova – praktické náměty na průřezová témata ve výuce 

na 1. stupni ZŠ. Praha: Raab, 2014. s. 3-4. 
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seznamují s různými kulturami a etnickými skupinami. Žáci se většinou během 

projektových dnů mohou seznámit s kulturními zvyky a tradicemi jednotlivých skupin, 

tradiční kuchyní, historií nebo uměním. Součástí projektů jsou často také diskuse se zástupci 

různých sociokulturních skupin. Vlastní charakter projektu záleží na učiteli, který by měl 

vycházet z konkrétních podmínek školy.59 

 
59 PRŮCHA, J. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro pedagogy. Praha: Triton, 2011. ISBN  978-80-

7387-502-2. s. 46. 
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5 ZDRAVOTNÍ ASPEKT MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY 

Multikulturní výchova vnímá člověka jako komplexní bio-psycho-sociální bytost, 

což odkazuje na zdravotní aspekty multikulturní výchovy. Ta odkazuje na skutečnost, 

že jsou si všichni lidé rovni, vždy je však nezbytné respektovat jejich individuální 

zvláštnosti.60 Tato koncepce multikulturní výchovy se projevuje také ve výuce multikulturní 

výchovy na 1. stupni základní školy. 

Specifickou oblastí, se kterou multikulturní výchova souvisí je tematický okruh Člověk 

a jeho zdraví, se kterým se žáci na 1. stupni základní školy setkávají ve vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět. Také v tomto tématu se můžeme setkat s prvky multikulturní výchovy. 

V rámci tohoto tematického celku se žáci seznamují s člověkem jako bio-psycho-sociální 

bytostí. V rámci výuky si žáci osvojují základní vědomosti a dovednosti, které se týkají 

denního režimu, hygieny, výživy, prevence nemocí a mezilidských vztahů. Žáci si díky 

výuce uvědomí význam života a skutečnost, že všichni lidé jsou si rovni.61 

V souvislosti s multikulturní výchovou by si měli žáci uvědomit, že mají všichni lidé 

bez ohledu na svou sociokulturní příslušnost právo na zdravotní péči. Přestože by se mohlo 

zdát, že v současné době není nutné na tuto skutečnost upozorňovat, není tomu tak. Přestože 

žijeme ve 21. století přistup některých lidí ke zdravotní péči není rovný. Na tuto skutečnost 

upozornily například Preissová Krejčí a Máčalová.62 V případě zdravotní péče je při tom 

nezbytné brát v úvahu názory a potřeby jednotlivých skupin osob. Důvodem je skutečnost, 

že některé etnické nebo náboženské skupiny mají specifické požadavky, které vycházejí 

z jejich kulturních tradic. Jako příklad uveďme například skutečnost, že příslušníci 

náboženské společnosti Svědkové Jehovovi odmítají transfúze krve. Řada pravidel souvisí 

také se stravováním. Například muslimové odmítají konzumovat vepřové maso a židé 

 
60 PRŮCHA, J. Multikulturní výchova: příručka (nejen) pro pedagogy. Praha: Triton, 2011. ISBN  978-80-

7387-502-2. s. 86. 

61 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP 2018. [online] [datum citace 

14. 09. 2021] Dostupné z: file:///C:/Users/CDV/Downloads/RVP%20ZV%202017.pdf. s. 42. 

62 PREISSOVÁ KREJČÍ, A. a MAČÁLOVÁ, J. Limity českého pojetí multikulturní výchovy. In: Sociální 

pedagogika, roč. 2. č. 2. s. 62-72. ISSN 1805-8825. s. 63. 
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konzumují pouze košer potraviny. Všechny tato pravidla se týkají oblasti zdraví. Tyto 

specifické požadavky je nezbytné respektovat.63 

 
63 MARÁDOVÁ, e. Multikulturní porozumění. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. ISBN 80-

86991-82-2. s. 30. 
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6 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA – ŽÁCI S OMJ 

Když hovoříme o multikulturní výchově, tak nehovoříme pouze o praktické edukační 

aktivitě, ale také o teoretické stránce, která vychází z více vědeckých disciplín, které 

se na rozvoji multikultury podílejí. Je to například znalost etnologie, psychologie zaměřená 

na interkulturní vzdělávání a sociologie. 

Multikulturní výchovu, která je uskutečňována již na 1. stupni ZŠ musíme vnímat jako 

filozofii spolužití, nikoliv, jen jako soubor nějakých metod a forem vzdělávání. Tato 

filozofie by měla procházet napříč vším, co se žáci na základní škole učí, tzn., všemi 

předměty, všemi činnostmi, které konáme, jedině tak se dá naplnit její cíl, čímž je vzájemná 

tolerance. Multikulturu můžeme pojmout jako cílené vzdělávání, stejně tak i mimovolně 

při řešení různých situacích při rozhovorech se žáky. Důležité jsou tři takové pilíře, 

bez kterých se multikulturní výchova neobejde: 

▪ osobnost učitele, který má všeobecný přehled a morální předpoklady k tomu, 

aby zvládnul multikulturní výchovu; 

▪ nutná spolupráce s rodinou, kde je potřebná komunikace a pomoc při začleňování 

nových žáků s OMJ do kolektivu; 

▪ přátelské prostředí třídy a školy celkově – klima, které je příjemné pro všechny žáky, 

učitele.64 

6.1 Dobrá příprava učitelů 

Učitel by měl být především dobře připraven studiem na vysoké škole, kde by mu bylo 

poskytnuto náležité vzdělání k tomu, aby si osvojil základní pojmy, které jsou spjaty 

k multikulturnímu vzdělávání. Jak již jsem výše uvedla jsou to především znalosti z oblasti 

etnologie, psychologie a sociologie. Učitel by měl mít didaktické znalosti, měl by se naučit 

volit a používat v praxi prostředky s kterými by dokázal jak českým žákům, tak cizím 

státním příslušníkům objasnit společné fungování ve třídě, škole a společnosti celkově. 

V dnešní době existují informační centra pro multikulturní výchovu, jsou též pořádány různé 

kurzy, konference, kde se učitelé mohou o multikultuře dozvědět mnoho zajímavých 

 
64 ĽUPTÁKOVÁ VANČÍKOVÁ, Katarína. Interkultúrna výchova vo výchovno-vzdelávacom procese 

na 1. stupni ZŚ. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela. Fakulta pedagogická, 2004. ISBN 80-8055-920-1. 
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a potřebných informací, především umět používat odborné výrazy, které jsou 

pro multikulturu důležité. Jako příklad uvedu znalost etnických skupin, různé stereotypní 

a rasové předsudky a další. Měli by zvládnout propojení teoretických znalostí získaných 

studiem, tak i své dovednosti k tomu, aby získal interkulturní kompetence, které jsou 

pro učitele nutné k profesní způsobilosti, která je v současné době vyžadována.65 

6.2 Začlenění žáka do třídy 

Pro žáka s OMJ je důležité zapojení do třídního kolektivu především je toto v rukách 

třídního učitele, který by se o to měl snažit nejvíce. Umět podat pomocnou ruku a správně 

zapojit ostatní žáky v pomoci žákovi s OMJ se adaptovat v českém prostředí. Pokud žáci 

žákovi s OMJ pomůžou se začlenit, tak se i lépe naučí jazyk, pochopí naše zvyky a bude 

lépe rozumět probíranému učivu. V některých školách pracují s cizinci i cizojazyční 

asistenti pedagoga, kteří jsou žákům s OMJ nápomocní a pomáhají jim odstraňovat 

komunikační problémy, které jsou pro ně bariérou, kterou postupně musí zvládnout 

odstranit. Jedině postupnými kroky a dobrým vedením se žákovi podaří tzv „zapadnout 

do celého kolektivu“. Velmi vhodné prostředí pro žáky s OMJ je například i družina, 

kde probíhají různé odpolední aktivity, které jsou kolektivní, tím pádem se žák snadněji 

může zapojit a získávat tím znalosti a dovednosti, které si postupně osvojuje. Všichni žáci 

se společně musí naučit spolu sžít, ať již ve třídě, nebo v celé společnosti.66 

6.3 Pomoc s českým jazykem a komunikace s rodiči žáků s OMJ 

V řadě škol probíhá výuka českého jazyka pro cizince. Tuto povinnost vzdělávání žáků 

s OMJ školám nařizuje novela vyhlášky o předškolním a základním vzděláním z prosince 

2020. Jedná se o školy, které mají ve vzdělávání více jak 5 % cizinců. Dříve tuto povinnost 

měly krajské úřady, které zřizovaly kurzy, jež byly zaměřené na integraci žáků. 

6.4 Klasifikace žáků cizinců 

Tento problém trápí mnoho učitelů, jak správně klasifikovat žáka s OMJ. Tito žáci mají 

úlevu, která se může uplatnit pouze v pololetí školního roku, ale na konci školního roku 

již musí být žák ohodnocen, aby mohl postoupit do dalšího ročníku. Zde by se znalosti žáka 

 
65 PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: Triton 2006. s. 69, ISBN 8072548662 

66 „Tamtéž“, s. 83. 
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s OMJ neměli srovnávat se znalostmi ostatních žáků. Měli bychom ho hodnotit 

tím způsobem, jaké dělá pokroky, poskytnout mu potřebnou podporu ve vzdělávání. 

Je nutné žáky motivovat, aby se cítili plnohodnotní v kolektivu své třídy. Pokud není nutné 

nehodnotit, tak raději toto nepraktikovat, jelikož to žáka spíše demotivuje, pokud vidí, 

že ostatní žáci jsou známkovaní.67 

 

 
67 PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Praha: Triton 2006. s. 83, ISBN 8072548662 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

7 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ A JEHO CÍL 

Cílem mého výzkumného šetření bylo zjistit, jak učitele ovlivňuje při jejich pedagogické 

práci, vzdělávání žáků s OMJ, které se stalo součástí školního vzdělávacího programu, stejně 

jako inkluze. Zajímalo mě, jak se k tomuto tématu staví také žáci, jaký je jejich postoj 

k odlišným kulturním menšinám v ČR, a co případně považují za bariéry ve společném 

vzdělávání s žáky s OMJ. 

Pro zajímavost zde bude přiložena tabulka s odpověďmi žáků 5. třídy základní školy, kteří 

též zodpověděli dotazník, který se týká multikulturního vzdělávání přímo ve své třídě. 

Předpokladem je, že žáci se vzájemně tolerují a nemají mezi sebou žádné konflikty, které 

by mohly vznikat na základě společenství žáků odlišných ras. 

7.1 Metodologie dotazníkové šetření 

Výzkumný předpoklad č. 1: Více než 50 % dotázaných učitelů potvrzuje, že mají zkušenost 

s žákem cizí národnosti. 

Výzkumný předpoklad č. 2: Více než 50 % dotázaných učitelů potvrzuje, že žáci ve třídě 

přijali žáka jiné kultury a národnosti bez problémů. 

Výzkumný předpoklad č. 3: Více než 50 % učitelů potvrzuje, že žák z jiné kultury nepřináší 

do výuky žádné problémy a komplikace. 

Výzkumný předpoklad č. 4: Více než 50 % učitelů potvrzuje, že žák z jiné kultury může být 

přínosem pro vzdělávání a podnětem k rozvoji multikulturality. 
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7.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

1) otázka 

 

Graf 1: Jste 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

První otázka směřovala na to, jakého pohlaví jsou respondenti – učitelé 1. stupně, kteří 

budou vyplňovat anonymně dotazník. Zde se mi potvrdil můj odhad, že na 1. stupni vyučují 

především ženy, které v tomto případě mají výsostní postavení. Toto mi potvrdily odpovědi 

v dotazníku, a zde je vidět graf, který z 62 tázaných učitelů ukázal 100 % převahu žen, které 

vyučují na zmiňovaném 1. stupni základní školy. Všech 62 respondentek mého 

dotazníkového výzkumu jsou tedy ženy. Je zde předpokladem, že jsou různého věku. 

Věková hranice zde zjišťována nebyla, neboť to nebylo cílem této práce, také by to zřejmě 

ani výsledné odpovědi neovlivnilo. 
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2) otázka 

 

Graf 2: Jako dlouho pracujete jako učitelka na prvním stupni? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

V této otázce jsem dala na výběr z tří možností, jelikož je považuji za velmi důležité. 

Odpovědělo mi 17 respondentek, že ve školství pracují mezi 1-5 lety, 38 z nich 

je ve školství více než 5 let, což znamená, že se s multikulturní výchovou setkávají již delší 

dobu, tudíž mohou poskytnout svůj relevantní názor, na toto stále diskutované téma 

současné doby. Co se týká poslední možnosti tak tou bylo, že ve školství pracují do 1 roku. 

Zde to činilo z celkového počtu 62 odpovídajících: 7 respondentek, které zaškrtly tuto 

odpověď. 

V odpovědích tedy bylo stanovisko respondentek k multikulturní výchově na ZŠ, které 

pracují ve školství delší dobu, tak i respondentek, které právě začínají vyučovat a budou 

se s tímto specifickým vzděláváním současné doby, teda žáků s OMJ při své učitelské praxi 

dennodenně setkávat. S tímto fenoménem dnešní doby se budou muset naučit pracovat, svoji 

práci přizpůsobovat potřebám všech žáků, kteří navštěvují školu, umět správně volit 

organizaci, též činnosti ve výuce, případně přizpůsobit náplň vyučovací hodiny, také 

poskytnout individuální pomoc jednotlivým žákům při pochopení učiva a jeho následné 

aplikaci. 
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3) otázka 

 

Graf 3: Máte zkušenost s vzděláním a výukou žáka jiné národnosti? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

U této otázky jsem předpokládala, že většina respondentek se jistě setkala ve své třídě 

při výuce s žákem jiné národnosti, než je česká. Moje hypotéza se tímto potvrdila, jelikož 

takto odpovědělo 60 respondentek dotazníkového šetření, a to tak, že se při své výuce, tudíž 

při své učitelské praxi setkaly s několika žáky s OMJ. Dvě respondentky v tuto dobu, 

když jsem údaj zjišťovala měly zkušenost ve své učitelské praxi pouze s jedním žákem cizí 

národnosti. Zde se mohu domnívat, že se jedná o začínající učitelky, které svoji 

pedagogickou dráhu teprve začínají, tak se zřejmě ještě neměly možnost pracovně s těmito 

žáky s OMJ potkat. 
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4) otázka 

 

Graf 4: S žáky, z jakých zemí máte zkušenost (můžete vybrat více možností) 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

V dotazníku byla položena otázka, s jakými národnostmi se měly možnost respondentky 

setkat při výuce ve své třídě. Do výběrových zaškrtávacích odpovědí jsem zadala především 

ze svého pohledu nejfrekventovanější země, co se týká národností, které se u nás v současné 

době vzdělávají ve školách. Z grafu je patrné, že v tomto případě je osazenstvo žáků 

opravdu zastoupeno velkým množstvím národností. Převažují zde žáci z Ukrajiny 

a Vietnamu, dále je následují žáci ze Slovenska, Ruska a taktéž další cizí národnosti, které 

jsou také v nemalé míře zastoupeny. Ve školách, kde jsem požádala respondentky 

o vyplnění dotazníku bylo v tu dobu v jednotlivých základních školách od 5-15 % cizinců, 

což jsem se dozvěděla z webových stránek těchto škol. Z tohoto zjištění vyplývá, 

že respondentky se setkávají s velkým počtem žáků s OMJ a tito žáci jsou rozptýleni 

po všech třídách různých stupňů na základních školách. 
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5) otázka 

 

Graf 5: Mluví/mluvili tito žáci česky, 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

Odpovědi na tuto otázku mě velice zajímaly. Převažují zde odpovědí a to celkem 

32 odpovědí z možných 62, že žáci, kteří nastoupili do školy, tak hovořili částečně česky, 

což potvrdily respondentky v odpovědích v dotazníkovém šetření. Zde se domnívám, 

že to jistě usnadňuje začlenění těmto žákům rychleji než žákům, kteří se český jazyk musí 

začít učit teprve až při vstupu do české školy. Co je zde velmi zarážející, myslím si, 

že je to stejně velký problém na všech školách, že do škol nastupují žáci, kteří neumí 

ani slovo česky, a přitom se mají v českých školách vzdělávat. Těch odpovědí bylo celkem 

21, což je bohužel až moc z celkových odpovědí, kdy žáci neumí česky, což právě potvrdilo 

21 respondentek z 62 účastnic dotazníkového šetření. V tomto případě, je jak pro žáky, kteří 

se musí postupně učit českému jazyku, tak i pro učitelky toto jistě velmi dlouhá, náročná 

cesta, při které zúčastnění postupují po malých krůčkách k vytyčenému 

cíli, kterým je ovládnutí českého jazyka. Potěšující zprávou ale zde bylo, že 9 respondentek 

odpovědělo, že žáci umí dobře česky, tudíž i ve škole rozumí a mohou se následně velmi 

dobře vzdělávat úplně stejně jako české děti. Každá škola se tak potýká méně, nebo více 

s žáky s OMJ, kteří buď nerozumí vůbec, neumí česky, nebo jen částečně. 
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Zde si můžeme každý sám položit otázku, zda je to opravdu správně, že žáci, kteří nastupují 

do českých škol nerozumí ani slovo česky? Nemělo by to být jinak? Například tak, 

že než nastoupí do vzdělávacího procesu do českých škol, že by mohli projít například 

ročním kurzem českého jazyka? Nebo je opravdu přínosné tyto děti s OMJ hned zařadit 

do české školy, ať se postupně svou snahou naučí českému jazyku za „pochodu“? 

6) otázka 

 

Graf 6: Jaká podpůrná opatření tito žáci používají/používali (můžete vybrat více) 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

Jak je vidět z výše uvedeného grafu, tak žáci s OMJ dle respondentek, které odpovídaly 

na dotazníkové otázky, mají velkou podporu a pomoc, která přichází ze školy při jejich 

vzdělávání. Jedná se zde o podporu při výuce Českého jazyka, kdy se žáci za pomoci učitele 

učí dobře porozumět mluvené, také psané české řeči, což je samozřejmě potřebné kvůli 

porozumění ostatním předmětům. Jako další pomoc, kterou škola žákům poskytuje, 

je zvýšená podpora učitelů, tzn., že žáci mají různé individuální plány, snížené výstupy 

znalostí, v prvním roce školní docházky nemusí být dokonce ani klasifikováni. Nesmíme 

zapomenout ani na asistenta pedagoga, který je nezastupitelný ve vzdělávání těchto dětí 

s OMJ. Asistent pedagoga dětem především pomáhá se začleněním do kolektivu ostatních 
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spolužáků, pomoc poskytuje i při výuce. Pomáhá dítěti v orientaci v učivu, s přípravou, 

s tím, co dítě zrovna potřebuje, aby se rychleji, též efektivněji integrovalo do třídního 

kolektivu. Žákům s OMJ se též poskytují podpůrná opatření v případě různých materiálních 

pomůcek, kterými jsou třeba kartičky s obrázky a pojmenovanými předměty, další různé 

učební pomůcky, které dětem usnadní, aby si předměty (slova) zapamatovaly. Ve školách 

se používají při výuce počítače, tak i interaktivní tabule k názorným ukázkám, aby se žákům 

usnadnilo pochopení potřebného učiva k porozumění, zapamatování a interpretování učiva. 

Žákům s OMJ je podle respondentek škola nápomocná ještě dalšími různými možnostmi, 

které jsou individuálně zvoleny k jednotlivým žákům. 

7) otázka 

 

Graf 7: Jak reagovali žáci na žáka cizí národnosti ve třídě? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

Graf nám zde ukazuje, jakým způsobem se žáci s OMJ začlenili do kolektivu a jak to vlastně 

vnímají samotné respondentky. Z jejich pohledu jich 21 odpovědělo, že žáci přijali žáka 

s OMJ dobře a snažili se ho zapojit do třídního kolektivu a skamarádit se s ním. Což je jistě 

dobrý výsledek a ukazuje nám, že žáci nevnímají žádnou propast mezi žákem, který je jiné 

národnosti a jehož rodným jazykem není jazyk český. Další skupina a to 19 respondentek 

udala, že žáci ve třídě přijali žáka s OMJ velmi dobře, pomáhají mu, a dokonce se ho snaží 
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učit mluvit česky. Toto je další velmi dobrá zpráva, že žáci jsou ochotni pomoci 

se začleněním žáka s OMJ a nevnímají žádnou bariéru v odlišném rodném jazyku. Horší 

již je to, že 16 respondentek odpovědělo, že když nastoupil žák s OMJ, tak se ho ostatní žáci 

ve třídě spíše nevšímali, a to z důvodu toho, že mu nerozuměli. Tady vidím velký problém 

právě v tom neporozumění českému jazyku, kterým tím pádem vzniká propast 

v správné integraci dítěte do třídního kolektivu. Celkem 5 účastnic dotazníkového šetření 

zde odpovědělo, že žáci nepřijali dobře žáka s OMJ a vyhýbali se mu. Můžu 

se jen zde domnívat, že nebyl přijatý třeba z důvodu jeho nekomunikace, jelikož nerozuměl 

a nemluvil česky, nebo mohl narušovat výuku tím, že nerozuměl, tudíž učitel musel žákovi 

být více nápomocný k tomu, aby učivo pochopil, třeba si pomoci různými výukovými 

pomůckami a samozřejmě jiné … Tím pádem ho žáci mohli vnímat jako narušitele třídního 

klimatu. Samozřejmě jsou možné i další důvody, které by v tomto případě byly 

jen hypotézou, kterou nemám potvrzenou. 

Pouze jedna respondentka odpověděla, že jinak. Tato odpověď nebyla dále zkoumána. 

8) otázka 

 

Graf 8: Při nástupu žáka do Vaší třídy, věnovali jste se tomu, abyste žáka představili, 

snažili se jej zapojit, dali žákovi cizí národnosti možnost se adaptovat? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 
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Nejvíce odpovědí od dotazovaných účastnic dotazníkového šetření v této položené otázce 

bylo v tomto případě od 25 respondentek, a ty sdělily, že při nástupu žáka s OMJ 

se mu snažily věnovat několik dnů a také se snažily ho tím začlenit do kolektivu, což je jistě 

chvályhodné. Dalších 15 respondentek v odpovědích v dotazníku uvedlo, že se žákům cizí 

národnosti věnovaly pouze první den. Tady to může znamenat, že žák byl představen celé 

třídě a dál se musel snažit začlenit sám. Což si troufám říct, že v některých případech 

to může být dobrá volba, jelikož žáci, jak se ví jsou tvární a sami sebe dokážou do kolektivu 

zapojit. V horším případě, který samozřejmě v tomto případě se může také objevit a tím je, 

že žák se může hned od začátku tzv. stáhnout do sebe a samotné začlenění mu může 

způsobit potíže. Ale vše je pouze hypotéza a důvody, proč se dětem s cizí národností věnují 

učitelky pouze první den nástupu, jak bylo v dotazníku uvedeno jsem dále za cíl zjišťovat 

neměla. 

Velmi zvláštní mi přišla odpověď, že není čas na začleňování dětí do kolektivu celkem 

od 7 respondentek, což mi nepřijde jako správné, že se žákům právě při jejich nástupu 

do jiného prostředí vůbec nevěnují a jak uvádějí, právě z důvodu toho, že na to není čas. 

Je tu samozřejmě ale to ALE, nebylo mi známo složení dětí ve třídách, veškerá pedagogická 

práce jednotlivých respondentek, ani jejich věková kategorie, jelikož dotazníky byly 

vyplněny anonymně, tak se můžu jen domnívat, že se zde jedná o učitelky, které jsou 

pedagogicko-psychologicky velmi vytížené, mohou mít ve třídě více žáků cizinců, a další 

možné školní pracovní povinnosti. Toto není cílem mé práce zjišťovat, proč se tak děje, 

tudíž nedokážu odpovědět, můžu se pouze domnívat. 

Z celkového počtu 62 respondentek, 15 z nich odpovědělo, že žáci cizích národností se musí 

aklimatizovat samostatně. 

Začlenění žáků s OMJ je prvním důležitým krokem k tomu, aby se zde cítili chtění a mohli 

se správně dále vzdělávat. 
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9) otázka 

 

Graf 9: Museli jste díky příchodu žáka cizí národnosti něco ve třídě změnit (můžete 

vybrat více možností)? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

Tuto otázku jsem zadala cíleně, jelikož mě zajímala odpověď na to, jak se respondentky 

potýkají s příchodem cizinců do jejich třídy a zda jim to v práci nějakým způsobem narušuje 

výuku, nebo zda musí měnit styl výuky, či přepracovávat náplň výuky. Z grafu je zřejmé, 

že vesměs respondentky odpovídaly ve většině případů, že výuka je z důvodu žáků s OMJ 

ve třídě jinak organizovaná, stejně tak náplň výuky a s tímto si musí dokázat poradit. 

Jak jsem již uváděla v teoretické části, tak v současné době je na území ČR každý 

55. člověk cizí národní příslušnosti, tak je samozřejmě logické, že ve školách žáků s OMJ 

stále přibývá a je jich opravdu velké množství ve školách na různých stupních. Pouze 

13 respondentek z dotazovaných 62 účastnic, odpovědělo, že jim přítomnost cizinců 

ve výuce žádné problémy nečiní. Nemusí měnit ani organizaci výuky, tak náplň, stejně 

tak to nepovažují za narušení výuky a žákovi z jejich pohledu ani není věnována vyšší 

individuální podpora. 18 respondentek se vyjádřilo k této otázce narušení výuky, 

či nenarušení výuky žáky s OMJ tak, že musely něco ve své učitelské práci změnit, 
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ale nebyla to organizace výuky, ani náplň, ani další zde možné odpovědi, ale něco úplně 

jiného, což jsem dále již bohužel nezjišťovala, jelikož to nebylo cílem této otázky. 

10) otázka 

 

Graf 10: Byla pro Vás některá z uvedených změn obtěžující? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

V předchozí otázce jsem cíleně zjišťovala, zda respondentky musely něco změnit 

ve své učitelské práci s příchodem žáka s OMJ. V této následující otázce mě zajímalo, 

zda to respondentky vnímaly jako obtěžující, nebo jako běžnou součást výuky. 

Zde se 24 respondentek vyjádřilo, že je to určitě neobtěžuje a berou to jako naprosto 

přirozenou věc, která je v současném školství nutná. Spíše ne, tak tento názor dle odpovědí 

zastává z 62 respondentek rovných 17 účastnic dotazníkového šetření. Překvapujícím 

zjištěním pro mě je, že určitě ano uvedlo zde 6 respondentek, které udávaly, že pokud 

pracují ve třídě s žáky s OMJ, tak jim to práci ve třídě narušuje a považují to za obtěžující. 

Stejně tak 15 respondentek uvedlo, že spíše ano, že jim přítomní žáci s OMJ narušují jejich 

výuku, tím tento fakt považují za obtěžující faktor. Zde se vyskytl ze dvou třetin názor, 

že respondentky neberou výuku cizinců jako obtěžující faktor. Docela velký podíl, 

a to celkem celá jedna třetina z dotazovaných, považují tento způsob výuky, kdy mají 

ve třídě žáky s OMJ jako obtěžující. Proč tomu tak je, nebylo dále zjišťováno, zde byl pouze 
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zjišťován názor samotných respondentek, které se dennodenně s touto formou výuky, 

kdy je přítomný žák s OMJ potýkají a zda to berou jako narušení, nebo nenarušení samotné 

výuky. 

11) otázka 

 

Graf 11: Podařilo se Vám postupem času opět najet na původní režim? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

Respondentky, které se zúčastnily tohoto dotazníkového šetření zde měly možnost vyjádřit 

svůj postoj k tomu, zda se jim podařilo se s nástupem žáka s OMJ dostat při své vlastní 

výuce do zajetých kolejí jako měly před vstupem zmiňovaného žáka. Tady je z grafu vidět, 

že se většina respondentek dokázala vrátit velmi záhy do zajetých kolejí a žáka s OMJ 

bez problému začlenily do výuky. Takto odpovědělo 39 dotazovaných respondentek 

v dotazníkovém šetření. Některým z 62 tázaných to trvalo delší dobu, ale nakonec 

se i jim samotným to také podařilo a tímto způsobem to vyřešilo 12 z nich. Pouze 

11 respondentek zde vyjádřilo svůj vlastní názor, což byl názor takový, že se s tím potýkají 

stále a na svůj zaběhnutý vyučovací režim ještě stále nenajely. Dá se předpokládat, 

že to je z důvodu toho, že někteří žáci s OMJ neznají dobře český jazyk, a proto 

se jim učitelky musí věnovat jiným způsobem, než to potřebují ostatní žáci. 
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12) otázka 

 

Graf 12: Jak se Vám obecně pracuje s žákem jiné národnosti hovořícím jiným 

jazykem? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

V této otázce poskytly respondentky následující odpovědi na to, jak se jim pracuje s žákem 

s OMJ. Jak je patrné z grafu, jsou zde v nějaké míře zastoupeny všechny možnosti. Nejvíce 

zúčastněných v dotazníkovém šetření (19) mělo názor, že se jim s žáky s OMJ pracuje 

dobře, že nevidí žádné problémy v této práci s nimi, a dokážou se jim přizpůsobit. 

15 respondentek mělo ale názor opačný, a to ten, že je to při práci zdržuje. Zase 

se zde naskýtá otázka, proč asi tomu tak je|? Zde můžu jen hypoteticky předpokládat, 

že je to pravděpodobně kvůli tomu, že žák nerozumí českému jazyku, proto je spolupráce 

problematičtější, což může respondentkám vadit. 14 respondentek uvedlo, že je to pro ně 

komplikace. Zde se můžeme opět domnívat, že je to z důvodu neporozumění, nebo z důvodu 

bariéry, kterou je neznalost českého jazyka. Takto odpovědělo 9 dotazovaných, které 

považují právě za tu bariéru mezi žákem a učitelem právě důležitou komunikaci, která není 

možná, pokud žák neovládá český jazyk. Pro respondentky je to poté dlouhá cesta, aby žáka 

správně motivovaly a byly mu nápomocny při učení se českému jazyku. U 5 dotazovaných 

učitelek se objevila odpověď, že umí jazyk, kterým žáci s OMJ hovoří, tudíž jim mohou být 

více nápomocny, než se naučí rozumět a hovořit českým jazykem. 
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13) otázka 

 

Graf 13: Absolvoval/a jste před nástupem žáka specifické školení či kurz s žáky 

cizinci? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

Z 62 dotazovaných respondentek jich 18 z nich neprošlo žádným specializovaným 

školením, ani kurzem, ale vzdělávaly se samostatně a získávaly informace o práci s žáky 

s OMJ pravděpodobně z různých zdrojů. Tady samozřejmě záleží na kvalitě použitých 

materiálů k samostudiu a na tvůrčích schopnostech jednotlivých dotazovaných učitelek, 

jak toto dokázaly převést do své učitelské praxe, tak aby jim to samotným usnadnilo práci 

se vzděláváním žáků s OMJ. Celkem velký počet respondentek, a to bylo celých 16, které 

neměly žádné informace o vzdělávání cizinců ve škole, ani se samy v této specifické oblasti 

nevzdělávaly. Kurzem, který byl zaměřený na vzdělávání cizinců ve školách prošlo 

13 respondentek, u celkového počtu 62 dotazovaných. Což si troufám říct, že je to opravdu 

málo, jelikož cizinců ve školách hodně přibývá, tak by se touto problematikou vzdělávání 

cizinců měla zabývat většina učitelů, protože by jim to jistě ulehčilo práci s těmito žáky 

s OMJ. Materiály k samostatnému prostudování získalo 9 dotazovaných učitelek, jaké 

to byly přesně studijní materiály jsem dále nezjišťovala, nebylo to cílem této otázky. 

Poslední skupinou z počtu 62 dotazovaných, kterou tvořilo 6 respondentek problematiku 

vzdělávání žáků s OMJ řešily s rodiči žáků. 
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Jak je vidět z grafu, byly zde zastoupeny všechny možnosti, ať již že dotazované 

respondentky neměly žádné potřebné informace a metodiky k prostudování, 

až po specifický kurz pro vzdělávání cizinců ve školách. Toto je jistě z jedna problematik 

školství, že není zde žádná jasná metodika, která by učitelům v práci s cizinci dokázala 

v začátcích při vzdělávání žáků s OMJ pomoci. 

14) otázka 

 

Graf 14: Myslíte si, že žák cizí národnosti může být pro třídu a žáky přínosem|? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

V tomto grafu je zaznamenáno to, jaký mají dotazované respondentky názor na to, zda žák 

cizí národnosti je přínosem pro ostatní žáky, nebo si myslí opak. Největší skupinu 

zde tvořila odpověď, že spíš ne, až určitě ne a tuto odpověď mi poskytlo 30 respondentek 

z 62 dotazovaných. Jelikož jsem zjišťovala jejich vlastní názor, dále jsem nepátrala proč 

tomu tak u nich je, proč si myslí, že žák s OMJ není přínosem pro třídu, ani pro žáky. 

Naopak skupina 32 dotazovaných učitelek, svým názorem určila, že žáci s OMJ jsou spíše, 

nebo určitě přínosem jak pro žáky, tak pro celou třídu. Zde se potvrzuje, že multikulturní 

výchova, která je již v dnešní době stále více přítomna na všech stupních vzdělávání, také 

skoro ve všech třídách je naprosto běžná, učitelé jsou s ní ztotožnění a berou ji jako součást 

všedního života. 
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15) otázka 

 

Graf 15: Zapojujete nebo jste zapojoval/a národnosti žáka do výuky pro zpestření 

výuky? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

Opět je z grafu zřetelně vidět, že respondentky se zde rozdělily na skupiny, ať již větší, nebo 

menší, ale zastoupeny byly všechny dané možnosti odpovědí z dotazníku. Celkový počet 

45 respondentek se vyjádřilo, že národnost žáků s OMJ často, nebo výjimečně zapojují 

pro zpestření do výuky. V tomto ohledu si myslím, že dotazované učitelky správně 

využívají odlišné národnosti k tomu, aby se ostatní žáci dozvěděli jistě zajímavé informace 

o jiných zemí a žáci s OMJ jsou tímto více začleňováni do třídního kolektivu, což jim určitě 

svědčí, že jsou pro třídu přínosem. Další skupinu, která je zastoupena 17 dotazovanými 

učitelkami je odpověď, že nevyužívají vůbec odlišné národnosti žáků k tomu, 

aby představili svoji rodnou zemi, své zvyky ostatním spolužákům. Tímto samy sebe a žáky 

ve třídě připravují o předávání autentických informací právě od těchto žáků s OMJ, 

o možnou pestrost a jinakost výuky. 
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16) otázka 

 

Graf 16: Zapojujete samotného žáka cizí národnosti do výuky některých předmětů 

(třeba aby představil svou rodnou zemi, kulturu, zvyklosti apod)? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

Stejně jako v předchozím grafu, tak i tato otázka směřovala k zapojení cizinců do výuky, 

tentokrát konkrétního předmětu, kde by to bylo vhodné. Opět se sešly všechny možné 

odpovědi, které v 21 případech byly negativní, tzn. že dotazované respondentky jiné 

národnosti žáků nevyužívají k interpretaci svých znalostí a představení národních zvyků 

jejich rodné země atd. Zbylá část odpovídajících respondentek odpověděla, že občas ano, 

či výjimečně, a i často znalost žáků z cizích zemí využívají. Což může žáky jistě obohatit 

i potěšit, že se seznámí s jinou kulturou, než je jejich vlastní. 
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17) otázka 

 

Graf 17: Využíváte národnosti žáka i k rozvoji jazyka u celé třídy? 

Zdroj: vlastní zdroj, použití google dotazníku 

V našich školách je vzděláváno mnoho žáků s jinou národností, než je česká. Jak jsem 

již uvedla v teoretické části, tak je zde především hodně žáků z Vietnamu, Číny, Ukrajiny 

a dalších národností, kterých je v České republice opravdu mnoho. V tomto případě jsou 

to žáci, kteří mají jako rodné cizí jazyky, které se běžně na českých školách nevyučují. 

Zřejmě i z tohoto důvodu zde dotazované respondentky odpověděly, že nevyužívají žákův 

rodný jazyk k tomu, aby si ostatní spolužáci tento cizí jazyk osvojili, což je naprosto logické. 

Přesto 12 z dotazovaných respondentek z 62 odpovědělo, a to přesně tímto způsobem: 

9 učitelek ho používá výjimečně, 2 občas, 1 často. O jaké přesně cizí jazyky se jedná 

to nebylo cílem tohoto zjišťování. 

7.3 Dotazníkové šetření u žáků jedné třídy základní školy 

Dotazník položený dětem, kdy před jeho vyplněním probíhal hloubkový rozhovor na téma 

multikultura mezi námi, společné vzdělávání žáků a žáků s OMJ. Jednalo se o žáky 5. třídy 

základní školy. Cílem zde bylo zjistit, jak se staví samotní žáci k společnému vzdělávání, 

a zjistit jejich subjektivní názor na multikulturní výchovu a vzdělávání z důvodu toho, 

že třída je složena právě velmi multikulturně. Ve třídě je pospolu více národností, např. děti 
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z Ukrajiny, Vietnamu, Čínské lidové republiky, Afriky, Polska, Slovenska, Maďarska. 

Z tohoto důvodu mě zajímal názor žáků, kteří jsou v každodenním společném kontaktu, 

jak se spolu cítí, nebo co jim činí problémy, jelikož multikultura prostupuje všemi stupni, 

jak základní, tak střední školy. Právě žáci jsou ti, kteří se sní setkávají neustále, tak i jejich 

názor je velice důležitý. 

Tabulka 1: Dotazník 

Otázka Počet 

odpovědí 

Ano % Ne % Nechci 

odpovídat % 

Celkově % 

Máš nejlepšího 

kamaráda/kamarádku 

s jinou národností, 

než je česká? 

 

 

 

26 

 

 

61,6 

 

 

11,5 

 

 

26,9 

 

 

100 

Souhlasíš, když 

ve výuce probíráme 

i národní zvyky dětí, 

kteří jsou jiné 

národnosti, 

než české? 

 

 

 

26 

 

 

65,4 

 

 

11,5 

 

 

23,1 

 

 

100 

Myslíš si, 

že je správné 

začleňovat děti 

s jiným jazykem, 

než je český 

do českých škol? 

 

 

 

26 

 

 

34,6 

 

 

42,3 

 

 

23,1 

 

 

100 

Souhlasíš s názorem, 

že děti s jiným 

jazykem, než je český 

jsou ve škole 

zvýhodněny, že mají 

lepší známky? 

 

 

 

26 

 

 

65,4 

 

 

19,2 

 

 

15,4 

 

 

100 

Souhlasíš s názorem, 

že děti s jiným 

jazykem, než je český 

mají ve škole horší 

známky?  

 

 

 

 

26 

 

 

 

19,2 

 

 

 

69,2 

 

 

 

11,6 

 

 

 

100 

Je správné, 

že v ČR žije v dnešní 

 

26 

 

65,4 

 

19,2 

 

15,4 

 

100 
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době hodně 

národností? 

 

Souhlasíš s názorem, 

že jste ve třídě všichni 

kamarádi? 

 

 

26 

 

80,7 

 

15,4 

 

3,9 

 

100 

Souhlasíš s názorem, 

že všichni se musíme 

tolerovat a je jedno, 

jakou kdo 

má národnost? 

 

 

 

26 

 

 

92,3 

 

 

4,3 

 

 

3,4 

 

 

100 

Zdroj: vlastní zdroj 

Vyhodnocení dotazníku 

Na otázky v dotazníku odpovědělo 26 žáků, žádná z otázek nezůstala bez odpovědi. 

Z odpovědí je patrné, že žákům nečiní žádný problém, aby měli kamaráda či kamarádku jiné 

národnosti. Žáci nemají problém spolu vzájemně komunikovat. Zároveň nepociťují žádné 

větší bariéry ve společném vzdělávání se na základní škole. Navzájem se tolerují, rádi 

poznávají zvyky, které jsou charakteristické pro jiné země. 

Menší problém však vznikl na základě hodnocení výsledků vzdělávání, tzn. známkování 

žáků s OMJ, kdy někteří z ostatních žáků udali, že OMJ je spíše výhodou, z důvodu 

dosahování lepších známek v hodnocení těchto žáků. U některých žáků se toto jevilo jako 

nespravedlivé. Samozřejmě je to jejich názor, který se ale nemusí zakládat na pravdě. 

Naopak začlenění všech žáků do společného vzdělávání považuje většina z nich za kladnou 

zkušenost a důležitost této doby, kdy je svět pro ně otevřen. Ale ne úplně všichni žáci jsou 

tomuto multikulturalismu otevřeni, zde se však naskýtá možnost, že takto jen přebírají názor 

svých rodičů a nemusí tento názor již zastávat v budoucnu. Tolerance je velmi důležitou 

vlastností, kterou je potřeba dále u žáků pěstovat a nadále rozvíjet. Je vidět, že žáci v této 

třídě jsou hodně tolerantní a rozumí tomu, že se lidé musí k sobě chovat slušně a vzájemně 

se podporovat. Multikulturní výchova je jistě sama o sobě velmi obtížná a na pedagoga jsou 

kladeny velké požadavky, co se týká teoretických znalostí, tak znalostí metodiky, jak vše 

následně zapojit do praxe, a předat veškeré znalosti, dovednosti, o MKV žákům. 

Multikulturní výchova je disciplína, ve které velkou roli hraje osobní zdatnost pedagoga 
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a také jeho názory a postoje k tomuto tématu. Například Becker (1977) říká, že když chce 

jedinec „porozumět multikulturní výchově, tak musí především rozumět sám sobě., 

to znamená postavit se tváří v tvář svým zkušenostem, ať již vázaným na osobní život, anebo 

na dobový a společenský kontext.“68 

Třída se jeví jako stabilní, mezi samotnými žáky panují přátelské vztahy, většina z těchto 

žáků je spokojená s tím, že se vzdělávají společně se žáky s OMJ. Překvapením však bylo 

zjištění, že žáci zastávají názor, že žáci s OMJ jsou nějakým způsobem privilegovaní. 

Je nutné s tímto názorem žáků dále pracovat a vysvětlit jim, že jejich názor nemusí být 

správný. Je taktéž potřeba všechny žáky v daleko větší míře zapojovat do kolektivní práce, 

kde budou hodnoceni společně za odevzdanou práci. 

Žáci vyplnili dotazník na počítači, neměli s pochopením jak dotazníkových otázek, 

tak s prací na počítači žádné problémy, instrukce byly jasně formulované a žáci vše zvládli 

velmi dobře. Dotazník byl anonymní, nezjišťovala jsem, kdo jaký vyplnil, což jsem žákům 

samozřejmě sdělila. Cílem bylo získat informace, jaký názor mají na multikulturní 

vzdělávání spolu se vzděláváním žáků s OMJ ve škole, jelikož ho v současné době zažívají 

každý den. 

 
68 Osobní zkušenost a interkulturní senzitivita [online] [datum citace 09. 10. 2021] Dostupné 

z https://www.inkluzivniskola.cz/osobni-zkusenost-pedagoga-s-mkv 
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ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce podle jejího názvu bylo popsat současné pojetí multikulturní 

výchovy a její možnosti uplatnění ve výchovně vzdělávacím procesu u žáků s OMJ 

na 1. stupni základní školy. Teorie se zabývá charakteristikou multikultury jako takové, 

názory na multikulturu, vzdělávání žáků s OMJ, taktéž jejího využití jako průřezového 

tématu v různých předmětech, též popisuje projektovou výuku. Multikulturní výchova 

má různá ideologická pojetí a je jedinci chápána velmi odlišně. Zde se jedná o pojmy, jaké 

multikultura v sobě skrývá, co je předmětem zájmu a jakých cílů se má v multikultuře 

dosáhnout ve vzdělávání žáků 1. stupně, především u žáků s OMJ. V praktické části 

diplomové práce jsou sledovány názory učitelů na multikulturní vzdělávání žáků s OMJ, 

jelikož se s tímto fenoménem dnešní doby každodenně potýkají při své výuce. Zde se nabízí 

otázka, proč jsem si zvolila téma multikulturní výchovy a vzdělávání? Je to z toho důvodu, 

jelikož vnímám, že se počty žáků na všech typech škol přílivem cizinců do České republiky 

zvyšují. Není snad žádná třída na škole, kde by nebyl alespoň jeden žák s OMJ. Z tohoto 

důvodu mě proto zajímal názor a postřehy samotných učitelů, kteří byli ochotni mi vyplnit 

dotazník právě na toto téma, které je velmi aktuální. S multikulturou jako takovou, jsou 

stejně tak spojeni i žáci, na což jsem nezapomněla a též jsem se jich na jejich názor 

na společné vzdělávání s žáky s OMJ také zeptala, především formou diskuse, poté 

vyplněním dotazníku, jehož výsledek je zde také k nahlédnutí. Také je potřeba velká změna 

chápání, dovzdělávání učitelů v multikulturní výchově. S velkou pravděpodobností učitelé 

byli tzv. „hozeni do vody a plavej, jak umíš“, aniž by dříve byli důkladně obeznámeni 

s integrací žáků s OMJ, tím pádem multikulturním vzděláváním. Mnozí učitelé místo, 

aby žákům jiných kultur byli průvodcem a začlenili ho do všech činností během výuky, 

tak se je snaží spíše jen tolerovat. Podle mého názoru by se měl změnit přístup některých 

učitelů právě v tomto směru, aby u žáků hned v počátku neviděli jen problém, který 

jim vstoupil do cesty, který musí následně řešit, ale především přínos pro všechny 

zúčastněné jak ostatní žáky, tak i učitele. Učitelé by měli celý kolektiv dětí stmelovat 

a nezáleží na tom, jaký mají rodný jazyk. V tomto směru by se někteří učitelé měli hodně 

zamyslet sami nad sebou a brát v úvahu, že komunikace s dítětem je nutná a potřebná 

a že se dítě musí cítit chtěné, ne jej vyčleňovat z kolektivu a brát ho jako svoji přítěž. 

V tomto směru by měla pomoci právě vzdělanost a dovzdělávání učitelů v multikulturní 
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výchově. Věřím, že jsem zvládla alespoň trochu vystihnout co je to multikultura, která též 

zahrnuje zdělávání žáků s OMJ, v čem spočívá, jaké má cíle a kam směřuje, nebo 

by směřovat měla. Na tomto místě se ještě pokusím objasnit, komu je diplomová práce 

z praktického hlediska určena. Její využití spatřuji především u těch, kteří se chtějí stručně 

seznámit se základním pojetím multikulturní výchovy a možnostmi uplatnění v základním 

vzdělávání, též se chtějí seznámit se samotnými názory vybraných učitelů na 1. stupni ZŠ 

ohledně společného vzdělávání žáků a žáků s OMJ. Zdůrazňuji však, že se nemusí jednat 

pouze o pedagogické pracovníky. 
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I 

Příloha 1: Dotazník 

Vážení učitelé, 

tímto Vás prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí mé diplomové práce. V dotazníku 

bych se chtěla zaměřit na Vaše zkušenosti a názory s multikulturalitou ve vzdělávání žáků 

s OMJ na prvním stupni ZŠ. Dotazník je naprosto anonymní, proto prosím odpovídejte 

po pravdě. Pokud není u otázky uvedeno jinak, zvolte vždy jen jednu odpověď. 

1) Jste: 

a) žena 

b) muž 

2) Jak dlouho pracujete jako učitel/ka na prvním stupni? 

a) do 1 roku 

b) mezi 1 až 5 lety 

c) více než 5 let 

3) Máte zkušenost s vzděláváním a výukou žáka jiné národnosti? 

a) ano, měli jsme/máme několik takových žáků 

b) ano, měli jsme/máme jednoho žáka 

c) ne 

4) Pokud jste odpověděli „ne“, nemusíte už dále odpovídat. 

S žáky, z jakých zemí máte zkušenost? 

a) Slovensko 

b) Polsko 

c) Německo 

d) Anglie 

e) Vietnam 

f) Korea 



II 

g) Ukrajina 

h) Rusko 

i) jiné………………………………………………………………… 

5) Mluví/mluvili tito žáci česky? 

a) vůbec 

b) částečně 

c) ano, dobře 

6) Jaká podpůrná opatření tito žáci používají/používali (můžete vybrat více)? 

a) žádná 

b) asistenta pedagoga 

c) IVP 

d) individuální pracovní materiály 

e) názorné ukázky učiva pomocí obrázků 

f) zvýšena podpora a pomoc učitele při porozumění 

g) podpora výuky českého jazyka 

h) další……………………………………………………………………… 

7) Jak reagovali žáci na žáka cizí národnosti ve třídě? 

a) přijali ho dobře, snažili se jej/ji zapojit, skamarádit se 

b) velmi dobře, pomáhají mu se vším, učí jej česky 

c) spíše si ho nevšímali, protože jim nerozuměl/a 

d) ne moc dobře, spíše se ho stranili 

e) špatně, kvůli neporozumění jej šikanovali 

f) jinak…………………………………………………………………. 

8) Při nástupu žáka do Vaší třídy, věnovali jste se tomu, abyste žáka dětem představili, 

snažili se jej zapojit, dali žákovi cizí národnosti možnost se adaptovat? 

a) ano, věnovali jsme tomu několik dní 

b) ano, ale jen v rámci prvního dne 

c) ne, na to není čas 

d) ne, děti se musí aklimatizovat samy 



III 

9) Museli jste díky příchodu žáka cizí národnosti něco ve třídě změnit (můžete vybrat 

více možností)? 

a) ano, organizaci výuky 

b) ano, náplň výuky 

c) ano, žákovi jsem musel/a věnovat více času než ostatním 

d) ano, narušilo to celou výuku 

e) ano, museli jsme doplnit názorné pomůcky apod. 

f) jiné………………………………………………………………………………. 

g) ne 

10) Byla pro Vás některá z uvedených změn obtěžující? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

11) Podařilo se Vám postupem času opět najet na původní režim? 

a) ano, velmi záhy 

b) ano, po delší době 

c) ne, stále ty problémy a komplikace trvají 

12) Jak se Vám obecně pracuje s žákem jiné národnosti hovořícím jiným jazykem? 

a) dobře, nevadí mi to, přizpůsobím se 

b) dobře, umím jazyk, kterým mluví 

c) je to trochu komplikace 

d) špatně, nerozumím mu, komunikace je špatná 

e) vadí mi to, velmi mě to zdržuje 



IV 

13) Absolvoval/a jste před nástupem žáka nějaké specifické školení či kurz práce s žáky 

cizinci? 

a) ano, přímo na kurzu 

b) ano, dostal/a jsem k tomu metodiku k nastudování 

c) ne, řešil/a jsem to samostudiem 

d) ne, jen jsme o tom hovořili s rodiči žáka 

e) ne, nic 

14) Myslíte si, že žák cizí národnosti může být pro třídu a žáky přínosem? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

15) Zapojujete nebo jste zapojoval/a národnost žáka do výuky pro zpestření výuky? 

a) ano, často 

b) ano, občas 

c) ano, výjimečně 

d) ne 

16) Zapojujete samotného žáka cizí národnosti do výuky některých předmětů (třeba 

aby představil svou zemi, kulturu, zvyklosti apod.)? 

a) ano, často 

b) ano, občas 

c) ano, výjimečně 

d) ne 

17) Využíváte národnost žáka i k rozvoji jazyka a naučení se nového jazyka u celé třídy? 

a) ano, často 

b) ano, občas 

c) ano, výjimečně 

d) ne 



V 

Příloha 2: Začlenění žáků s OMJ formou her 

Třídnické hodiny, které v mnoha školách probíhají, jsou důležité pro stmelení třídního 

kolektivu a budování dobrých vztahů ve třídě. 

„Na jedné společné lodi“ 

▪ spolupráce mezi dětmi; 

▪ zažít si situaci, kdy se musí dělit s ostatními o místo; 

▪ poznat situaci, kdy se musí rozhodovat; 

▪ dodržování pravidel; 

▪ zažít společný zážitek a odnést si zkušenost s ním. 

Průběh: 

▪ připravit si prostor ve třídě; 

▪ pomůcky: deka, prostěradlo …; 

▪ rozdělení dětí do skupin; 

▪ nastavení pravidel, která jsou pro hru nutná dodržovat. 

Hra: úkolem dětí (družstev) je postavit se na deku a převrátit ji na druhou stranu, aniž 

by z deky sestoupily. Vzájemně je nutná spolupráce všech dětí, mohou si pomoci 

nadskakováním, podržením druhého apod. Nesmí však z deky spadnout. Komu 

se to povede, má vyhráno. 

Výhody této hry, které se tím získají jsou: 

▪ sblížení dětí, které spolu musí spolupracovat ve velké blízkosti a spoléhat se na sebe; 

▪ možnost sledování žáků přímo při hře a tím si může učitel vytvořit „svůj 

obrázek“ na zapojení, nebo nezapojení dětí do hry. 

Nevýhody, které z hry mohou plynout: 

▪ některé z dětí se může cítit nekomfortně z důvodu právě oné těsné blízkosti s dalšími 

dětmi; 

▪ nebezpečí úrazu z důvodu možného strkání dětí; 

▪ nespolupráce, stahování se do sebe, odloučení od kolektivu dětí. 



VI 

„Hra na pocity“ 

Pravidla: 

▪ vždy mluví jen jeden; 

▪ nasloucháme druhému; 

▪ neposmíváme se tomu, co kdo řekne; 

▪ odpovídáme stručně; 

▪ dodržujeme pravidlo STOP, pokud se rozhodne někdo, že nechce odpovídat. 

Průběh: 

▪ Žáci si sednou do kruhu na zem. Postupně každý z nich řekne jednu větu, je jedno 

jakou, necháme na jeho pocitech; 

▪ Do kruhu žáků se dají na zem různé obrázky, které představují nějaké zvíře. (stejně 

jako je v bajkách, že vlastnosti lidí se promítají do zvířat); 

▪ Každý z žáků si jeden postupně vybere a to ten, který ho charakterizuje. Poté svými 

slovy řekne, co to vlastně znamená, charakteristiku sám sebe, jak se vidí; 

▪ Takto si každý zvolí ten „svůj“; 

▪ Další volbou obrázku vystihuje jeho názor na nějakého zvoleného spolužáka ve třídě. 

Stejně jako sebe popíše i svého kamaráda. 

Výhody: 

▪ touto hrou se dá vystihnout, jak žáci na sebe reagují a vůbec celkový stav kolektivu 

ve třídě, což jistě učiteli pomůže vhled do vztahů žáků mezi sebou; 

▪ žáci získají zpětnou vazbu od spolužáků, jak je oni vidí, co si o nich myslí. 

Nevýhody: 

▪ některý z žáků se může cítit ponížen slovy spolužáka, být terčem posměchu apod. 

V této hře je důležité tzv. „ukočírovány“ hry učitelem, aby nedocházelo k neadekvátním 

situacím, jako je např. zesměšnění spolužáka či nevhodné charakterizování jiného. 

„Hra s obrázky“ 

Žákům se představí obrázky lidí, kteří se smějí, mračí, posmívají druhému, šklebí atd. Žáci 

určují, co asi lidé na obrázcích prožívají, v jakých jsou situacích, prostě vše, co obrázek 
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pro ně představuje. Posléze si sami různé situace a pocity lidí, co viděli na obrázku zkusí 

sami zahrát. 

Položíme otázky, které žáci budou zodpovídat: 

▪ Jak se asi cítí lidi na obrázku? 

▪ Na co byste se jich chtěli zeptat? 

▪ Mohli bychom se od lidí na obrázku něco naučit, nebo se poučit? 

▪ Je nějaký obrázek lidí, který na vás působí velmi dobře? 

Zde by se měl učitel zdržet jakéhokoliv shrnutí celé hry, ale nechat diskusi pouze na dětech 

a jejich pocitech. Učitel by měl zůstat pouze pozorovatelem a koordinátorem vhodného 

diskutování mezi žáky a na konci by měl pouze žáky ocenit za aktivitu při hře. 

„Malujeme pro radost“ 

Zde děti dostanou velký plakát papíru na malování a budou společně vytvářet jedno 

společné dílo. Jako příklad uvedu téma: „Jak se slaví svátky v různých zemích?“ Každé 

z dětí přispěje svým dílkem v celé skládačce obrázků, poté nakreslí svůj obrázek. Nakonec 

o obrázcích vypráví a tím se navzájem seznamují s různými zeměmi. 

„Země neznámá“ 

Zde je potřeba mít připravené pomůcky, které jsou nutné: což může být DVD, Powerpoint 

prezentace, nebo video o zemi, kterou chceme s dětmi prozkoumávat. To znamená, jakou 

má země minulost, jaká je její současnost, jak v té zemi lidé žijí, co je tam za kulturní 

bohatství apod. 

V druhé části se čte úryvek z knihy, kde je také charakteristika a složení obyvatelstva 

v té konkrétní zemi. Soustředíme se především na vzdělávání dětí ve školách. 

V poslední třetí části hodiny si děti osvojí znalosti – říkat: dobrý den a dobrou noc. Můžeme 

doplnit též charakteristickou hudbou, která je charakteristická svým stylem 

k prozkoumávané zemi. 

Pro všechny zúčastněné by to měla být forma zábavná a hlavně poučná.69 

 
69 Metodiky multikulturní výchovy [online] [datum citace 20. 8. 2021]. Dostupné 

z https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodika-multikulturni-vychovy_0.pdf 

https://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/metodika-multikulturni-vychovy_0.pdf
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Charakteristika různých zemí a pracovní činnost 

Pracovní činnosti zaměřené k charakteristice různých zemí (zde např. Vietnam) 

Ve Vietnamu je typické, že obyvatelé na tržištích nosí kónické klobouky. Klobouk 

je vyroben z bambusu (lisovaná stébla), je to pokrývka hlavy, která chrání před sluncem, 

deštěm a je součástí oblečení lidí ve Vietnamu. Žáci si takový klobouk zkusí vyrobit 

společně. 

Průběh činnosti: 

▪ použijeme čtvrtku či tvrdý papír; 

▪ vystřihneme kruh a poté si ho tužkou rozdělíme na cca 8–10 proužků, které 

vybarvíme barevnou pastelkou; 

▪ kruh složíme do kónického tvaru a lepidlem spojíme dva konce; 

▪ zespodu okraje připraveného klobouky nalepíme barevný proužek (krepového) 

papíru, nebo stuhy. 

Další možnost výroby jiného klobouku: 

▪ vystřihneme kruh, poté vystřihneme střed kruhu a zbude nám kruh s volným středem 

(okraj); 

▪ vystřihneme z barevného papíru proužky (cca 8-10 proužků); 

▪ na vystřižený kruh (okraj) lepíme vystřižené proužky z barevného papíru. 

Klobouk je hotový. 


