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ANOTACE 

Tato diplomová práce je zaměřena na úroveň, míru multikulturní vzdělávání 

žáků na 1.stupni základních škol. Teoretická část vymezuje pojem multikulturní 

výchova a pojmy důležité pro jej í hlubší pochopení. Definuje multikulturní výchovu ke 

vztahu k žákům, učitelům a škole. 

Praktická část je zpracována na základě dotazníkového šetření, které proběhlo 

ve čtyřech základních školách a zjišťovalo úroveň multikulturní vědomí žáků a míru 

jejich vztahů k žákům z odlišné kultury. Práce obsahuje též dotazníkové šetření učitelů 

1.stupně, týkající se jejich přístupu k multikulturnímu vzdělávání a zkušeností s žáky 

z odlišných kultur. 

Předkládaná práce přibližuje skutečný stav multikulturního vzdělávání na 

vybraných základních školách. 

Klíčová slova 

Multikulturní výchova, kultura, odlišnosti, tolerance, cizinci, vzdělávání. 

Annotation 

The thesis is focused on level and degree of multicultural education primary 

educated pupils. Its the theoretical part specifies a conception of multicultural 

education and terms important for closer insight of these. The part also defining 

education inrelation to pupils, teachers and school. 

The practical part is elaborated on the basis of the questionnaire designated for 

for Primary schools. It finds out the level of multicultural awareness of pupils and 

quality of their relations to pupils from a different culture. This part either contains the 

questionnaire survey of Primary teachers. It is concerned with teacher's approach to 

multicultural education and experiances with pupils from a different culture. 

This work makes closer view of the real state of multicultural education at 

selected schools. 

Key words 

Multicultural education, culture, differences, toleration, foreigners, education. 
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ÚVOD 

Když jsem si vybírala téma svojí diplomové práce, měla jsem na výběr spoustu 

oblastí, které by mě zajímaly. Nechtěla jsem se však zabývat příliš známými a již 

zevrubně zpracovanými tématy. Chtěla jsem něco, co mi v budoucnu bude užitečné, jak 

v praxi učitele, tak jako člověku žijícímu v dnešní společnosti. Možná u mě rozhodlo 

hodně i to, že inklinuji spíše k sociálním a společensky závažným tématům. Nikdy jsem 

nebyla osobou, které by byly lhostejné životy druhých lidí, hodně jsem se vždy zajímala 

o vztahy mezi lidmi, jejich chováním a také prioritami, které tito lidé mají. Dnešní svět 

je však příliš konzumní na to, aby si někteří lidé uvědomili, že by měli být vděční za to, 

jaké životy žijí a že jiní lidé bohužel zdaleka nemají ani ten nejprůměrnější život 

obyčejnějšího Evropana. Lidé se dnes zabývají hlavně sebou, tím co je důležité pro ně, 

ne pro jejich okolí nebo pro společnost, ve které žijí. Každý jsme sice pouhá kapka 

v moři, ale dohromady tvoříme to, co ovlivňuje životy nás všech. 

Naučit děti toleranci k jakýmkoli rozdílům mezi lidmi je velice důležitým 

posláním nejen rodičů, ale také učitelů. I když se nás téma multikulturality donedávna 

příliš netýkalo, dnes je to neoddělitelná součást našeho každodenního života. Lidé z naší 

země odcházejí a jiní zase přicházejí. V tomto případě nejde jen o to, ukázat dětem 

rozdíly, ale také jim vysvětlit příčiny a souvislosti. Dříve se děti s lidmi jiné rasy 

setkávaly spíše pouze na obrázcích, dnes je tomu však úplně jinak. Základní i mateřské 

školy se stávají místem střetávání různých kultur. Proto je třeba věnovat této oblasti 

velkou pozornost a již v útlém věku toto povědomí u dětí utvářet. Dle mých 

dosavadních zkušeností z této oblasti, se bohužel i u nejmladších dětí vyskytují projevy 

netolerance k lidem jinak vypadajícím. Známky nelibosti k obrázku kambodžského 

chlapce jsem zaznamenala j iž u dětí v mateřské škole, což mě velmi nemile překvapilo. 

Věřím, že velký vliv mají rodiče, kteří samotní nejsou v této problematice dostatečně 

informováni. Multikulturní výchova by měla být součástí vzdělávání každého z nás, 

protože jen to je klíč k rozvoji tolerance a akceptace jiných národů, kterými se cítíme 

ohroženi. Poznání jiných kultur a tradic je tak osvětou a prevencí před vznikem 

nepříznivých postojů. 

Cílem mojí práce bude zjistit, jak se k tématu multikulturality staví jak děti, tak 

jejich učitelé a také jak se s touto „novinkou" vypořádává škola samotná. Zvolenou 
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metodou bude zejména metoda dotazníku, kterou bych chtěla použít v případě sběru 

informací od žáků a také při dotazování učitelů. Metodu rozhovoru uplatním v případ 

získání přesnějších informací od učitelů. 

Výzkum budu provádět ve 4.-5. třídách základních škol v severočeských 

Litoměřicích. Ráda bych si zmapovala povědomí o multikultuře v menším městě, kde 

není koncentrace národnostních menšin tak vysoká. 

K mému rozhodnutí věnovat se tomuto tématu hodně přispělo i to, že jsem 

v nedávné době spolupracovala na v projektu humanitární organizace ADRA. Když mi 

byla spolupráce nabídnuta, vůbec jsem popravdě nevěděla, do čeho jdu. Zanedlouho 

jsem však zjistila, že moje rozhodnutí začít pracovat jako dobrovolník v projektu 

rozvojového vzdělávání, bylo správné. Dozvěděla jsem se mnohé a proto jsem chtěla, 

aby rozvojové vzdělávání bylo hlavní součástí mé diplomové práce. 

Ke zpracování diplomové práce jsem volila literaturu, která samozřejmě úzce 

souvisí nejen s multikulturní výchovou, školou a výchovou, ale také literaturu, která 

objasňuje kořeny a historické souvislosti různých kultur. 

V první části své práce se budu věnovat teoretické přípravě na výzkum 

samotný. Nejprve budu pomocí odborné literatury analyzovat relevantní pojmy jako je 

multikulturní výchova, výchova k toleranci, výuka v multikulturním prostředí na 

primární škole, odraz multikulturního prostředí ve škole v ŠVP, pozice dětí cizinců v 

kolektivu dětí. Posléze také vztahy dítěte na primární škole ke spolužákům z odlišného 

kulturního prostředí a jejich podmíněnost úrovní psychosociálního vývoje, souvislost 

s utvářením osobní a sociální identity. Zmíněny budou též principy multikulturní 

výchovy na 1.stupni základních škol, požadavky na klima (výuku a pedagogickou 

komunikaci) a na připravenost učitelů. A v neposlední řadě také požadavky na školu 

s ohledem na situaci dětí cizinců a národnostních menšin. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. ANALÝZA ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Multikulturní výchova jakožto transdisciplinární věda pracuje s mnoha pojmy. 

Pro pochopení dalších částí této práce je nutné se v těchto pojmech orientovat a zaměřit 

se na problematiku multikultury jako takové, mnoho potřebných pojmů nalézáme v 

současné literatuře, která se zabývá se multikulturní výchovou a menšinami. 

V následujících řádcích této kapitoly jsou vybrány nejdůležitější z nich. 

1.1 Kultura 

Kultura je určitým způsobem organizované prostředí, ve kterém se narodíme a 

jsme v něm vychováváni. Udržováním a rozvíjením návyků a zvyků této kultury se 

stáváme jejími příslušníky. 

„Kultura ve smyslu sociologickém a kulturně-antropologickém znamená 

způsoby chování, sdílené normy, hodnoty, tradice, rituální aj. jež jsou charakteristické 

pro určité sociální nebo etnické skupiny.Každá kultura má svou charakteristickou 

podobu a tutéž kulturu sdílí jeden národ. 

Podle další Průchovi (2001) specifikace je kultura celistvý systém významů, 

hodnot a společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které 

prostřednictvím socializace předávají dalším generacím. "2 Je to tedy soubor určitých 

pravidel a ustálených podob chování, které si příslušníci určité kultury předávají mezi 

sebou. Dle E.Murphyho (1998) kultura není výrazem vědomí, nýbrž vědomí je výrazem 

kultury a společenské činnosti. Člověka tvaruje to, co dělá, čím se zabývá. Lidstvo je 

naopak již předem zformováno, má určité trvalé a neovlivnitelné vlastnosti a jakousi 

vlastní vnitřní předurčenost a celistvost. 

Kultura rovněž utváří naše zcela každodenní chování a tím zdaleka přesahuje 

to, co jsme si schopni uvědomovat. Lidé v odlišných kulturách zcela odlišně chodí, sedí, 

gestikulují a stojí. Odlišné zvyklostní způsoby chování, jsou stejně jako určité 

charakteristické předměty či umělecké styly jednotlivých kultur. Murphy (1998) tvrdí, 

ze „..kultury jsou ve skutečnosti složeniny, neboť přes devadesát procent obsahu většiny 

1 Průcha,J. Pedagogický slovník, s.108. 
2 Průcha,J. Multikulturní výchova, s.32. 
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z nich tvoří výpůjčky a napodobeniny jiných společností".3 Všechny kultuya se vyvinuly 

z jedné jediné, po mnoho let se prolínaly a formovaly. 

Murphy (1998) též zmiňuje teorii, že „kultura je celiství systém významů, 

hodnot a norem.To znamená, že kultury mají jakýsi systém."4 Různé součásti kultury se 

sobě navzájem přizpůsobují, doplňují a vytvářejí tak systematický vzor pro život. Vnější 

vlivy způsobují velké změny, které však nejsou tak výrazné, protože dochází 

k asimilačnímu procesu, kdy jsou adaptovány a přizpůsobeny zaběhlému systému. 

S různými kulturami úzce souvisí pojem akulturace. Průcha (2001) definuje 

tento pojem jako „sociálníproces, v němž dochází ke kulturním změnám trvalým stykem 

dvou nebo více kultur. Akulturace zahrnuje jak přebírání jedněch prvků z jiné kultury, 

tak vylučování jiných nebo jejich přetváření."5 Je to tedy proces, ve kterém dochází 

k výměně prvků dvou nebo více kultur a jejich včlenění do kultury stávající. 

K akulturaci dnes dochází velmi často a to vlivem každodenního střetávání kultur a 

přejímání určitých částí nebo tradic jiné kultury. Největší vliv na kulturu naší a kulturu 

východních zemí Evropy mají naši západní sousedé. Mnohdy jedinci jedné kultury 

přejímají určité znaky kultury jiné, aby se přiblížili západoevropskému způsobu života 

a tamnímu životnímu stylu. 

1.2 Předsudky a stereotypy 

Předsudky jsou určité postoje, názory a představy, které chováme k určité 

skupině lidí. Tyto předsudky bývají většinou negativní a vycházejí ze špatné zkušenosti 

s touto skupinou lidí. Na předsudky navazují stereotypy, které klasifikují členy této 

skupiny stejně jako jednotlivce. Dle Průchy (2001) jsou předsudky a stereotypy 

„představy, názory a postoje, které určité skupiny lidí chovají k jiným skupinám. "6 

Předsudky jsou projevem stereotypů a často převažují nad zdravou úvahou a komplikují 

tak komunikaci mezi lidmi. Předsudky ovlivňují náš pohled na svět a projevují se 

v nůš í Činnost i . 

1 Muchy, R.R Úvod clo kulturní a sociální antropologie, s.35. 
4 Tamtéž. 
5 Průcha, J. Multikulturní výchova, s.36 
6 Tamtéž. 
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Stereotypy jsou ustálené a šablonovité způsoby posuzování určité zkušenosti. Nejsou 

však výsledkem přímé skutečnosti, ale jsou zprostředkované, převzaté. Předsudky jsou 

dle Petrucijové (2005) „předem formované postoje k nějaké třídě objektů, které se 

projevují bez ohledu na individualitu objektu. "7 Vlivem předsudků je výsledek vnímání 

již předem determinován. Díky předsudkům vnímáme vše cizí jako možné nebezpečí. 

1.3 Národ a národnost 

Národ je určité společenství lidí, které je jedinečné. Má své kulturní a politické 

vědomí, jenž se utváří na základě společné historie a společného teritoria. Kultura je 

specifickým projevem určitého národa. Ve školním prostředí často dochází ke střetávání 

různých kultur, proto je nezbytné se alespoň částečně orientovat v rozdílech, které se 

vyskytují mezi kulturami. 

Průcha dále uvádí tři typy kritérií jimiž jsou národy vymezovány: 

1) Kritérium kultury, které zdůrazňuje důležitost společného jazyka nebo 

náboženství. Nezanedbatelná také je společná historie, která obsahuje společné 

zkušenosti příslušníků tohoto národa. 

2) Kritéria kam spadá politické postavení národa hovoří o formě státu vůči 

ostatním státům, které tento národ obklopují. 

3) Psychologická kritérium vymezuje uvědomění jednotlivců o tom, ke 

kterému národu náleží. Jejich národní uvědomění a národní sounáležitost. 

S národem úzce souvisí pojem národnost, který jednotlivce řadí k určitému 

národu. Národnost je tedy určitou příslušností do určité skupiny lidí, kterou můžeme 

charakterizovat jako národ. Národnost je sounáležitost se skupinou lidí, která patří 

k určitému národu. 

1.4 Národnostní menšina 

V hlavě I. v paragrafu 2, zákona č.273/2001Sb., o právech příslušníků 

národnostních menšin je národnostní menšina vymezena takto: 

7 PETRUCIJOVÁ, J. Multikulturalismus, kultura, identita, s.40. 
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„Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na 

území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla 

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

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

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

účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo. 

Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí kjiné než 

české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny 
<5 

spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti." 

Národnostní menšina je tedy uskupení lidí žijících v jiné zemi, kteří mají 

společný původ, stejnou kulturu, mluví stejným jazykem a dobrovolně se k této menšině 

hlásí. K národnostní menšině se může přihlásit každý dle svého uvážení a své svobodné 

vůle. Na našem území se nachází mnoho národnostních menšin, které si zde v průběhu 

let založily vlastní spolky sdružující jejich jednotlivce a podporující jejich kulturu a 

zvyky. 

V mezinárodním právu termín menšina označuje „skupinu obyvatel, které se 

odlišují od zbytku populace prostřednictvím omezeného počtu charakteristik jako je 

rasa, barva pleti, etnický původ, kultura, jazyk a náboženství. 9 

1.5 Etnikum 

„Etnikum je skupina lidí, kteří mají společný původ, obvykle společný jazyk a 

sdílejí společnou kulturu. "w Každé etnikum náleží do určité etnické skupiny, každý 

z nás má tudíž etnickou příslušnost, do níž podle určitých znaků náleží. Prostřednictvím 

sounáležitosti s etnickou skupinou, její kulturou, zvyky a dalšími společnými znaky se 

vytváří etnické vědomí. Nejdůležitějším znakem určitého etnika je jazyk a vymezené 

teritorium. 

V souvislosti s etnikem zmiňme ještě termíny majorita a minorita, se kterými 

se setkáváme v odborné literatuře velice často. Minoritou je míněna národnostní 

8 http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.l55/701 ?numberl=273%2F2001&number2=&name=&text= 
9 Blahož J„ Klíma K., Skála J. Ústavní právo Evropské unie, s.581 
10 Průcha, J. Multikulturní výchova, s.18. 
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menšina žijící v j iné zemi obklopena majoritou. Majorita je naopak většina, která 

obklopuje národnostní menšinu, tedy národ, ve kterém minorita žije. 

1.6 Rasa a rasismus 

Rasa je výraz používaný v biologii člověka, který charakterizuje a třídí lidský 

rod podle určitých anatomických znaků. Podle těchto znaků se rasy dělí do tří 

základních skupin a to na rasu europoidní, která je zastoupena hlavně v Evropě, rasu 

mongoloidní, která se vyskytuje v Asii a rasu negroidní, kterou představují obyvatelé 

afrického kontinentu. Podle T. Šiškové (1998) je pojem rasa „...antropologický termín 

vztahující se k druhové diferenciaci plemen. Jde o souhrn společných dědičných rysů, 

jimiž se vyznačuje určitá skupina." " 

Vlivem rozdílností a netoleranci určitých členů naší společnosti často dochází 

k utlačování menšin nebo jejich členů, které se nazývá rasismus. Průcha (2001) definuje 

rasismus jako „...jednání, které překračuje pouhé vnímání rasových odlišností a 

přetváří se na nepřátelské aktivity vůči příslušníkům jiné rasy"'2 Míra inklinace 

k rasismu je ovlivněna osobní zkušeností, dále vlivem okolí nebo sociální skupinou, ve 

které se jednotlivec pohybuje, společností jako takovou a informovaností v souvislosti 

s touto problematikou. Podle T. Šiškové (1998) lze rasismus charakterizovat jako 

ideologii, která představuje soubor koncepcí vycházejících ze strachu z cizího. 

Předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských plemen"13 Strach z cizího lze také 

nazývat xenofobií. Jedinec nemá už jen z biologického hlediska důvěru k mnoha věcem, 

které nezná a jsou pro něj cizí. Z tohoto postoje vzniká xenofobní chování. Pokud se 

rasistické postoje uplatňuji v určitých oblastech společenského života může docházet 

k rasové diskriminaci. Jedinci z menšin jsou jistým způsobem znevýhodňováni oproti 

ostatním. K znevýhodňování může docházet v oblasti zaměstnání, vzdělávání a jiných 

oblastech společenského života. 

11 Šišková, T. Výchova k toleranci a proti rasismu, s.51. 
~ Průcha, J. Multikulturní výchova, s.29. 

13 Šišková, T. Výchova k toleranci a proti rasismu, s. 13 
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1.7 Migrace, emigrace a imigrace 

Tyto termíny souvisejí s pohybem obyvatelstva nebo také s pohybem 

příslušníků určitého národa. Důvodů pro tento pohyb bývá mnoho, ty však budou 

specifikovány v kapitole Menšiny. Migrace je přesun obyvatelstva ze státu do státu. 

Imigrace je přicházení nových obyvatel na území jiného státu. Emigrace neboli 

přistěhovalectví je dobrovolný či nucený odchod ze země, ve které jedinec setrvává. 

2. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

2.1 Definice 

„Multikulturní výchova usiluje o to, vytvářet prostřednictvím vzdělávacích 

programů způsobilost lidí chápat a respektovat jiné kultury než svou vlastní a 

eliminovat tak nebo oslabovat etnické či rasové předsudky. "'4 Multikulturní výchova by 

měla podporovat a rozvíjet informovanost, rozšiřovat vědomí žáků a jedinců o jiných 

kulturách a o toleranci k nim. 

Dle jiné Průchovi (2001) definice je multikulturní výchova „...edukační 

činnost zaměřená na to, aby učila lidi z různých etnik, národů, rasových a náboženských 

skupin žít spolu a vzájemně se respektovat a spolupracovat. "'5 

Úkolem multikulturní výchovy je usnadňovat a podporovat vzdělávání žáků 

z různých etnických menšin, tak aby vyhovovalo jejich psychickým a jazykovým 

možnostem. 

Podle Průchy (2001) má multikulturní výchova čtyři základní složky: 

První složkou je oblast vědecké teorie, která se skládá z vícero věd, ne jen 

zvědy pedagogické. Pro poznání multikulturní výchovy jsou nezbytné poznatky 

z mnoha nauk jako je etnografie, kulturní antropologie, sociolingvistika, teorie 

komunikace a další. 

Druhou složkou je oblast výzkumu, která se zabývá sběrem a dat doplňujících 

a informací, které podporují vědecké teorie, jenž jsou s multikulturní výchovou spjaty. 

'J Průcha, J. Pedagogický slovník, s.129. 
5 Průcha, J. Multikulturní výchova, s.15. 
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Třetí složkou je systém informační a organizační struktury, která zastřešuje 

věda a výzkum. Funguje jako podpůrné zařízení, které zahrnuje organizace zabývající 

se multikulturní výchovou na národní i mezinárodní úrovni, specializované časopisy, 

informační databáze a jiné. 

Čtvrtá složka zahrnuje praktickou edukační činnost, která je zaměřena na 

osvětu žáku a veřejnosti. Má podávat informace o jiných kulturách, etnicích, zvycích a 

životech lidí v různých koutech světa. Zahrnuje učení se schopnosti tolerance, vytváření 

pozitivních vztahů k odlišným etnikům. Realizuje se jak ve školách ve vzdělávacím 

procesu, tak na festivalech a veřejných setkáních. 

Multikulturní výchova je proces, který pomáhá jednotlivcům v utváření vztahu 

k j iným kulturám, a rozvíjení tolerance k nim. Přispívá k utváření dispozic a to zvláště 

hodnotových a komunikačních. Jejich získávání je založeno na znalostech a 

dovednostech. 

Na druhé straně V. Jirásková (2006) ve své knize zmiňuje, že multikulturní 

výchova je brána jako módní trend, který se vrací k tomu, co je již dávno známé a 

časem vyprchá v zapomnění. 

2.2 Multikulturní výchova a praxe 

Lidé, jakožto etnika, vedle sebe žijí od počátku civilizace. V dnešní době však 

vlivem globalizace a spojování států, emigrace a imigrace dochází k potřebě výměně 

informací, které jsou nezbytné k nekonfliktnímu a vnímavému soužití. 

Důležitost těchto poznatků nemá hodnotu jen pro učitele, ale i pro širokou 

veřejnost. Jelikož v našich zemi probíhá multikulturní vzdělávání ve školách poměrně 

krátkou dobu, je tedy nutné rozšiřovat a prohlubovat vědomí a informace o kulturách 

též u široké veřejnosti, která má vliv na utváření postojů a názorů mladších generací. 

Úkolem učitele je vzdělávat žáky, kteří pocházejí z různých etnik a také by měl 

být dostatečně informován o specificích jednotlivých etnik, jakožto nezbytné součásti 

úspěšnosti v jeho výchovném a vzdělávacím působení. 
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Dle Průchy (2001) „Multikulturní výchova vyjadřuje snahy vytvářet 

prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné 

kultury než svou vlastní"16 

Multikulturní vychovaje výchovou k toleranci a k akceptaci odlišností, které se 

mezi lidmi vyskytují. Nejedná se jen o zjevné rozdíly, ale také o rozdíly ve způsobu 

komunikace a jejích verbálních a neverbálních projevů. Učení se toleranci je základem 

každé demokratické společnosti, která se chce učit novému a nepoznanému. Jedná se 

především o osvojování postojů k určitým skutečnostem a o vzdělávání jednotlivců 

v oblasti. 

Při komunikaci s lidmi pocházejícími z odlišného kulturního prostředí se 

zvyšuje pravděpodobnost vzniku nedorozumění a konfliktů. Některé mohou souviset 

s nedostatečným zvládnutím komunikačního jazyka. Neverbální komunikační kanály, 

které jsou příznačné pro určitou kulturu mohou působit matoucím dojmem. 

2.3 Multikulturní, interkulturní výchova a společnost 

Multikulturní společnost je tvořena přítomností různých etnických, sociálních a 

náboženských skupin. V takové společnosti je snaha o rovnoprávné akceptování 

menšin. Multikulturní společnost je založena na koexistenci menšiny a většiny, avšak 

nedochází zde k plnému přijímaní menšiny. 

Interkulturní společnost naopak aktivně podporuje vzájemné vztahy mezi 

majoritní a menšinovou skupinou. Základem interkulturní společnosti je respekt 

k odlišnostem, vzájemná tolerance, rovnost příležitostí, konstruktivní řešení problémů a 

eliminování výskytu předsudků a stereotypů. Interkulturní vzdělávání obsahuje výchovu 

k lidským právům, toleranci a demokracii. Dle Průchy (2001) „..interkulturní výchova 

podporuje toleranci a schopnost vzájemného porozumění a odmítá etnocentrické 

myšlení. Zdůrazňuje důležitost mateřského jazyka pro kognitivní a psychosociální 

rozvoj dětí imigrantů, podporuje dvojjazyčné vzdělávání." 17 Způsobilost jedince 

realizovat ve vlastním jednání ony dispozice ve vztahu k příslušníkům jiných kultur 

16 Průcha, J. Multikulturní výchova, s.41. 
17 Tamtéž. 
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spadá pod interkulturní kompetence. Cílem je respektovat zvláštnosti jiných kultur a 

umět je v kontaktu s těmito kulturami tolerovat. 

2.4 Teoretický základ multikulturní výchovy 

V našich zeměpisných šířkách se pojem multikulturní výchova začal 

vyskytovat až v devadesátých letech minulého století. V západních zemích byl tento 

pojem užíván daleko delší dobu. V průběhu 50. a 60. let se v USA vyhrotily rasové a 

etnické problémy, až přerostly v jeden z nejtíživějších problémů americké společnosti. 

Tyto problémy se projevovaly hlavně ve vzdělávání, kde se objevila nerovná šance na 

vzdělávání Američanů a Afroameričanů, hispánských Američanů a Indiánů. V důsledku 

tohoto se odborníci začali hlouběji zabývat výzkumem v oblasti vzdělávání jednotlivých 

etnik. Multikulturní výchova se v USA stala nezbytnou součástí ve vzdělávání a tím 

v podporování koexistence jednotlivých kultur. 

Je to disciplína, která je podporována velkým počtem vědních oborů. 

V následujících řádcích jsou zmíněny vědní disciplíny, které multikulturní výchovu 

zastřešují a se kterými multikulturní výchova úzce souvisí. 

2.4.1 Kulturní antropologie 

Průcha ve své knize definuje kulturní antropologii jako „vědní obor zabývající 

se teorií a výzkumem kultury v různých lidských společenstvích (rodina, národ, 

populace). Kultura je souhrn vzorců chování, norem, hodnot zvyků určitého 

společenství." 18 Kulturní antropologie zkoumá roli učení a výchovy v různých 

kulturách a diferencuje kultury dle historie. Zdůrazňuje, že kulturu. Kulturu určitého 

etnika nelze měnit, protože je podmíněna historickým vývojem. 

2.4.2 Etnologie a etnografie 

Etnografie se zajímá o hmotné aspekty lidské kultury a aspekty způsobu života 

národů a etnik. Zabývá se též reálnými důkazy, které vytvořila určitá kultura, tak 

18 Průcha, J. Multikulturní výchova, s.476 
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společenským životem a obyčeji, které jsou pro příslušný národ charakteristické. 

Etnologie se zabývá rozdílnými a společnými znaky kultur a společností v současnosti a 

v historii. Porovnává kultury z různých hledisek a klasifikuje jejich postavení mezi 

ostatními kulturami. Etnologie a etnografie tvoří teoretickou základnu pro multikulturní 

výchovu. 

2.4.3 Sociologie 

Je věda zabývající se nejen společností a společenskými skupinami. Ve 

společenských skupinách dochází ke vzájemné interakci, ke komunikaci a k řešení 

podnětů a problémů, ve kterých může dojít ke konfliktům. Ze sociologie se vyčleňuje 

etnosociologie, která zkoumá sociální aspekty etnik, národů a národnostních menšin. 

Zabývá se též složením společnosti a jejími charakteristikami. 

2.4.4 Interkulturní psychologie (etnopsychologie) 

Zabývá se kulturními determinanty lidské psychiky. V naší zemi je teprve 

rozvíjena. 

Tato disciplína popisuje a srovnává vlastnosti a funkce lidské psychiky 

v závislosti na kulturních faktorech založených na rase, etniku, národě. Zkoumá jejich 

hodnoty, předsudky a míru jejich ovlivnění výchovným stylem. 

2.5 Multikulturní společnost a komunikace 

Komunikaci ovlivňuje mnoho faktorů, které ji doprovázejí. V multikulturní 

společnosti může zejména díky těmto faktorům docházet k nedorozuměním, která 

vznikají z důvodu bariéry mezi kulturami. Zde jsou uvedeny čtyři základní faktory, 

které formuloval profesor Dean Barnlund (Šišková, T. Menšiny a migranti 2001): 

1. Hodnoty určité kultury ovlivňují způsob a kvalitu komunikace. Každá 

kultura má svoje tradice a zvyky získávané v socializačním procesu. Konflikty mezi 

lidmi z odlišných kultur vznikají na základě odlišného hodnotového vzorce chování. 
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2. Vnímání a vidění druhého člověka je subjektivní, stejně tak vidění mé osoby 

osobou druhou. Vnímat osobu, ať už ze stejné nebo odlišné kultury můžeme vícero 

způsoby a vzniká tak mnoho úhlů pohledu. Vnímání je ovlivněno zkušenostmi osob, 

jejich hodnotovým systémem a množstvím a kvalitou již získaných informací o 

vnímaném jevu nebo osobě. 

3. Předsudky jsou určitou formou předpojatosti, která vzniká z nedostatku 

sociální percepce a potřebných informací. Objevuje se zde tendence ke generalizaci, 

k určitému „zaškatulkovávání" příslušníků bez přímé osobní zkušenosti. 

Komunikační styl nejvíce ovlivňuje způsob a kvalitu komunikace. Komunikace 

je nejvíce ovlivněna neverbální řečí, tedy gesty, mimikou, postoji a velikostí 

komunikačního prostoru, který při komunikaci poskytujeme. Způsob naší komunikace 

ovlivňuje vnímání naší osobnosti ostatními lidmi. Každá kultura komunikuje trochu 

odlišným způsobem, má jiné komunikační zvyklosti a návyky. Tímto vlivem může 

docházet k nedorozumění nebo nedostatečnému pochopení ze strany komunikátora i 

příjemce. 

3. PSYCHICKÁ PODMÍNĚNOST VNÍMÁNÍ A VÝCHOVA K TOLERANCI 

3.1 Dítě v mladším školním věku a specifika jeho vnímání 

Dítě mladšího školního věku již dovede odhadnout projevy svého chování 

z pohledu ostatních lidí. V raném školním věku mezi 6.-8. rokem, si dítě uvědomuje, že 

vnímání určité situace lidmi se liší. Mezi 8.-10. rokem dítě akceptuje i to, že ostatní lidé 

vědí o specifičnosti a odlišnosti jeho názoru. Samo umí zhodnotit situaci a lépe vysvětlit 

svému okolí, co se stalo. Stále má však odlišný pohled na věc než dospělý jedinec. Dítě 

přechází od egocentrického vnímaní k tomu, že se více začíná zajímat o své okolí. 

Myšlení mladšího školáka je konkrétní a vázané na reálné zkušenosti. Děti 

v tomto období chtějí poznávat konkrétně a objektivně, převládá u nich však ještě 

názorné myšlení. 
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3.2 Faktory ovlivňující přijetí žáka skupinou a sebou samým. 

Socializační vývoj dítěte probíhá postupně. Ovlivňují jej skupiny, ve kterých se 

dítě pohybuje. Největší vliv mají však v tomto období stále ještě dospělí. Dle 

Vágnerové (2000) přináší dítěti role žáka určitou míru sociální prestiže. Přijetí role 

spolužáka. Začleňuje dítě do skupiny se stejnými právy a povinnostmi. Značný význam 

pro dítě v mladším školním věku mají spolužáci. Vznikají první kamarádské vztahy, ale 

také vztahy, ve kterých převládá rivalita nebo agrese. Třída může být referenční 

skupinou, která slouží ke srovnávání výkonu a vytváří jakousi normu. Dítě zde může 

uspokojovat svou potřebu úspěchu a sebeprosazení. V opačném případě může vést 

k pocitu selhání a nedostatečnosti. 

Pro dětskou skupinu je nejdůležitější chování a projevy dítěte ve chvílích 

mimo vyučování, toto chování musí zapadat do určitého vzorce, určitého průměru. Jde 

především o způsob komunikace, verbální i neverbální, znalost jazyka a způsob jeho 

užívání. Důležitá je schopnost rozpoznání sociálního kontextu a zvolení vhodného 

způsobu komunikace. Jestliže dítě podobnou zkušenost nemá, nemůže zcela rozumět 

svým spolužákům. Stejný význam mají i kulturně podmíněné návyky a způsoby 

chování, které si dítě přináší z rodiny. Pokud se dítě z tohoto hlediska liší, ztěžují mu 

tyto rozdíly uplatnění v dětské skupině. 

V průběhu socializace se učí co je dobré, a co špatné. V tomto období se 

začleňujeme do určité sociální skupiny a do určitých podskupin (zájmových skupin, 

podle sociálně-ekonomického postavení, skupiny stejného pohlaví). Tyto skupiny mají 

určitá pravidla, způsob komunikace, zvyky. 

Dítě se učí novým formám chováním jednání a sociální interakce. Skupina 

vrstevníků má negativní přístup k dětem neobratným, neohrabaným či jinak viditelně 

znevýhodněným. Dítě se učí tomu být hodnoceno okolím, hodnotit okolí a také se 

s tímto hodnocením vyrovnávat. To má velký vliv na jeho sebehodnocení a sebepojetí. 

Dítě zjišťuje, že dobrými výsledky a výkony může dosáhnout kladného hodnocení 

okolím. 

Ve středním školním věku se nepopulárními stávají děti, které jsou ostatním 

nějak nepříjemné a nestačí jejich požadavkům. Má to velký vliv na sebehodnocení 

dítěte a jeho sebeúctu. V těchto případech se tyto děti snaží zaujmout své spolužáky 
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jakýmkoli způsobem. Automaticky tak mnohdy získávají podřadnou roli. V těchto 

případech často dochází k 1) útěku k autoritě 2) agresivnímu jednání 3) útěku do lži, 

nereality 4) „podplácení", šaškování. 

3.3 Problematika žáků z národnostních menšin a žáků cizinců 

Dle Vágnerové (2000) je „hodnocení ve škole a dětské skupině kritičtější a 

daleko tvrdší."19 Dítě si zde svojí pozici musí získat, protože mu nepřipadá 

automaticky, tak jako je tomu v rodině. Děti očekávají, že budou hodnoceny okolím 

stejně kladně jako v domácím prostředí, ale jsou v tomto směru naivní, zvláště z důvodu 

chybějících zkušeností. 

Děti z národnostních menšin jsou obzvláště ze strany dětí znevýhodněny. Ne 

každému se dostane uznání za své kladné vlastnosti, za to co umí. Dětem z menšin 

znesnadňuje postavení v dětské skupině výrazná nebo částečná odlišnost. Možnost 

bezproblémového začlenění těchto dětí do dětské skupiny je o něco horší než u dětí, 

které pocházej í ze stejné kultury. 

Míru přijetí spolužáka-cizince je také ovlivněno dobou příchodu tohoto žáka do 

kolektivu třídy. Jestliže tento žák dochází do této třídy již od prví třídy, pak by míra 
netolerance ze strany jeho spolužáků měla být velmi nízká. Tento žák by byl j iž od 

počátku právoplatným a rovným členem této skupiny a ostatní žáci by je j nevnímali 

jako „vetřelce". 

Dítě z národnostní menšiny se liší v mnoha ohledech a to zjevem, kulturními 

zvyklostmi, jazykem, či odlišnou rodinnou výchovou . Rodina dítě určitým způsobem 

predeterminuje a ovlivňuje tak jeho sociální úspěšnost. „Dítě je zmateno, pokud rodina 

zastává j iné morální normy než škola a společnost."20Děti často hodnotí na základě 

předsudku, na základě toho co vidí. Je „jiný" rovná se tomu být nebezpečný. U žáka 

z j iné kultury může dojít k rezignaci, protože nikdy nedosáhne toho, čeho by chtěl 

dosáhnout, jelikož zde bude něco v čem bude jiný. Může u něho dojít až ke komplexu 

méněcennosti a úzkostným stavům. V některých případech se dítě „brání" tím, že se na 

sebe snaží upozornit za každou cenu. Dítě potřebuje dosáhnout společenského uznání, 

^ VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie, s.165 
Mareš, J. Psychologie pro učitele, s. 231. 
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potřebuje být druhými akceptováno a oceňováno. Navzdory kladnému hodnocení 

učitelem i rodinou, se uznání ze strany vrstevníků může dostávat jen obtížně. 

V této oblasti je důležitá i koordinace ze strany učitele. Učitel může kladně 

ovlivnit přijetí žáka z menšiny do skupiny dětí tím, že bude zařazovat do své výuky 

principy multikulturní výchovy a bude dětem podávat dostatečné a pravdivé informace, 

které jim pomohou se v této problematice lépe orientovat. 

3.4 Faktory ovlivňující postoje dětí 

Identifikace s vrstevnickou skupinou je jedním z mezníků socializace. 

Vrstevníci podporují emoční vyrovnanost dítěte. Vrstevnická skupina doplňuje oblasti, 

kde v nedostatečné míře působí rodina. Vrstevnická skupina může napomáhat 

k utváření postojů k určitým skutečnostem, a to ať pozitivním nebo negativním. 

Vrstevnická skupina je pro děti důležitá a pro uznání z jej í strany jsou mnohdy ochotny 

vzdát se svých zásad a přijmout ty společné. Co se týče dětí z národnostních menšin ve 

skupině ostatních dětí, má velký vliv na přijetí tohoto žáka názor většiny. 

V jiném ohledu ovlivňuje děti výchova z rodiny, která ne vždy musí splňovat 

ideály tolerance a snášenlivosti. Děti často přejímají názory svých rodičů, protože ještě 

nemají dostatek zkušeností k tomu, aby si je utvářely samostatně. Postoj rodičů, tak 

může ovlivnit postoj dítěte k příslušníkům národnostní menšiny a může ovlivnit přístup 

k takovému spolužákovi. 

Velký vliv na děti mají také média (televize, film, video aj.), která přinášejí 

velké množství informací. Záleží však velmi na tom, o jaký druh informací se jedná. 

Média totiž dětem přinášejí modely, které chtějí napodobovat. Ne vždy však dochází 

k tomu, že je jimi vybraný model určitého chování zcela správný. 

3.5 Negativní dopady na psychiku dítěte 

U dětí, kterým se nepodařilo zapadnout do školního kolektivu nebo u nich 

dochází k delšímu neuspokojení potřeb může dojít až k poruchám chování, které jej 

ovlivní na dlouhou dobu. Učitel by se měl snažit těmto dopadům na psychiku dítěte 
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zamezit a snažit se o co nejhladší začlenění tohoto žáka do kolektivu. Žáci, kteří jsou 

nějakým způsobem znevýhodnění více inklinují ke vzniku poruch chování. 

Níže uvedené poruchy vyplývají z nedostatečně věnované pozornosti, kterou 

dítě potřebuje ze strany rodiny, učitele i svých spolužáků. Prevencí těchto jevů může být 

také dostatečná míra individuálního přístupu a nepodceňování problémů. 

Agresivní chování 

K agresivnímu chování dochází u nadmíru neklidného a impulzivního dítěte. 

Z j e h o strany se často objevují fyzické útoky na ostatní děti. Tyto děti bývají často 

vzdorovité, provokují, upozorňují na sebe, přerušují ostatní v řeči. Jednoduše chtějí 

jakýmkoli způsobem zaujmout. Většinou tímto chování maskují svoje vnitřní pocity. 

Jelikož bývají osobnostně nevyrovnaní, trpící obavami a strachem. Ve velké míře jim 

chybí sebevědomí a mají velice nízkou sebeúctu. Nejsou schopni se vypořádat 

s nároky, které na ně klade jejich okolí. 

Uzavřené dítě 

Obvykle se nepřipojuje k ostatním dětem, protože se bojí. U těchto dětí často 

nedochází k odhalení této poruchy, protože jsou považovány za „ty hodné". Uzavřít se 

do sebe je pro dítě zbraň, která mu pomáhá překonat kontakt s okolním světem. 

Strach 

Děti často trpí strachem v důsledku vážných obav, které v nich vyvolává 

nějaký podnět. Často jsou okolím považovány za zbabělé a tím se jim nedostává 

adekvátní pomoci. Potlačování obav může přejít ve fobii, která dítě ovlivní na celý 

život. Příčinou těchto obav bývá nerovnoprávné postavení dítěte ve společnosti 

dospělých. 

Nejistota, závislost na druhém 

Závislost na druhém dětem ulevuje od pocitu nejistoty a obav. Dítě se snaží za 

každou cenu uspokojit okolí, ale následkem toho již nemá dostatek energie na 

uspokojení svých vlastních potřeb. 
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3.6 Učitel a jeho role 

Učitel je významnou osobou, která může příznivým či nepříznivým způsobem 

ovlivňovat děti a jejich názory či postoje. Velmi záleží na tom, jak učitel dětem podává 

různé informace a vědomosti. Je velmi užitečným pomocníkem pro dětské nahlížení na 

svět a skutečnosti, které jej obklopují. Musí též zvládání řešení konfliktů, které se 

mohou objevit. Učitel má roli prostředníka mezi dětmi a společností. Měl by děti 

připravovat na život a tím i na situace, které se mohou v životě vyskytnout. Jeho úkolem 

není předávat dětem své postoje, ale pomáhat je utvářet v nich samých, tím že u nich 

bude rozvíjet touhu po informacích, bude je učit informace vyhledávat a správně s nimi 

pracovat. Učitel musí ke všem dětem přistupovat stejně a bez předsudků a být tak 

vzorem a příkladem pro ostatní. 

Měl by se snažit vytvářet pro žáky takové příležitosti, aby se mohli realizovat a 

vyniknout v oblasti, která je jim vlastní. Dát příležitost ukázat ostatním, že každý 

nemůže být stejně úspěšný ve všech oblastech. Učitel může zabránit vzniku situací kdy 

dochází k utlačování žáků, které určitým způsobem vybočují z řady. 

4. MENŠINY 

4.1 Charakteristika menšin a jejich vstup do nového prostředí. 

Důvody migrace příslušníků národnostních menšin bývají různé. Nejčastěji 

příčinou jsou však ekonomických důvody. Lidé přicházejí do jiné země za lepší 

pracovní příležitostí, s nadějí na lepší zabezpečení sebe s své rodiny. Dalšími důvody 

pro opuštění stávající země bývají důvody politické, které jsou závažnějšího charakteru. 

Tito jedinci mohou být ze země vyhoštěni nebo prchají před politickým režimem. 

Adaptace národnostních menšin je ovlivněna imigrační politikou státu a jejím 

přístupem k imigrantům. Dále závisí na fyzické a kulturní blízkostí minoritní a 

majoritní společnosti. Ovlivňuje ji také prostředí země, do které imigranti přicházejí. 

Velmi často dochází ke stresu, který způsobuje nové prostředí, kde se lidé často ocitnou 

bez finančních prostředků, bez jakýchkoli kontaktů se známými a příbuznými. Záleží 

také na tom, zda je v zemi cizinci pouze poskytnut azyl a nebo je mu časem uděleno 
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občanství majoritní společnosti, ve které žije. Tento stav přispívá nebo nepřispívá 

k hladké adaptaci na nové prostředí. Při splynutí příslušníka menšiny s majoritní 

společností dochází k asimilací, která je poslední fází adaptace (Šišková, T., 2001). 

Dnes je ve společnosti stěžejní soužití menšiny a většiny ve vzájemné toleranci 

a komunikaci. Prostřednictvím něho dochází ke strukturální integraci, která znamená 

zrovnoprávnění imigrantů s majoritou, ve které si mohou uchovat své kulturní zvyklosti. 

Imigrační politika každého státu může mít různé podoby. Zde jsou uvedeny tři 

modely imigrační politiky, které formuloval Castles (Šišková, T. ,2001) 

1. Diskriminační model 

Jedná se o dočasný pobyt, kde je počítáno s návratem zpět do země původu. 

Imigrantům je zpřístupněna určitá oblast života, ale jinak jsou socioekonomicky 

znevýhodňování. Tento model je převážně uplatňován ve Švýcarsku a Německu. 

2. Asimilační model 

Jedná se o jednostranný proces, kdy výměnou za přijetí imigranta do 

společnosti a udělení občanství, je očekáváno plné začlenění imigranta do společnosti. 

Děje se tak však výměnou za ztrátu svých kulturních zvyklostí a tradic. Tímto 

způsobem dochází k hladké asimilaci do majoritní společnosti. Tento model je 

praktikován ve Francii. 

3. Multikulturální model 

Při uplatňování tohoto modelu jsou imigrantům dána stejná práva jako 

majoritní společnosti. Menšiny jsou uznávány jako rovnoprávné, je podporována 

odlišnost imigrantů a jejich specifik. Imigranti si ponechávají svou kultura a své zvyky. 

Čisté typy se nevyskytují. K adaptaci dojde většinou až ve třetí generaci 

imigrantů, ale v mnoha případech dochází ke zpětnému hledání kořenů a kultury. 

4.2 Cizinci a národnostní menšiny na území ČR 

Výskyt národnostních menšin a cizinců na našem území je nemalý. Žije zde 

mnoho menšin, některé k nám přišly již po první světové válce, jiné přicházejí až od 

90.let. Český národ, jako takový, je k otázce menšin rezignovanější než naši západní 

sousedé. Multikulturní výchova u nás probíhá až v několika posledních letech, zejména 

od vstupu naší země do Evropské unie. Tolerance našeho obyvatelstva k jiným národům 
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je vcelku vysoká. Jedná se však spíše o příslušníky národů, žijící v těsné blízkosti 

s územím našeho státu. 

V minulosti však vnáš í zemi docházelo k mnoha neblahým zkušenostem 

s cizími národy. Vlivem těchto zkušeností došlo k poznamenání našeho vztauy k těmto 

národnostem až do nynější doby, a tak pohlížíme na otázku národnostních menšin mírně 

skepticky. 

Menšiny na našem území vždy byly a vždy budou, proto je v následujících 

řádcích uveden stručný výčet národnostních menšin vyskytujících se na našem území 

v době minulé současné. 

Chorvati 

Jedná se o historickou národnostní menšinu. Předkové Chorvatů migrovali na 

jižní Moravu v první polovině 16.století, když z Balkánu prchali před Turky .Usídlili se 

také na jihozápadním Slovensku, Břeclavsku a Mikulovsku. 

Do roku 1948 Chorvaté žili v jihomoravských obcích a uchovali si svůj jazyk, 

vlastní kulturní tradice, kroje, zvyky, folklor. 

V době komunistického režimu byli nařčeni z kolaborace a vyhnáni ze svých 

domovů.V 90.letech byl v ČR byl založen Chorvatský kulturní svaz. 

Maďaři 

Počátek jejich emigrace do tehdejšího Československa vzniká s obdobím první 

republiky, to jest rok 1918. Převážně sem přicházeli studovat vysoké školy. Výrazný 

počet jich do ČR přichází v období po 2.světové válce Nejvíce jedinců této národnosti je 

koncentrováno v Praze a také v nejsilnějších průmyslových aglomeracích. V roce 1990 

je založen Svaz Maďarů žijících v českých zemích. Jejich společenský a kulturní život 

je velice intenzivní. Maďarská menšina je po rozdělení Československa ve větší míře 

zastoupena na Slovensku. 

Němci 

Němci mají v české krajině své specifické místo.V období po roce 1918 se 

k německé národnosti hlásila velké část obyvatelstva. V minulosti bylo německé 

obyvatelstvo z území naší republiky vysídleno. V období komunismu se počet obyvatel 
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německé národnosti snižoval. Rozvoj této menšiny nastal až po roce 1989. Německou 

menšinu reprezentuje od roku 1990 Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve 

Slezsku. 

Poláci 

Nejrozšířenější výskyt příslušníků polské národnosti je v severním Slezsku, 

podél polské hranice. Ke vzniku velké národnostní menšiny Poláků na našem území 

přispělo rozdělení knížectví Těšínského Slezska a rozpad Rakousko-Uherské 

monarchie. V současné době na našem území existuje spousta polských organizací, 

které zastřešuji život Poláků na našem území. Národnostní menšina Poláků klade velký 

důraz na vzdělávání svých příslušníků v mateřském jazyce, udržování a rozvoj tradic aj. 

Rusové 

Rusové na naše území imigrovali nejvíce po roce 1918. Z větší části se jednalo 

o imigrující inteligenci, která na naše území přicházela za studiem. V období 

stalinského období šlo o ekonomickou a politickou emigraci. V současné době opět 

dochází k rozsáhlejšíemigraci Rusů na naše území. 

Řekové 

Řekové emigrovali na naše území po roce 1946 v období řecké občanské 

války. Poté, v roce 1950, poskytlo Československo azyl 12 000 uprchlíků. Ti se usídlili 

převážně na Moravě. Hojně zde udržovali svou kulturu a rozvíjeli tradice a společenský 

život. Po roce 1989 zde vznikl Spolek řeckých obcí v ČR, který sdružuje Řeky. 

Slováci 

Od roku 1918 představují součást obyvatel našeho území. Velká vlna emigrace 

nastala v meziválečném období.Nejvíce však po druhé světové válce. Migrovalo jsem 

hlavně velké množství mladých lidí, kteří sem směřovali za pracovními příležitostmi. 

Po rozpadu Československa dochází ke vzniku mnoha kulturních organizací. 

V grafu č.l můžeme sledovat počty příslušníků Slovenské národnosti na našem 

území. Počet jedinců této národnosti se blížil 20 tisícům. V letech po roce 2005 tento 

počet ještě vzrostl. 
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Graf č. 1 

Cizinci se státním občanstvím Slovenska v letech 1999-2005 

60000 ri 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Rok 

Zdroj: Český statistický úřad (http://www.czso.cz./) 

Ukrajinci 

Ukrajinci k nám imigrovali v období Rakousko-Uherska, kdy docházelo 

k ekonomické migraci za účelem pracovních příležitostí. V období připojení 

Podkarpatské Rusi k ČSR se začal kulturní život Ukrajinců na našem území velmi 

rozvíjet. Došlo k vybudování jejich vlastních vzdělávacích ústavů a řada dalších 

organizací na našem území. Mezi lety 1945-1948 Ukrajinci migrovali na území 

Německa, aby unikli Rudé armádě, která je měla transponovat do SSSR. Po roce 1989 

na našem území vzniká Ukrajinská iniciativa v ČR. 

Jak můžeme vidět v grafu 6.2, tak počty jedinců Ukraj inské národnosti se 

pravidelně rok od roku zvyšují. Převažují zde však příslušníci, kteří maj í v naší zemi 

dlouhodobý pobyt, nikoli trvalý. Je to dáno hlavně tím, že do ČR přicházejí hlavně za 

pracovními příležitostmi. 
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Graf č. 1 

Cizinci se státním občanstvím Ukrajiny v letech 1999-2005 
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Zdroj: Český statistický úřad (http://www.czso.cz/) 

Vietnamci 

Vietnamci se na naše území dostávají od konce 70.1et jako studenti nebo jako 

dělníci směřující za prací. V pozdější době se jedná o imigranty, kteří prchají 

z Vietnamu před komunistickým režimem. Po roce 1989 sem přicházejí hlavně za 

obchodní činností. Vietnamská komunita je velice uzavřená a klade velký důraz na 

rodinné vazby. V polistopadové době zde vzniká i mnoho organizací, které zastřešují 

obyvatele Vietnamské národnosti. 

V níže uvedeném grafu Č.3 můžeme vidět stoupající počet cizinců ukrajinské 

národnosti na našem území v průběhu let 1999-2005. Zatímco do roku 2002 převažoval 

počet jedinců vietnamské národnosti, kteří zde pobývali jen krátkodobě, po roce 2002 

přibyl počet těch, kteří zde mají trvalý pobyt. V současné době mnoho vietnamských 

dětí navštěvuje české školy. 
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Graf č. 1 

Cizinci se státním občanstvím Vietnamu v letech 1999-2005 
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Zdroj: Český statistický úřad (http://www.cv.so.cz/) 

Všechny národy spoluutvářely tradice, kulturu politický, hospodářský život na 

našem území. Židé a Romové jsou specifické skupiny, které nemohou být zařazeny 

mezi národnostní menšiny nebo malé skupiny žijící na našem území. 

4.3 Výskyt cizinců na našem území 

Dle Českého statistického úřadu žije v současné době na našem území nejvíce 

cizinců pocházejících ze zemí: Ukrajina, Slovensko, Vietnam, Rusko. Jak je zřejmé 

z předchozích grafů, tak jej ich počet neustále stoupá. Postupně se také přibližují počty 

cizinců, kteří maj í na území České republiky povolení k dlouhodobému pobytu nad 90 

dní a těch, kteří zde maj í trvalý pobyt. 

Grafy zprostředkovávají počty cizinců pouze do roku 2005, avšak nyní v roce 

2009 počet cizinců nejspíš stoupat nebude. Vlivem vzniku f inanční krize 

pravděpodobně dojde k odlivu cizinců z našeho území. Česká republika j iž nemůže 

nabídnout takové množství pracovních míst, aby uspokojila všechny žadatele z těchto 

řad. 

Graf č.4 znázorňuje stoupající tendenci počtu dětí cizinců narozených na 

našem území. Nejvíce se j ich zde rodí cizincům, kteří maj í vietnamské občanství, dále 
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pak cizincům s ukrajinským a slovenským občanstvím a v neposlední řadě se zde rodí 

také děti rodičů pocházejících z Ruska. Dle tohoto grafu tedy můžeme usuzovat na 

složení žáků z národnostních menšin, kteří v průběhu let s největší pravděpodobnost í 

nastoupí ke vzdělávání na českých školách. 

Graf č.4 

Narození cizinci v ČR 

. 3
 9 0 0 

£ 800 
S 700 

"5 6 0 0 

500 
S 400 
Q 300 
t 200 
'g 100 

o 

— V i e t n a m 

- • — Ukrajina 

Slovensko 

- * — Rusko 

2000 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2004 2005 2006 2007 

Rok narození 

Zdroj : Český statistický úřad fhtip-/ /www.czso.cz/) 

4.4 Menšiny a jej ich práva 

Práva menšin na území j iného státu jsou vymezena několika důležitými 

dokumenty. Na území České republiky je to hlavně Listina základních lidských práv a 

svobod, která je z a k o t v e n a v ústavě, dále zákon č.273/1001Sb. O právech příslušníků 

národnostních menšin. 

4.4.1 Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

V listině základních práv a svobod jsou ve třetí hlavě ukotvena práva národnostních a 

etnických menšin. Tato práva těmto menšinám zaručují všestranný rozvoj sebe samých, 

rozvoj jejich kultury a svobodu předávání informací ve svém mateřském jazyce. Dále 

j im dává právo sdružovat se v národnostních sdruženích. Mimo j iné Listina základních 
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práv a svobod zaručuje právo národnostních menšin na vzdělávání v mateřském jazyce, 

právo na užívání mateřského jazyka v úředním styku a také právo na účast při řešení 

otázek národnostních menšin na našem území. 

4.4.2 Zákon o právech příslušníků národnostních menšin 

Zákon č.273/2001 Sb. o právech příslušníků národnostních menšin ze dne 10. 

července 2001 schválený parlamentem ČR respektuje identitu národnostních menšin a 

dává ji právo na udržování a rozvíjení vlastní kultury, tradic a zvyků. Dále usiluje 

v rámci multikulturní společnosti o harmonické soužití národnostních menšin se všemi 

ostatními obyvateli ČR. Stejně jako deklarace lidských práv a svobod zaručuje účast 

národnostních menšin na kulturním, společenském a hospodářském životě. 

Hlava první tohoto zákona vymezuje menšinu jako společenství občanů ČR, 

kteří se od ostatních občanů odlišují etnickým původem, jinou kulturou a odlišným 

dorozumívacím jazykem. Tito občané dobrovolně chtějí býti nazýváni národnostní 

menšinou, která si chce zachovat svou kultura a svou svébytnost. 

Hlava druhá chrání před újmou, která by mohla být způsobena příslušníkovi 

národnostní menšiny v souvislosti s jeho odlišností od většiny. Paragraf číslo pět této 

hlavy stanoví právo na sdružování a setkávání příslušníků národnostní menšiny za 

účelem projednávání otázky národnostních menšin a za účelem rozvíjení kultury této 

národnostní menšiny. 

Vláda ČR stanovila Radu vlády pro národnostní menšiny (2001), která se 

skládá ze zástupců národnostních menšin a člena vlády ČR, jako svůj poradní orgán. 

Posláním Rady je vyjadřovat se k návrhům zákonů týkajících se národnostních menšin, 

příprava průběžných zpráv o životě národnostních menšin na našem území. Dále se 

stará o zajišťování potřeb týkajících se národnostních menšin. 

Příslušníci národnostní menšiny mají právo na užívání svého jména a příjmení 

v mateřském jazyce. A následně také právo na vícejazyčné názvy, pokud žijí v oblasti 

s větším množstvím příslušníků národnostní menšiny. 

Některé národnostní menšiny žijící na území České republiky jsou chráněny 

také na základě mezistátních smluv a dohod. Jsou to menšina polská, jejíž práva jsou 

ošetřena zákonem č.416/1992 Sb. Dále menšina německá, která je chráněna zákonem č. 
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521/1992 Sb. A v neposlední řadě menšina slovenská č. 235/1993 Sb. a chorvatská č. 

47/2002 Sb. 

4.4.3 Úmluva o právech dítěte 

Dle Úmluvy o právech dítěte mají dětem náležejícím k národnostní menšině 

dáno rozvíjet a užívat kultury společně s dalšími příslušníky své národnosti. Nesmí jim 

být odpíráno právo vyznávat a praktikovat své vlastní náboženství a používat svůj rodný 

jazyk. 

Bez ohledu na to, zda je dítě příslušníkem národnostní menšiny má být 

vychováváno v duchu snášenlivosti, svobody, rovnosti a solidarity vůči ostatním. Dítě 

má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Dle této úmluvy by sdělovací 

prostředky měly brát ohled na jazykové potřeby dětí z národnostních menšin. Výchova 

v rodině by měla směřovat k úctě ke své rodině, své kultuře a svému jazyku. 

Deklaraci práv dítěte byla přijata Valným shromážděním Organizace spojených 

národů 20. listopadu 1959. V článku dvě se státy, které je podepsali zavazují 

„ Respektovat a zabezpečit práva stanovená touto úmluvou každému dítěti 

nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace podle rasy, barvy pleti, 

pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, 

etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo duševní nezpůsobilosti, rodu a 

jiného postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců. 2. Státy, které jsou 

smluvní stranou úmluvy, učiní všechna potřebná opatření k tomu, aby dítě bylo 

chráněno před všemi formami diskriminace nebo trestání, které vyplývají z postavení, 

činností, vyjádřených názorů nebo přesvědčení jeho rodičů, zákonných zástupců nebo 

členů rodiny." 

Článek 28 týkající se poskytování vzdělávání dětem říká, že „státy které jsou smluvní 

stranou úmluvy, uznávají právo dítěte na vzdělání a s cílem postupného uskutečňování 

tohoto práva a na základě rovných možností zejména: a) zavádějí pro všechny děti 

bezplatné a povinné základní vzdělání, b) podněcují rozvoj různých forem středního 

vzdělání zahrnujícího všeobecné a odborné vzdělání, činí je přijatelné a dostupné pro 

každé dítě a přijímají jiná odpovídající opatření, jako je zavádění bezplatného vzdělání 
a> v případě potřeby, poskytování finanční podpory, c) všemi vhodnými prostředky 
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zpřístupňují vysokoškolské vzdělání pro všechny podle schopností, d) zpřístupňují všem 

dětem informace a poradenskou službu v oblasti vzdělání a odborné přípravy k 

povolání, e) přijímají opatření k podpoře pravidelné školní docházky a ke snížení počtu 
21 

těch, kteří školu nedokončí." 

Dále je v tomto článku zmíněna důležitost eliminování nevědomosti a 

negramotnosti ve světě . V souvislosti s tím bude brán zvláštní ohled na rozvojové 

země. 

V článku 29 se státy zavazují, že budou rozvíjet při výchově dítěte jeho 

osobnost, nadání a jeho fyzické a psychické schopnosti. Též je zde zdůrazněna přípravě 

dítěte na zodpovědný život ve svobodné společnosti, na výchovu k tolerantnosti a 

soužití s jinými národy. 

4.4.4 Národnostní menšiny, cizinci a ústava Evropské unie 

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod zavazuje státy, 

aby společně zabezpečovaly hodnotový obsah této smlouvy. Cílem je dosažení větší 

jednoty mezi členy, a tu lze dosáhnout ochranou a rozvojem základních lidských práv a 

svobod. 

Charta základních práv EU je společnou právně nezávaznou deklarací 

Evropské rady, Evropské komise a Evropského parlamentu. 22Charta byla přijata v Nice 

v roce 2000. Dle J. Blahože (2003) je Charta uceleným souborem práv každého 

člověka. Z pohledu práv menšin obsahuje tři pilíře a to rovnost, zákaz diskriminace a 

princip přiměřenosti. 

Ve všech zemích Evropské unie se dostává na povrch potřeba ochrany 

základních práv každého obyvatele evropského prostoru založena na zákazu 

diskriminace a principu rovnosti.23 Přistěhovalci jsou v mnoha zemích považováni za 

určité nebezpečí v souvislosti se zaměstnaností a vnitřní bezpečností státu. Blahož 

(2003) ve své knize zmiňuje potřebu poukázat, že 28% občanů EU chápe rozšíření 

migrace jako nebezpečí pro svoji kulturu a národní identitu. 

Informační centrum OSN v Praze. Úmluva o právech dítěte, [online], [cit.2009 01-20]. Dostupné na 
WWW:<http://w ww.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-o-pravech-ditete.pdf> 

~2 BLAHOŽ, J.; KLÍMA, K.; SKÁLA, J. A KOL. Ústavní právo Evropské unie, s. 485. 
Tamtéž, s. 576 
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Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, byla 

podepsána 4.1istopadu 1950 zeměmi Rady Evropy. V platnost vstoupila 3.září 1953 a 

byla postupně podepsána všemi členskými zeměmi. Vychází ze všeobecné deklarace 

lidských práv OSN (1948). 

Dle Schrottera (2003) Konvence zaručuje nejdůležitější lidská práva a základní 

svobody, kromě jiného 

Právo na život 

Zákaz mučení, otroctví a nucené práce 

- Právo na svobodu, bezpečnost a právní stát 

- Nedotknutelnost soukromí a svobody svědomí a náboženského vyznání 

- Svobodu projevu, myšlení, shromažďování a sdružování 

- Právo na svobodnou volbu manželského partnera 

Právo na ochranu vlastnictví24 

5. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA A UČITEL 

5.1 Role učitele v multikulturní výchově 

Role učitele je v interkulturních vztazích ve třídě velice důležitá. Učitel má 

příležitost vztahy usměrňovat, regulovat a podporovat ve třídě příjemnou atmosféru. 

Učitel je prostředníkem mezi dětmi a okolním světem, může tedy dětem pomáhat chápat 

složité vztahy, které se v jejich blízkosti vyskytují, zprostředkovávat potřebné 

informace a být rádcem v situacích, které jsou klíčové pro kvalitní vzdělávání dětí. 

Multikulturní výchova je hlavně výchovou k hodnotám. K hodnotám, které 

často v dnešním světě jen marně hledáme a kterým se dětem často nedostává. 

Hierarchie hodnot je dnes zcela jiná, žebříček priorit se u lidí neustále mění. Dnes mu 

však nedominují hodnoty jako je rovnost, solidarita, tolerance, spravedlnost, ale tX)tlUÍfcl 

h o d n o t y , k t e r é j s o u v í c e h m o t n é a p ř i n á š í " m a t e r i á l n í u s p o k o j e n í p o t ř e b . U s p o k o j e n í 

ci tových a vztahových potřeb však mnohdy ustupuje do pozadí. 

Schrôtter, J.H. Aktuální slovník Evropské unie, s. 104. 
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Klíčovými oporami multikulturní výchovy jsou vlastní identita, míra 

sebeporozumění, míra porozumění druhému a motivace. 

5.2 Požadavky na učitele 

Učitel by se měl vzdělávat celý život. Odborný základ, který mu dá 

vysokoškolské vzdělání, je mnohdy nedostačující. Měnící se společnost, lidé a trendy ve 

vzdělávání diktují rychlý vývoj, kterému leckdy nestačíme. Naše společnost je 

dezorientovaná, chybí zde morální hodnoty, které jsou nezbytné pro klidné a 

bezkonfliktní soužití. Děti mají dnes mnoho modelů, které mohou napodobit, ale jen 

některé jsou vhodné pro adekvátní rozvoj jejich osobnosti. Učitel nemůže fungovat jako 

plnohodnotný vychovatel, protože výchovnou funkci by měla mít hlavně rodina, ale 

může dětem napomoci při formování jejich osobnosti. Učitel by měl rozvíjet 

kompetence, které jeho žáci potřebují pro svůj budoucí život, a to hlavně kompetence 

osobnostní a sociální. Vedení žáků k respektování společenských hodnot, rozvoji 

tolerance, solidarity a spravedlnosti jsou klíčem k lepším vztahům v naší společnosti. 

Učitel sám musí být dobře obeznámen s problematikou postojů a předsudků a 

umět zkušeně užívat vzdělávací strategie. Ve své práci s dětmi si učitel ujasňuje a 

porovnává i své postoje a hodnotové systémy. Vzdělávání v této oblasti jej může 

různými způsoby ovlivnit. Prostřednictvím svých postojů může být v tomto směru 

žákům vzorem, který je podpoří v jejich tolerantním chování a jednání. Učitel by se měl 

vyvarovat projevům zaujatosti, které by mohly ovlivnit postoje žáků. Učitel by měl mít 

snahu být osobností, která se dokáže zcela kontrolovat a nést plnou zodpovědnost za své 

jednání. 

Škola by měla učiteli dát příležitost vzdělávat se v oblasti multikulturní 

výchovy. Navštěvováním odborných seminářů a projektů si učitel rozšiřuje své obzory a 

stává se více orientovaným na tuto problematiku. Je mnoho organizací, které pořádají 

odborné semináře, které přinesou užitek nejen učiteli, ale hlavně žákům samotným. 

Projekty a programy určeny pro učitele jsou zaměřeny na praktické osvojení metod a 

strategií, které podpoří účinnost výuky. Podmínky pro kvalitní a účinnou výuku žáků 

jsou také pomůcky a výukové materiály, o které se může učitel opřít. Z organizací 
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jmenujme alespoň pár nejdůležitějších jako je Člověk v tísni, Adra nebo Multikulturní 

centrum Praha. 

6. RODINA A NÁRODNOSTNÍ MENŠINA 

Jestliže má multikulturní výchova respektovat děti z jiných kultur, znamenalo 

by to, že by tito žáci měli být vzdělávány ve svém mateřském jazyce, s respektováním 

výchovy, která probíhá v rodině. V ideálním případě by probíhala tzv. bikulturace, 

neboli osvojení dvou jazyků-mateřského (jazyka rodičů) a jazyku země, ve které žijí. 

Součástí je též přijetí zvyklostí dvou kultur jak mateřské, tak získané. (Průcha, 2001). 

Vlivem kulturních vzorců se odlišují výchovné styly jednotlivých rodin. Výchova se 

značně odlišuje i vlivem náboženského vyznání rodiny a samozřejmě koresponduje 

s mentalitou národa. Každý národ se staví k dětství zcela jinak a je pro něj různě 

důležité, co děti v určitém věku učí. Rozlišné je také to, zda rodina více podporuje 

sebevědomí a seberozvoj dítěte nebo jej spíše vychovává ke vztahu ke svému okolí. 

Politické vlivy a také výchova jakou absolvovali rodiče samotní mají velký význam při 

stylu výchovy. Spolupráce školy s rodiči je mnohdy ovlivněna jazykovou bariérou a 

přístupem této národnosti ke vzdělávání a výchově svých děti. 

Na území České republiky se postupem let odehrává více sňatků mezi občanem 

České republiky a cizincem, jak můžeme pozorovat v grafech č.5-7 (viz příloha). Děti 

z těchto sňatků budou mít lepší předpoklady pro toleranci k j iným národům, budou lépe 

jazykově vybaveny a budou zcela jinak smýšlet diferenci kultur. 

7. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V RÁMCOVÉM VZDĚLÁVACÍM 

PROGRAMU (RVZP) 

7.1 Charakteristika RVZP 

Rámcový vzdělávací plán zformulovaný v Národním programu rozvoje 

vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvený v zákoně č. 561/2004 Sb. je novým 

systémem základního vzdělávání. Jsou zde zformulovány výstupy, které by žáci měli 

zvládnout po určitém časovém úseku vzdělávání v základní škole. Obsahuje výčet 
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kompetencí, kterými by tito žáci měli po absolvování prvního a druhého stupně základní 

školy disponovat. 

Vzdělávání na první stupni respektuje a rozvíjí individuální potřeby žáků, 

respektuje jejich zájmy a je vedeno prakticky. Snaží se žáky aktivizovat a podporovat 

jejich rozvoj všemi směry. Podporování žáků v logickém uvažování a myšlení, by mělo 

žáky podněcovat k tomu, aby o různých skutečnostech a problémech přemýšleli 

s rozvahou a řešili klidně i konfliktní situace. Podnětné školní prostředí má respektovat 

individualitu a chránit žáky jakýmkoli způsobem znevýhodněné. Tedy i děti cizinců, 

které jsou svým způsobem mnohdy znevýhodněny vzhledem, j inými kulturními návyky 

a odlišným jazykem. 

Rámcový vzdělávací program pokrývá všechny předměty vyučované na 

základních školách. Mimo j iné zařazuje do výuky i průřezová témata, do kterých spadá i 

multikulturní výchova. 

7.2 Klíčové kompetence a multikulturní výchova 

Při dokončení školní docházky by žák měl disponovat určitými kompetencemi. 

Klíčové kompetence mění transmisivní vyučování k modelu konstruktivistického 

vyučování. Získání klíčových kompetencí by mělo dětem zajistit schopnost reagovat 

v určitých situacích. V. Jirásková (2006) zmiňuje ve své knize fakt, že „klíčové 

kompetence musejí jedinci umožnit průběžně aktualizovat jeho vědomosti a 

dovednosti. "2S To znamená, že kompetence umožňují žákovi se vyvíjet a učit v průběhu 

jeho dalšího života. 

Kompetence k učení by žákům měla zajišťovat schopnost orientovat se 

v informacích, rozlišovat důvěryhodné a nedůvěryhodné informace, což by jim mělo 

pomoci orientovat se v jiných kulturách, též ve schopnosti vyhledávat informace, které 

jsou potřebné jako prevence před utváření předsudků. Díky této kompetenci si žák 

utváří komplexní pohled na svět a kriticky hodnotí situace, které nastanou v učení i 

v kontaktu s druhými osobami. 

Kompetence k řešení problémů je specifická již svým názvem. Žák umí 

přemýšlet o problémech, zhodnotit je a náležitým způsobem řešit. Tato kompetence mu 

25 
* Jirásková, V. Multikulturní výchova, s.46. 
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tedy napomůže nést zodpovědnost za svá řešení a naučí ho řešit problémy z různých 

úhlů pohledu.Využívá přitom získané vědomosti, které mu jsou nezbytné pro zralou 

úvahu. 

Kompetence komunikativní jsou v interkulturních vztazích velice důležitou 

součástí. Napomáhá k vyjadřování vlastních názorů, postojů a k jejich obhájení. Zák 

rozeznává jednotlivá komunikační specifika a je schopen naslouchat ostatním lidem a 

spolupracovat s nimi. 

Kompetence sociální a personální podporuje kooperaci a uctivému a loyalnímu 

jednání v mezilidských vztazích. Žák dokáže přijmout názory jiných a respektovat je. 

Disponuje schopností obhájit své názory. Cílem je též podpora žákova sebevědomí a 

pomoc v sebeprosazení. 

Kompetence občanské podporují žáka v odmítání útlaku a násilí na lidech. 

Vede žáka k respektu ke společenským normám a rozvíjí jeho schopnost řešit kritické 

situace. 

7.3 RVP a multikulturní výchova 

Multikulturní výchova je průřezové téma společně s globální výchovou a 

dalšími. Má za úkol žákům zprostředkovat poznání rozmanitosti kultur, jejich tradic a 

hodnot, umožnit identifikaci vlastního socio-kulturního zázemí a jeho tradic. Do 

školního vzdělávacího plánu může být přímo začleněn předmět, který se multikulturní 

výchově bude speciálně věnovat a nebo mohou být prvky multikulturní výchovy 

zařazeny do vícero předmětů. Většinou dochází k integraci do různých vyučovacích 

jednotek či realizací projektů na toto téma. 

Prvky multikulturní výchovy jsou však v menší míře začleněny i ve 

vzdělávacích oblastech. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, která je specifická 

pouze pro 1 .stupeň základního vzdělávání. V oblasti Lidé kolem nás se žáci kupříkladu 

učí toleranci, solidaritě a základním právům a povinnostem. Seznamují se s různými 

kulturami a jejich specifiky. Poznávají problémy společnosti a celého světa. Ve 

vzdělávací oblasti Člověk a společnost se žák seznamuje s kulturním prostředím, 

poznává souvislosti a vztahy mezi lidmi ve společnosti. Rozvíjí u žáka vědomí 

35 



sounáležitosti a příslušnosti k určitému národu. V této oblasti dochází k výchově 

k respektování lidských práv, k prevenci xenofobie a rasismu. Je to tedy stěžejní 

vzdělávací oblast pro multikulturní výchovu. Dochází zde k formování dovedností a 

postojů, které jsou nezbytné pro tolerantní soužití v multikulturní společnosti. 

Výchova k občanství, jenž je další vzdělávací oblastí, učí žáky respektovat a tolerovat 

mravní normy a principy společného soužití. Vede žáky k sebepoznání a poznávání 

osobnosti druhých. Učí se mravním principům a pravidlům společného soužití, která 

úzce souvisejí i s rasovou tolerancí. Průřezová témata vůbec velkou měrou přispívají 

k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

8. POŽADAVKY NA ŠKOLU OHLEDNĚ ZAČLENĚNÍ DĚTÍ CIZINCŮ 

Škola je prostředí, do kterého žák přichází za účelem vzdělávání, ale také za 

společnými zážitky a vědomím sounáležitosti s určitou skupinou dětí. V případě dětí 

z menšin, je škola místem, které jim může zprostředkovat mnoho výjimečných a 

užitečných poznatků a zkušenosti, ale také může být velmi traumatizujícím místem. 

Každá škola musí být na žáka z menšiny určitým způsobem připravena. 

Připraveností míním hlavně připravenost učitelů a žáků. Učitel by měl mít 

povědomí o tom, z jaké kultury a rodiny žák přichází. Mohlo by dojít k rozporu mezi 

způsobem výchovy a vzdělávání, jaké preferuje rodina a jaké škola. V mnoha kulturách 

je systém vzdělávání v určitých směrech odlišný, proto by v této oblasti mohlo dojít ke 

konfliktu. Není možné respektovat všechna specifika, ale pokud žák již navštěvoval 

základní školu ve své zemi, mělo by být přivykání na nový způsob výuky pomalejší a 

v plné spolupráci s rodinou. Rodina může významně napomoci ve vzdělávacím procesu. 

Při přijímaní a vlastním vzdělávání cizinců se škola řídí dle zákonu č.561/2004 Sb. O 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

V paragrafu 2, odstavci 1 jsou vymezeny zásady a cíle vzdělávání, který říkají, 

že vzdělávání je založeno a) na rovném přístupu každého státního občana České 

republiky nebo jiného členského státu EU ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z 
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důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo 

sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.26 

Je zde stanoveno zohledňování vzdělávacích potřeb jedince a potřeba vzájemné 

úcty, tolerance, názorové snášenlivosti, které se má dostat každému účastníkovi 

vzdělávacího procesu. Vzdělávání státních občanů ČR a příslušníků jiného členského 

státu EU je bezplatné. 

Obecnými cíli vzdělávání, vymezených v tomto zákoně jsou zvláště: rozvoj 

osobnosti ve všech směrech. Zejména osobnosti, která bude disponovat hodnotami pro 

úspěšný život ve společnosti. Osobnosti, která bude připravena na výkon svého 

povolání a na další celoživotní sebevzdělávání. 

V paragrafu 13 tohoto zákona je vymezen vyučovací jazyk, ve kterém maj í být 

cizinci vzděláváni. Říká, že cizinci mají právo na vzdělávání se ve vlastním jazyce. 

V části zákonu věnované vzdělávání příslušníků národnostních menšin je 

stanoveno zajištění vzdělávání těchto menšin v jejich mateřském jazyce. Škola má též 

za povinnost zřídit ve škola speciální třídu pro tyto děti, jestliže počet přihlášených děti 

spadajících do národnostní menšiny čítá více než 10 žáků. Další cestou je vymezení 

předmětů ve školním vzdělávacím programu, v nichž bude probíhat vzdělávání 

dvojjazyčně. 

Každý vzdělávací systém je něčím specifický. V každém systému by však u 

žáků měly být rozvíjeny základní schopnosti a dovednosti. V první řadě by měl být u 

žáků v popředí smysl pro povinnost, schopnost dodržovat určité normy, vytrvalost, 

disciplinovanost a v neposlední řadě také kooperace. Zvládnutí výše uvedených 

schopností a dovedností přispívá k prevenci výskytů netolerance, utlačování a 

nesolidarity. 

Škola poskytuje klima, které odpovídá připravenosti na přijetí žáka z odlišné 

kultury. Žáci by měli být obeznámeni se základními znalostmi a informacemi, které 

jsou nezbytné pro bezproblémové přijetí nového žáka. Prostřednictvím různých projektů 

lze kvalitně preventivně působit v interkulturních vztazích ve třídě i škole. 

V následujících grafech č.8-10 jsou znázorněny počty dětí cizinců, které 

navštěvují české základní školy. Největší koncentrace těchto dětí je samozřejmě ve 

*6 Zákony V/2009 sborník úplných znění zákonů pro státní správu, veřejnou správu a školství k 1.1.2009, t i n 
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velkých městech, ale postupem času už nejsou ničím neobvyklým i ve městě menším. 

Tendence návštěvnosti českých škol relativně stoupá. V loňském školním roce se počet 

těchto žáků blížil 13 000, což je poměrně vysoké číslo. 
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Graf č.9 

Počty zahraničních a českých studentů na českých školách-
školní rok 2007/08 

Mateřské školy Základní školy Střední školy Vysoké školy 

Typ školského zařízení 

Zdroj: Český statistický úřad (hltp://www.czso.cz/) 
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Graf č. 10 

Počty cizinců v českých základních školách dle národnosti, 
školní rok 2007/08 

Zdroj: Český statistický úřad (http://www.czso.cz/) 

http://www.czso.cz/


9. ZÁVĚR TEORETICKÉ ČÁSTI 

Národnostní menšiny a cizinci z různých zemí vždy budou součástí naší 

společnosti. Je tedy třeba připravovat mladou generaci na snadný a bezproblémový 

přístup k těmto jedincům. Tolerance je základem každé vyspělé společnosti, která by 

měla být schopna přistupovat ke všem svým členům spravedlivě a s porozuměním. 

Počet cizinců na našem území neustále vzrůstá, je však velmi pravděpodobné, že vlivem 

celosvětové finanční krize může dojít k jejich přechodnému odlivu. 

Česká společnost by se měla naučit vnímat cizince a národnostní menšiny jako 

svou součást, která může být v mnoha ohledech velice obohacující a přínosná. Systém 

vzdělávání v naší zemi se velice změnil, mladší generace je zcela odlišná a může 

projevovat zcela jinou míru tolerance k různým skutečnostem. 

V teoretické části této práce byla snaha analyzovat síť nejdůležitějších pojmů, 

které přinášejí bližší vhled do problematiky multikulturní výchovy a tím obsáhla mnoho 

oblastí, které s multikulturní výchovou souvisejí, včetně odkazů na počet a různost 

cizinců a národnostních menšin na území našeho státu. 

Charakteristika tohoto průřezového tématu jako součásti rámcového 

vzdělávacího programu přináší stručný přehled o zařazení multikulturní výchovy do 

vyučovacího procesu. Každá škola má své možnosti a priority, z tohoto důvodu 

nemůžeme očekávat, že standard multikulturního vzdělávání bude všude stejný. 

Praktická bude již zaměřena ryze empiricky. Očekávám, že multikulturní 

vědomí u žáků na prvním stupni bude odpovídat míře zařazování multikulturní výchovy 

v konkrétní škole. Z hlediska tématu diplomové práce bude nejzajímavější a 

nejpřínosnější zjištění, zda žáci nemají předsudky vůči určitým národnostem a zda 

nemají sklony tyto národnosti jakýmkoli způsobem netolerovat. Míru a kvalitu 

vypořádání se s tímto průřezovým tématem budu zjišťovat u učitelů. Stejně důležitý 

bude pohled učitelů na vztahy jejich žáků se spolužáky cizinci. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

1. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU 

Výzkum je zaměřen na zmapování multikulturní ho vědomí a připravenost a 

rozličnost názorů jejich učitelů názory u učitelů. Pro tyto účely byla zvolena metoda 

dotazníku, jenž umožňuje získat širší pohled na problematiku multikulturní výchovy, 

jak z pohledu žáků, tak z pohledu učitelů. Dotazník mapuje větší vzorek respondentů a 

zprostředkovává tak širší množství informací a poznatků. 

Šetření probíhalo v průběhu měsíce února roku 2009, za přímé účasti 

zadavatelky dotazníku. Ten byl žákům předložen po dohodě s vedením základní školy. 

Žáci předem nevěděli, čeho se bude dotazník týkat. Při zadávání dotazníků byla žákům 

podána informace o anonymitě a také o tom, že dotazník není testem, ale jen 

výzkumem. Jejich případné dotazy byly ihned zodpovězeny. Žákům trvalo vyplnění 

dotazníku přibližně 35 minut. 

CÍLE 

V žákovském vzorku je cílem zjistit poznatky o multikulturním vědomí u dětí 

z menšího města. Posoudit, zda se zde neobjevují sklony k netoleranci národnostních 

menšin. Subjektem v tomto výzkumu budou žáci 4. a 5.tříd ze čtyř základních škol 

v jednom z okresních severočeských měst, Litoměřic. 

Cílem výzkumu zaměřeném na učitelé je zmapovat přístup a vztah učitelů 

k multikulturní výchově a pohled učitele na tolerantnost žáků k menšinám a cizincům 

ve školním prostředí. Subjektem budou učitelé prvního stupně týž základních škol jako 

v případě žáků. 

Metodu dotazníku volím z již výše uvedených důvodů. Dotazník bude zadán 

všem učitelům z prvního stupně konkrétní základní školy, kteří budou ochotni se 

výzkumu zúčastnit. 

VÝZKUMNÝ VZOREK 

Vzorek byl vytvořen dostupným výběrem ve čtyřech základních školách. 

Celkem výzkumný vzorek čítá 122 dotázaných žáků. Žáků čtvrtých tříd je z tohoto 

počtu 68 a žáků pátých tříd 54. Z celkového počtu dotázaných bylo 57 dívek a 65 

41 



chlapců. Podrobnější charakteristika těchto základních škol je uvedena jako součást 

interpretací dotazníků jednotlivých škol. 

Jak již bylo zmíněno jedná se o základní školy v Litoměřicích. Toto město je 

spádové pro poměrně velké množství menších obcí, které jsou začleněny do jeho 

regionu. Vyskytuje se zde poměrně velký počet jedinců z národnostních menšin a 

cizinců. Nejvíce je na území okresu města Litoměřice zastoupena národnostní menšina 

Vietnamská, Ukrajinská, Mongolská a Moldavská. 

Počet žáků: Z toho dívky: chlapci: Záci 4.třídy: Záci 5.třídy: 

122 57 65 68 54 

POPIS DOTAZNÍKŮ 

Dotazník pro žáky obsahuje šest otázek. Všechny otázky jsou otevřené. Přesto 

se však domnívám, že žáci na velký počet těchto otázek budou reagovat jen ano/ne. 

První otázka je směřována na znalosti pojmů, které by žáci měli mít v souvislosti 

s multikulturní výchovou osvojeny. Ostatní otázky pak zjišťují přístup žáků ke 

spolužákům z odlišných kultur. Dotazník byl sestaven tak, aby pokryl teoretickou oblast 

i oblast emocionální. Domnívám se, že zvláště v první otázce se prokáže míra začlenění 

multikulturní výchovy v určité škole. V otázkách národnostních předpokládám 

rozdílnost odpovědí při reakci na jednotlivé národnosti, které budou ovlivněny jejich 

zkušenostmi. 

Dotazník určený učitelům čítá dvanáct otázek a byl uzpůsoben tak, aby byly 

odpovědi na otázky co nejsnáze zaznamenatelné. Znamená to, že u některých otázek 

mají učitelé na výběr a nemusejí tak složitě popisovat své stanovisko. Devět otázek 

v dotazníku je otevřených, v otázce číslo dvě jsou na výběr odpovědi a v otázce číslo 

jedenáct a dvanáct je možnost výběru s bližší specifikací zkušeností. 
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SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK V DOTAZNÍKU PRO UČITELE 

(Dotazník viz příloha č. l ) 

Otázka č.l zjišťuje přístup školy k dětem jiných národností na konkrétní škole, 

kde učitel působí. Zjišťuji tím, jak je škola připravena na tyto žáky a zda má nějaká 

zvláštní, specifická opatření pro jejich vzdělávání. 

Otázkou č.2 získávám informace o tom, jak je na konkrétní škole multikulturní 

výchova realizována. Zda ji učitel/škola zařazuje do vyučovacího procesu jakožto téma, 

které prostupuje všemi předměty nebo zda dává přednost projektům či speciálním 

předmětům zaměřeným na tuto problematiku. 

Otázka č.3 se zabývá dostatečnou/nedostatečnou časovou dotací pro 

zařazování multikulturní výchovy do výuky. Zjišťuje, zda je multikulturní výchova 

zařazována pouze záměrně v určitém časovém úseku nebo i nahodile, při řešení 

vzniklých situací. 

Otázka č.4 nabádá učitele k analýze období, kdy byla do vyučovacího procesu 

včleněna multikulturní výchova. Učitel posuzuje, zda došlo k určitým změnám 

v chování žáků, případně ke změně jejich postojů. 

Otázka č.5 Zkoumá přítomnost a úroveň multikulturního prostředí školy. 

Nabádá učitele k posouzení příčiny této situace. Multikulturní prostředí je nezbytnou 

součástí každé školy, i té která nevyučuje cizince. 

Otázka č.6 se zaměřuje na cesty a metody jimiž učitelé a škola dosahují 

přítomnosti multikulturního prostředí. Zjišťuje jakými způsoby je multikulturní 
prostředí podporováno a udržováno. 
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Otázka č.7 zjišťuje míru netolerance žáků k cizincům z pohledu učitele. 

Odkrývá konkrétní problémy, které se mohou ve školním prostředí vyskytnout a snaží 

se zmapovat míru jejich výskytu. 

Otázka č.8 zjišťuje stav soužití a spolupráce žáků s žáky z j iných kultur. 

Odhaluje možné xenofobní postoje dětí. 

Otázka č.9 zjišťuje míru determinace dětí jejich okolím. Prověřuje negativní a 

pozitivní vztahy žáků k žákům z jiných kultur. 

Otázka č.10 zachycuje postupy učitelů při řešení interkulturních problému, 

které se mezi žáky vyskytly. Zjišťuje i míru výskytu těchto konfliktů. 

Otázka č . l l zjišťuje pohled učitele na přístup ke vzdělávání dětí z jiných 

kultur. Hodnotí pozitivitu nebo negativitu jejich přístupu a též míru zájmu o vzdělávání. 

Otázka č.12 analyzuje vztah školy-učitele-rodiny ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Zjišťuje kvalitu vztahů a úroveň spolupráce. 

SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK V DOTAZNÍKU PRO ŽÁKY (Dotazník 

viz příloha č.2) 

Otázka č.l mapuje míru znalostí a způsobu vnímání pojmů souvisejících 

s multikulturní výchovou. S těmito pojmy by se žáci měli setkat v průběhu vzdělávání 

na prvním stupni. Alespoň přibližná znalost významu těchto pojmů vypovídá o míře 

multikulturního vzdělávání zařazovaného do výuky. 

Otázka č.2 nabádá k analýze vlastností osoby blízké. Tato analýza napomůže 

k lepší empatii při hledání odpovědí na další otázky, které jsou zaměřeny na spolužáka 
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z jiné kultury .Tato otázka také zjišťuje, na co se bude dítě při své charakteristice 

zaměřovat. A to, zda v otázce zhodnotí spíše zjevné nebo vnitřní vlastnosti subjektu. 

Otázka ě.3 zjišťuje míru kriticky posoudit osobu blízkou. Odpovědí lze 

dosáhnout poznatků o tom, zda dítě ke svému okolí a osobám přistupuje spíše kriticky 

či nikoli. 

Otázka č.4 vyzývá ke vcítění se do role žáka z jiné kultury. Požaduje od žáka 

pohled na realitu z druhé strany, nikoli ze strany žáka, který je začleněn do zaběhnutého 

kolektivu a je rovnocenný všem ostatním, ale žáka, který přichází do nového, odlišného 

prostředí. 

Otázka č.5 pracuje opět s otázkou empatie. Přibližuje tak náhled na obtíže při 

přijetí žáka. Snaží se přimět žáky k zamyšlení se nad pocity, které žák z jiné kultury 

může prožívat a na překážky, které mu můžou znesnadňovat jeho adaptaci na nové 

prostředí. 

Otázka č.6 zjišťuje míru schopnosti pomoci druhému. Posouzení kolektivu a 

jeho chování v takovéto situaci. 

Otázka č.7 zjišťuje negativní a pozitivní přístup k žákovi z jiné kultury. 

Schopnost kriticky posoudit přínos tohoto žáka, jak v otázce rozvoje vztahů, tak 

v oblasti přínosu nových poznatků a zkušeností. 

Otázka č.8 mapuje míru tolerance k žákům z jiných kultur. Dokládá schopnost 

akceptace tohoto žáka ve školním kolektivu. 
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2. ZÍSKÁNÉ ÚDAJE A JEJICH VYHODNOCENÍ 

2.1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A 

2.1.1 Charakteristika školy a ŠVP 

Jedná se o úplnou základní školu, kterou navštěvuje 560 žáků. Tato škola sídlí 

v historické budově nedaleko centra. Je orientována na výuku estetických předmětů a 

jazyků. Od roku 2004 je škola zapojena do projektu „Adopce na dálku". 

Z hlediska menšin do školy docházejí žáci vietnamské a ukrajinské 

národnosti, kteří jsou přítomni i ve třídách, kde se uskutečnil dotazníkový výzkum. 

Čtvrtou třídu navštěvuje chlapec ukrajinské národnosti, dívka vietnamské národnosti a 

do páté třídy dochází jedna dívka a jeden chlapec vietnamské národnosti. Cílem 

školního vzdělávacího plánu je zformování harmonické osobnosti žáka. Naplnění 

multikulturní výchovy je realizováno v projektových dnech, které obohacují běžnou 

výuku. Dle svých slov se škola věnuje multikulturní výchova denně, protože ji 

navštěvuje velké množství žáků jiných národností. 

Tematické okruhy multikulturní výchovy stanoveny ve školním vzdělávacím 

programu jsou Kulturní rozdíly, integrovány do předmětů výtvarná a hudební výchova 

ve 3. a 4. třídě. Okruh Lidské vztahy je integrován do předmětů prvouka, anglický 

jazyk, český jazyk, Člověk a svět práce. Tematický okruh Etnický původ je realizován 

v předmětech hudební a výtvarná výchova a poslední okruh Multikulturalita v hodinách 

anglického jazyka. Do hodin vlastivědy je včleněn okruh Princip sociálního smíru a 

solidarity. Ve všech těchto okruzích je pokračováno na druhém stupni. Tyto okruhy jsou 

mimo jiné integrovány do projektových dnů jako je „Etnoden" , „Den Boženy" a „Den 

harmonie". 

2.1.2 Dotazníkové šetření a interpretace odpovědí 

Odpovědi žáků byly pro lepší orientaci a následné zhodnocení roztříděny do kategorií, 

které byly utvořeny na základě obsahu odpovědí. 

Vzorek: 4.třída, 5.třída 

Počet dětí: 42 žáků 
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Z celkového počtu dotázaných bylo 20 chlapců a 22 dívek. 

Otázka č. 1 

Představíš si něco pod následujícími pojmy? Zkus napsat, co si myslíš, že znamenají. 
Interpretace odpovědí na otázku č .1. 

Kultura: 
3 očet - dívky 

3očet - chlapci 

Umění 2 

Kultura (divadlo, kino) 8 3 

Památky 3 2 

Společnost 3 0 

Zvyky, stát 2 2 

Ostatní 2 5 

Bez reakce 2 5 

Multikulturní výchova: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Společnost 1 1 

Výchova o kultuře, zemích 4 3 

Výchova ke slušnosti 0 0 

Cizinci 2 0 

Ostatní 3 3 

Bez reakce 13 11 

Tolerance: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Tolerovat 4 3 

Naslouchat 1 2 

Pomoc 0 1 

Podřídit se, přizpůsobit 1 0 

Pochopení 2 0 

Ostatní 5 6 
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Bez reakce 6 7 

Solidarita: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Pomoc 0 2 

Porozumění 2 0 

Darování peněz 5 1 

Ostatní 3 3 

Bez reakce 12 14 

Rasa: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Běloch, černoch 2 2 

Národnost 6 6 

Rasa zvířete 8 8 

Druh 2 2 

Ostatní 0 1 

Bez reakce 3 1 

Rasismus: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Nenávist k rase 4 9 

Nadávky 1 5 

Válka, boj, násilí 5 5 

Nenávist k druhým 0 0 

Ostatní 2 0 

Bez reakce 9 1 

Otázka č.2 

Jaký je tvůj nejlepší kamarád? Proč je tvým nejlepším kamarádem? 
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Interpretace odpovědí na otázku č.2. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Důvěra/spolehlivost/kamarádství 8 7 

Pomáhá/hodný 8 3 

Společné zájmy 4 2 

Porozumění 2 2 

Ostatní 0 3 

Nespecifikováno 0 1 

Bez reakce 0 2 

Otázka č.3 

Je něco, co bys na něm změnil? 

Interpretace odpovědí na otázku č.3. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 8 6 

Ne 14 11 

Bez reakce 0 3 

Otázka č.4 

Představ si, že tvým novým kamarádem bude chlapec jménem Ekevu, který pochází z 

Afriky. Ve své zemi musel hodně pracovat a pomáhat rodičům. Do školy chodit 

nemohl, protože rodiče byli chudí a nemohli školu zaplatit. Jaké by to bylo, kdyby začal 

Ekevu chodit do vaší školy? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Seznámí se s novými lidmi 3 0 

Naučí se jazyk 0 1 

Pomůžu mu zorientovat se 1 0 

Normálně 0 0 

Bude to zvláštní/ne moc dobré 2 4 

Je mi to jedno 1 2 

49 



Bude se muset učet 0 1 

Pomohu mu 5 0 

Bude to fajn/dobré 6 5 

Ostatní reakce 0 0 

Bez reakce 5 7 

Otázka č.4a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 10 4 

Jazyk 6 5 

Orientace 0 1 

Ostatní předměty/učení 2 1 

Adaptace na prostředí 0 1 

Sikana/nadávky 3 4 

Ostatní 0 1 

Nic 0 1 

Všechno 0 2 

Bez reakce 1 0 

Otázka č.4b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s čím 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 12 13 

Ne 4 2 

Nevím 4 4 

Bez reakce 1 1 
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S učením 5 6 

Se seznámením 0 1 

S adaptací 3 1 

Ochránit ho 0 1 

Naučit ho česky 2 4 

Otázka č.4c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Zvyky z jeho kultury 8 6 

Jazyk 10 4 

Dovednosti/znalosti 3 3 

Ostatní 2 1 

Nic 0 4 

Bez reakce 1 2 

Otázka č.4d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4d) 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 18 14 

Ne 1 4 

Nevím 2 2 

Bez reakce 
1 

0 

Otázka č.5 

Představ si, že k Vám do školy přijde nový spolužák. Jmenuje se Dung a pochází 

z Vietnamu. Jeho rodiče přišli do České republiky kvůli práci. Dung žije v Čechách od 

svých pěti let a umí docela dobře česky. Jak to asi bude vypadat, až začne chodit do vaší 

školy? 
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Interpretace odpovědí na otázku č. 5. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Seznámí se s novými lidmi 1 0 

Naučí se jazyk 1 0 

Pomůžu mu zorientovat se 0 0 

Normálně 1 3 

Bude to zvláštní/ne moc dobré 4 3 

Je mi to jedno 0 1 

Bude se muset učit 0 0 

Pomohu mu 1 0 

Bude to fajn/dobré 5 7 

Ostatní reakce 3 0 

Bez reakce 6 6 

Otázka č. 5a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 15 5 

Jazyk 1 1 

Orientace 0 0 

Ostatní předměty/učení 2 3 

Adaptace na prostředí 0 1 

Sikana/nadávky 2 1 

Ostatní 0 0 

Nic 1 5 

Všechno 0 1 

Bez reakce 1 2 
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Otázka č. 5b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s čím 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 15 15 

Ne 2 1 

Nevím 4 3 

Bez reakce 1 1 

S učením 7 2 

Se seznámením 1 1 

S adaptací 1 2 

Ochránit ho 0 0 

Naučit ho česky 1 1 

Otázka č. 5c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Zvyky z jeho kultury 5 4 

Jazyk 9 7 

Dovednosti/znalosti 2 4 

Ostatní 0 1 

Nic 1 2 

Bez reakce 3 2 

Otázka č.5d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku ě.5d). 

Počet - dívky j Počet - chlapci 
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Ano 18 14 

Ne 3 3 

Nevím 0 2 

j Bez reakce 1 0 

Otázka č.6 

Představ si, že do vedlejší třídy přijde zanedlouho nový kluk. Jmenuje se Nikolaj a 

pochází z Ukrajiny. Bohužel se přistěhoval s rodiči teprve nedávno a neumí příliš česky. 
Rozumí však tomu, co mu říkají druzí, protože je jeho řeč podobná té naší. Co si myslíš, 

že se stane, až začne chodit do vaší školy? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Seznámí se s novými lidmi 1 1 

Naučí se jazyk 1 0 

Pomůžu mu zorientovat se 1 0 

Normálně 1 2 

Bude to zvláštní/ne moc dobré 3 3 

Je mi to jedno 1 0 

Bude se muset učit 4 2 

Pomohu mu 1 0 

Bude to fajn/dobré 2 2 

Ostatní reakce 0 1 

Bez reakce 7 8 

Otázka č.6a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6a). 

Počet - dívky 1 Počet - chlapci 

Vztahy 3 1 

Jazyk 10 11 

Orientace 0 0 
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Ostatní předměty/učení 3 2 

Adaptace na prostředí 0 0 

Sikana/nadávky 2 1 

Ostatní 0 0 

Nic 1 2 

Všechno 1 1 

Bez reakce 3 2 

Otázka č.6b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s čím 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 16 14 

Ne 2 3 

Nevím 2 3 

Bez reakce 2 0 

S učením 7 1 

Se seznámením 0 0 

S adaptací 0 0 

Ochránit ho 0 0 

Naučit ho česky 3 5 

Otázka č.6c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Zvyky z jeho kultury 4 3 

Jazyk 9 10 

Dovednosti/znalosti 2 4 
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Ostatní 4 0 

Nic 0 1 

Bez reakce 3 2 

Otázka č.6d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6d). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 17 14 

Ne 2 3 

Nevím 2 3 

Bez reakce 1 0 

2.1.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Pojem kultura si největší část žáků spojuje s kulturními událostmi, jako je 

návštěva divadla, kina nebo koncertu. Kulturu též vnímají jako společenskou událost, 

která nějakým způsobem přispívá k rozvoji společnosti. Sedm dotázaných pojem 

kultura nedokáže definovat, ale nevybaví si je j ani ve spojitosti s konkrétní situací. 

Pouze jeden žák ve svém dotazníku uvedl, že kultura je spojena s určitým státem, dle 

něj má každý stát má svou určitou kulturu, která je mu vlastní. V tabulce můžeme vidět, 

že chlapci reagovali méně než dívky. Dívky se odpověďmi na tuto otázku více přiblížili 

k podstatě významu pojmu kultura. Znalost tohoto pojmu je však u obou skupin spíše 

povrchní. Každý z dotázaných vnímal pojem kulturu ze zcela j iného pohledu. 

Multikulturní výchova je pro děti termínem neznámým. Celá polovina žáků si 

pod tímto pojmem nepředstaví nic. Neschopnost popsat nebo definovat tento termín 

však nelze považovat za podstatnou. Žáci se s multikulturní výchovou na škole 

setkávají, ale je j í název není řečen explicitně. Přestože se na škole často koná Etnoden, 

který je projektovým dnem zaměřeným na multikulturní vzdělávání. Etnoden uvedl ve 

svém dotazníku pouze jeden žák. Pojem multikulturní by si však zcela jistě měli žáci 
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umět spojit s kulturami a jejich diverzitou. Mnoho žáků si však zcela oprávněně 

multikulturní výchovu spojuje s učením se o kulturách jiných zemí. 

Přestože je termín tolerance bez pochyby v okolí dětí hojně užíván, pouze 

sedm žáků se v dotazníku alespoň přiblížilo k významu tohoto pojmu. Jedna třetina 

žáků si však pod tímto pojmem nepředstaví vůbec nic. Velice často chápou žáci 

toleranci ve spojitosti s vyslechnutím druhého a s nasloucháním. Do kolonky ostatní 

byly zařazeny odpovědi, které se zcela netýkaly přiblížení významu tohoto pojmu. 

Termín solidarita je pro žáky až překvapivě obtížný. Navzdory tomu, že je 

dnešní společnost nabádána k tomu, aby byla solidární, tak pouze dva z dotázaných 

chápou solidaritu jako nějakou formu pomoci a šest dalších spojuje solidaritu 

s finančním darem. Ostatní žáci si pod pojmem vůbec nic nepředstaví a nebo jejich 

charakteristika zcela nesouvisí s tímto pojmem. 

Pod pojmem rasa si žáci zcela automaticky vybaví zvíře nebo rasu psa. I když 

bylo před začátkem vyplňování dotazníku řečeno, že dotazník se týká vztahů mezi 

lidmi, nikoli mezi zvířaty, přesto celá polovina dětí spojila termín rasa se zvířetem. Jen 

čtyři žáci uvedli specifikaci rasy na to, že je někdo běloch a někdo černoch. Markantní 

počet žáků si však spojuje pojem rasa s příslušností k určitému národu, nikoli s barvou 

pleti. Termín rasa by měli mít žáci dostatečně osvojen i z hodin, do kterých 

multikulturní výchova nikterak nezasahuje. Počet žáků, kteří dovedli alespoň přibližně 

určit tento termín, je až nečekaně malý. 

Ze skupiny dotázaných se téměř čtvrtina chlapců vyjádřila k pojmu rasismus 

zcela správně, protože jej chápou jako nenávist k určité rase. Dívek s touto odpovědí je 

však o více než polovinu méně. Početná skupina žáků chápe rasismus ve spojitosti 

s válkou, bojem a násilím a nemalá skupina jako slovní útoky na lidi jiné rasy. Jeden 

z žáků překvapivě uvedl, že rasismus je hanobením rasy. Čtvrtina z dotázaných žáků 

slovo rasismus nezná nebo jej nikdy neslyšela. 

Velká část žáků uvedla i vícero svých nejlepších kamarádů. Žáci si na svých 

přátelích velice váží důvěry, které mezi sebou mají a vzájemné pomoci. Pomoc a 

spolehlivost více oceňují dívky než chlapci, i když rozdíl mezi počtem odpovědí není 

tak velký. Celou sedminu z dotázaných spojují společné zájmy. Jeden chlapec uvedl, že 

žádné kamarády nemá. 
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Zamyšlení se nad negativní stránkou osobnosti svého kamaráda pro žáky 

nebylo tak složité. Překvapivá třetina žáků uvedla, že by na svém kamarádovi něco 

změnila. Převážně jsou v dotazníku uvedeny negativní vlastnosti vyplývající 

z povahového rysu, který se u jejich kamarádů velmi často projevuje. Nicméně mnoho 

těchto vlastností souviselo i se vzájemnými vztahy, které mezi sebou kamarádi mají 

( s o b e c k o s t ntd.) . 

Poměrně velká část žáků shledává příchod afrického chlapce jako pozitivní. 
Ochotu pomoci jak s nalézáním nových vztahů, tak s orientací v novém prostředí zde 

projevily hlavně dívky, u kterých je zde znát větší míra empatie než u chlapců. Více než 

čtvrtina dětí na tuto otázku nijak nereagovala. Můžeme se tedy domnívat, že zaujímají 

neutrální postoj. 

Nejvíce dotázaných zhodnotilo, že pro afrického chlapce bude nejobtížnější 

utváření nových vztahů a seznámení se s ostatními žáky. Další čtvrtina z dotázaných se 

domnívá, že pro něj bude obtížná jazyková bariéra, která mu svým způsobem bude 

znesnadňovat navazování nových vztahů a kontaktů. Neméně žáků se domnívá, že pro 

něj bude složité začlenění do kolektivu, protože by mohlo dojít ke slovnímu napadání 

hlavně ze strany některých chlapců. Tyto postřehy zde uváděli hlavně dívky. Několik 

dívek spatřuje problém i v tom, že ve třídě nevládnou moc dobré vztahy mezi 

spolužáky, domnívají se, že bude by byla z tohoto důvodu adaptace afrického chlapce 

těžší. 

K otázce týkající se pomoci africkému chlapci, se překvapivě jedna sedmina 

třídy vyjádřila negativně. Kupodivu se jedná převážně o dívky, u kterých bych rezolutně 

odmítavou reakci nečekala. Mnoho žáků se k dopovědi na tuto otázku postavilo 

neutrálně. S čím konkrétně by mu spolužáci mohli pomoci, nejčastěji uvádějí odpověď 

týkající se doučení nového učiva. 

U otázky, co by je mohl Ekevu naučit žáci nejčastěji odpovídali jazyk a zvyky. 

Dva žáci uvedli, že by je mohl naučit šplhat po stromech a pracovat. Ze zvyků děti 

nejčastěji zajímají africké obřady, život jaký vedou lidé v Africe a neméně také africká 

kuchyně. 

Více než polovina žáků se domnívá, že by bylo přínosné, kdyby měli takového 
spolužáka. Jsou tu však i tací, kteří se s touto situací přímo neztotožňují. Pět žáků přímo 

odpovědělo, že by takového žáka ve své třídě nechtěli. Odmítavý postoj zaujali hlavně 
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chlapci, objevila se zde pouze jedna dívka. Dva chlapci uvedli, že tato alternativa 

nepřipadá v úvahu, protože jejich třída je uzavřená skupina. 
Na příchod žáka vietnamské národnosti reaguje necelá třetina žáků kladné. 

Negativní postoj z pohledu spolužáka i žáka z jiné kultury zaujímá také určitý počet 

dotázaných. Dívky jsou překvapivě zastoupeny ve větším počtu. Ostatní žáci buď 

vyjadřují svůj nesouhlas s tímto nebo na otázku vůbec nereagují. Přínosem by pro žáky 

bylo seznámení se s novým kamarádem, kterému by mohli nabídnout pomocnou ruku. 

Více než jedna polovina žáků se domnívá, že by pro chlapce bylo obtížné najít 

si nové přátelé a zapadnout do kolektivu. Někteří z nich se obávají, že by mohlo dojít 

k negativistickému přístupu ze strany spolužáků. Vzájemné vztahy hodnotí mnohem 

tíživěji, než naučení se novým předmětům. 

Téměř 75% žáků by vietnamskému chlapci pomohlo s adaptací a případnými 

problémy. Tři žáci svou pomoc odmítají. A nemalý počet nedovede definoval, zda by 

mu pomohli či ne. Žáci by mu podali pomocnou ruku hlavně v oblasti výuky, kde se 

domnívají, že by mohlo dojít nedostatkům v učení. 

Za znalosti, kterými by mohl vietnamský chlapec žáky obohatit, považuje 

většina z nich učení vietnamštiny a také vietnamských zvyků a her. Jeden žák uvádí, že 

by je Dung mohl naučit angličtinu. Tato odpověď nejspíš vyplývá z kladné zkušenosti 

se snaživým žákem z této národnosti. Mezi zbývajícími se vyjímá odpověď jednoho 

chlapce, který uvádí, že by jej Dung mohl naučit pašovat zboží. Tato odpověď s největší 

pravděpodobností vyplývá z negativního postoje některých lidí k jedincům vietnamské 

národnosti. 

Více než 75% žáků by příchod tohoto chlapce uvítalo, kladně se vyjadřuje 

stejný počet žáků jako v případě přijetí žáka z Afriky. Jeden z žáků v dotazníku 

zmiňuje, že takový chlapec s nimi již do třídy chodí. 

Na otázku týkající se nového žáka z Ukrajiny více než třetina žáků nijak 

nereagovala. Pozitivní reakce byla zaznamenána jen u velmi malého počtu žáků, kteří 

W .Íe.Í Přijali jako nového kamaráda. Objevují se tu však i negativní reakce vyplývající 

z toho, že dčti takového žáka ve třídě již mají a bohužel s ním nemají dobré zkušenosti. 

Přes 50% dětí hodnotí jako nejobtížnější pro tohoto žáka jazykovou bariéru, 

která by jim znesnadňovala vzájemnou komunikaci a případnou pomoc. Několik 

dotázaných se obává, že by mohlo dojít k negativnímu přijetí ze strany některých 
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spolužáků. Se vztahy a učením se novým předmětům bude mít d\e děti s ,p(MáV 
nevýrazné obtíže. 

Téměř 75% žáků by se novému spolužákovi snažilo pomoci zapadnout do 
kolektivu. Ostatní se však domnívají, že by mu pomohl jen nčkdo nebo vůbec nikdo. 

Někteří z dotázaných také uvádějí, že takového žáka ve třídě již mají, ale je na ně hrubý 

a m a j í s n í m š p a t n é v z t a h y . 

Co by mohl Nikolaj žáky naučit je hlavně jazyk jeho země, který by se rády 

naučili. Neméně spolužáků by se obohatilo o zvyky, které udržuje jeho země. Další 

nejvíce zastoupená kategorie jsou dovednosti, jenž se naučil ve své zemi. 

Kolem 75% žáků uvádí, že by takového spolužáka přijali bez větších obtíží. Na 

druhé straně se zde vyskytuje skupinka pěti žáků, která už by takového spolužáka 

nechtěla, protože se k nim ten současný chová velice nehezky. 

2.1.4 Dotazníkové šetření učitelů a interpretace odpovědí 

Škola: A 

Vzorek: 4 učitelky 

Aprobace: 1 .stupeň ZS 

Délka praxe: 15, 37, 18, 18 let 

Třídnictví: 5. tř., 3.tř., bez třídnictví, 3.tř. 

Otázka č . l 

Je ve vašem školním vzdělávacím programu pamatováno na vzdělávání dětí z jiných 

kultur? Jsou nějaká specifika, která dodržujete? 

Interpretace odpovědí: 

Ano. Do školního vzdělávacího programuje začleněn projektový den Etnoden, 

při kterém se děti seznamují s různými národnostmi a ku l turami . Multikulturní 
vzdělávání se realizuje i v hodinách hudební výchovy, čtení a výtvarné výchovy. 

V průběhu celé výuky je zde ze strany učitelů snaha vést žáky k toleranci. 
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Etnoden zmiňují dvě z dotázaných učitelek. Zbývající dvě dotázané uvádějí 

pouze souhlas s tím, že je na jejich škole pamatováno na vzdělávání dětí z jiných kultur, 

ale neposkytují specifičtější informaci o způsobu realizace. 

Otázka č.2 

V jaké formě žářazujete do výuky multikulturní výchovní l í W i m v y W f e . \ 
Interpretace odpovědí: 

Všechny dotázané zařazují multikulturní výchovu do výuky formou projektu a 

dále jako součást všech předmětů. Jedna z dotázaných specifikuje zařazení multikulturní 

výchovy do předmětů prvouka, výtvarná výchova a čtení. 

Otázka č.3 

Je pro Vás časová dotace na zařazování multikulturní výchovy do výuky dostatečná? 

Své stanovisko prosím zdůvodněte. 

Interpretace odpovědí: 

Jedné z dotázaných se časové dotace zda nedostatečná. Hodnotí ji tak hlavně 

po vyplnění dotazníků týkajících se multikulturní výchovy jejími žáky. Etnoden se ji 

jeví jako užitečný, ale pouze nárazový způsob multikulturního vzdělávání. 

Dvě dotázané uvedly, že jim časová dotace vyhovuje. Jedna z dotázaných 

neuvedla žádnou odpověď. 

Otázka č.4 

Zpozoroval/a jste u žáků nějakou změnu, když jste začal/a zařazovat do výuky 

multikulturní výchovu? 

Interpretace odpovědí: 

Jedna z dotázaných uvedla, že se chování žáků po zařazení multikulturní 

výchovy částečně změnilo. Kladné vztahy k jinému etniku však zaznamenala i předtím. 

Jako zajímavou a užitečnou zkušenost pro žáky uvádí již zmíněný Etnoden. 

Druhá z dotázaných uvedla, že se u žáků setkala s posměšky v kontaktu 

s cizinci. Zmiňuje však lítost a empatii žáků nad životem obyvatel zemí třetího světa. 

Další z dotázaných uvádí, že změna u žáků je spíše dána přítomností žáků-

cizinců, než vlastním zařazováním multikulturní výchovy do výuky. Poslední 

z dotázaných nezpozorovala u dětí po zařazování multikulturní výchovy žádnou změnu. 
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Otázka č.5 

Dá se ve vaší škole hovořit o multikulturním prostředí? Na základě čeho tak soudíte? 

Interpretace odpovědí: 

Tři z dotázaných považují prostředí na jejich škole za multikulturní. Soudí tak 

na základě přítomnosti žáků-cizinců na jejich škole. Dle názoru jedné z dotázaných 

přináší přítomnost žáků z jiných kultur zprostředkovává ostatním žákům jiný pohled na 

svět. Jedna z dotázaných se k otázce nevyjádřila. 

Otázka č.6 

Pokud je multikulturní prostředí ve vaší škole přítomno, co přispívá k jeho udržování a 

rozvoji? 

Interpretace odpovědí: 

Podle jedné z dotázaných přispívá k rozvoji a udržování multikulturního 

prostředí na jejich škole všeobecná výchova k ohleduplnosti a toleranci. Další 

z dotázaných uvádí jako stěžejní přítomnost žáků z jiných kultur, které jsou součástí 

školního kolektivu. Třetí z dotázaných zmiňuje lepší přístup žáků ke škole. Poslední 

z dotázaných neuvádí žádnou odpověď. 

Otázka č.7 

Setkal/a jste se někdy u žáků na prvním stupni s negativistickým přístupem k cizincům? 

(Prosím uveďte příklad.) 

Interpretace odpovědí: 

Jedna z dotázaných uvádí, že se setkala s negativistickým přístupem jednoho 

žáka k vietnamské dívce. V situaci, kdy učitelka vyvolala vietnamskou dívku místo 

onoho chlapce, došlo k výpadu z jeho strany a dívku nazval „blbým Číňanem". 

Dvě z dotázaných se u žáků s negativistickým přístupem nesetkali. Jedna 

z dotázaných neuvedla žádnou odpověď. 

Otázka č.8 

Jak žáci reagují na spolužáky z jiné kultury? 

Interpretace odpovědí: 
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Většina dotázaných uvádí, že žáci na spolužáky z j iné kultury reagují většinou 

dobře. Jedna z dotázaných zmiňuje, že někdy žáci reagují smíchem. Další z dotázaných 

spatřuje rozdíly v chovaní, které jsou ovlivněny osobností žáka z jiné kultury. Poslední 

z dotázaných uvádí, že žáci reagují bez zvláštních projevů. 

Otázka č.9 

Postřehl/a jste u žáků sklony k předsudkům vůči cizincům? (Popište prosím konkrétní 

projevy.) Souvisely tyto sklony spíše s individualitou určitého žáka nebo s celou 
s k u p i n o u ? 

Interpretace odpovědí: 

Dotázané povětšinou nepostřehly sklony k předsudkům u svých žáků. Jedna 

z učitelek však uvádí, že se u žáků projevily předsudky k německé národnosti a to ve 

spojitosti s výkladem válečného učiva. Jedna z dotázaných uvádí, že sklony 

k předsudkům souvisí s individualitou žáka z jiné kultury. Žáci jej hodnotí dle jeho 

povahy a usuzují pak tak i na zbytek jedinců z jeho kultury. 

Otázka č.10 

Vyskytly se u vás ve třídě problémy/ konflikty vyplývající ze střetu dvou různých 

kultur? Jak jste je řešil/a? 

Interpretace odpovědí: 

Dle dotázaných se v jejich třídě nikdy nevyskytly konflikty, které by vyplývaly 

ze střetu dvou různých kultur. 

Otázka č . l l 

Jaký je, dle Vašich osobních zkušeností, přístup ke vzdělání a vzdělávání se u žáků 

z jiných kultur? (Prosím vyberte konkrétní kulturu, se kterou máte zkušenosti a 

podrobněji tyto zkušenosti specifikujte.) 

Interpretace odpovědí: 

Všechny dotázané uvedly dobré zkušenosti s žáky vietnamské národnosti. 

Hodnotí je jako snaživé, hodné, pokorné s dobrým přístupem ke vzdělávání. Dle jejich 

názoru mají vietnamští žáci se svými spolužáky velice dobré vztahy. 
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V případě žáků ukrajinské národnosti se dvě dotázané shodují, že dle jejich 

zkušenosti mají tito žáci horší chování a slabší výsledky. Jedna z učitelek uvádí, že 

ukrajinští žáci mají velmi dobrý přístup ke vzdělávání. 

Otázka č . 1 2 

Jakou roli hraje ve vzdělávání dítěte z jiné kultury jeho rodina? (Prosím uveďte 

konkrétní příklad.) 

Interpretace odpovědí: 

Tři dotázané zmiňují ve spojitosti s vietnamskými dětmi nedostatek času a 

pozornosti ze strany rodičů. Uvádí, že děti mají většinou české chůvy, přesto jsou však 

hodní a zdvořilí. 

Spolupráce s rodiči tedy v tomto směru není zrovna ideální. Vietnamci však 

velice hledí na vzdělání svých dětí a to hlavně proto, aby nemuseli v budoucnu pracovat 

tak tvrdě jako oni. 

2.1.5 Výsledky dotazníkového šetření učitelů 

Přístup této školy i jejich učitelů k multikulturní výchově je velice kladný. Jak 

již zmínily dotazované v dotazníčku multikulturní výchova je na jejich škole zařazována 

velice často. Několikrát do roka se koná projektový den „Etnoden", který považují za 

velmi přínosný v oblasti zkušeností žáků jejich školy. Multikulturní výchova je však 

v této škole na denním pořádku, jelikož je škola zaměřena na výuku estetických 
předmětů a má tak příležitost začleňovat multikulturní výchovu velice často. 

Jak je již uvedeno výše učitelé přistupují k realizaci multikulturní výchovy jako 

k součásti každodenního vyučování. V otázce časové dotace se dotazované mírně 

rozcházejí. Jedna z dotazovaných totiž vyjadřuje svůj názor na nárazovost projektových 

dnů. Považuje je za důležitou formu realizace multikulturní výchovy, negativně hodnotí 

jejich nárazovost a tím i účinnost. Projektové dny by se dle jejich zkušeností měly konat 

častěji, aby se žáci lépe a jistěji orientovali v této problematice. 

Ohledně tolerance žáků k menšinám a cizincům mají učitelé zcela různorodé 

názory. Zlepšení situace ve třídě, kde však nikdy nedocházelo k netolerantnosti žáků 
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z jiných kultur, zaznamenala jedna dotázaná. I přes započetí realizace multikulturní 

výchovy v hodinách zpozorovala jedna z učitelek netolerantní chování a slovní útoky ze 

strany žáků k žákům jiné národnosti. Jedna z dotázaných učitelek se též domnívá, že 

úroveň tolerance a přijetí těchto žáků je spíše ovlivněna přítomností žáka jiné 

národnosti ve třídě, než zařazováním multikulturní výchovy jako takové. 

Dle učitelů lze školní prostředí považovat z multikulturní. Soudí tak na základě 

přítomnosti žáků z jiných kultur. Za stěžejní, k udržení a rozvoji multikulturního 

prostředí na této škole, je považována výchova k toleranci a ohleduplnosti žáků této 

školy. 

Tolerantnost žáků vůči jedincům z jiných kultur je dle učitelů vysoká. Velice je 

však ovlivněna povahou žáka-cizince. Často zde dochází ke stejnému hodnocení všech 

jedinců této národnosti. Problematickou situaci uvádí pouze jedna dotázaná, která 

popisuje konflikt mezi českým chlapcem, který slovně napadl vietnamskou dívku. 

Konflikty, které by však vyplývaly ze střetu dvou různých kultur na této škole 

zaznamenány nebyly. 

Ve spojitosti s rodinou žáka a přístupem ke vzdělávání hodnotí velice kladně 

vietnamské rodiny, které se o své děti velice zajímají. 

2.1.6 Celkové shrnutí výsledků základní školy A 

V celkovém zhodnocení kvality odpovědí na otázku, která se týkala základních 

pojmů, jež by žáci měli zvládnout musím konstatovat, že jejich znalost je nedostačující. 

Se všemi uvedenými pojmy jistě měli příležitost se setkat jak ve školním, tak 

bezpochyby i v běžném každodenním životě. Není nutná přesná, ale alespoň přibližná 

znalost těchto pojmů a jestliže na této škole multikulturní výchova prostupuje všemi 

předměty a je též zdůrazněna v projektových dnech, pak by základní orientace v těchto 

pojmech neměla žákům činit problém. 

Co se týče přístupu k žákům jiných národností, tak zde pozoruji vcelku kladný 

vztah. Nehodnotím jej za velmi kladný z důvodu, že žáci ve svých odpovědích často 

uváděli jako největší problém začlenění tohoto žáků do jejich kolektivu. Někteří z nich 

se též domnívají, že by mohl být spolužáky negativně přijímán. Zvláště u chlapce 
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z Ukrajiny reagují rezervovaně, protože spolužáka této národnosti ve třídě mají a jejich 

zkušenosti s ním jsou spíše negativního rázu. V případě chlapce z Afriky se vyskytuje 

velké procento žáků, kteří by mu nenabídli svou pomoc. Tato reakce je překvapivá, 

protože pouze v případě tohoto chlapce, jde o jedince ze znevýhodněných podmínek. 

V odpovědích žáků jsem tedy očekávala více solidarity a porozumění. 

Nalézám však rozpor v některých reakcích, protože pomoc by žáci poskytli 

vietnamskému a ukrajinskému chlapci a africkému nikoli. Avšak v otázce, zda by 

takového spolužáka chtěli, uvedli pozitivní reakci u chlapce a Afriky a u chlapce 

z Vietnamu. Ukrajinského chlapce by mezi sebe již nepřijali, protože u nich převažuje 

negativní zkušenost, kterou mají se současných spolužákem této národnosti. Žáci tedy 

mají tendenci usuzovat, že jiný žák ukrajinské národnosti bude povahově stejný nebo 

dost podobný tomuto. 

Dle průzkumu provedeném v těchto dvou třídách mohu konstatovat, že děti 

mají podprůměrné znalosti v oblasti pojmů, které souvisejí s multikulturní výchovou, 

snášenlivostí a životem v různorodé společnosti jako takové. V reakcích, které se týkaly 

přijetí žáků z odlišných kultur jsem až na ukrajinského chlapce nezaznamenala nějaké 

závažnější skutečnosti. 

2.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA B 

2.2.1 Charakteristika školy a ŠVP 

V tomto případě se jedná o školu sídlištní. V současné době ji navštěvuje 430 

žáků. Tato škola je plnotřídní základní školou, která je zaměřena na výuku cizích 

jazyků. Škola byla mimo jiné vybrána pro bezplatnou příprava žáků-cizinců se státní 

příslušností jiného členského státu Evropské unie. Učitelé a žáci školy se pravidelně 

zapojují do vzdělávacích programů Evropské unie, ve kterém škola spolupracuje se 

školami z Evropské unie na různých projektech. 

Z celkového počtu je zde několik žáků jiné národnosti a to hlavně vietnamské 
v menší míře je zde též zastoupena romská menšina. Ve třídách, kde proběhlo 

dotazníkové šetření se však cizinci nevyskytují. 

66 



Vzdělávací program této školy, jenž je nazván „Škola základ života" klade 

důraz na komunikaci, kooperaci a práci s informacemi. Snaží se z žáka vychovat 

osobnost, která bude znát své místo mezi lidmi. 

Ve školním vzdělávacím plánu jsou průřezová témata, tedy i multikulturní 

výchova integrována do výuky jednotlivých předmětů. Na prvním stupni je 

multikulturní výchova realizována pouze v předmětech ET a to tematický okruh Lidské 

vztahy a v předmětu prvouka tematický okruh Kulturní diference. Do vícero předmětů 

je multikulturní výchova včleněna až na druhém stupni. Na škola neprobíhají žádné 

projektové dny, které by multikulturní vzdělávání nějak podporovaly. 

2.2.2 Dotazníkové šetření a interpretace odpovědí 

Odpovědi žáků byly pro lepší orientaci a následné zhodnocení roztříděny do kategorií, 

které byly utvořeny na základě obsahu odpovědí. 

Vzorek: 4.třída, 5.třída 

Počet: 37 žáků 

Z celkového počtu dotázaných bylo 19 chlapců a 18 dívek. 

Otázka č. 1 Představíš si něco pod následujícími pojmy? Zkus napsat, co si myslíš, že znamenají. 

Interpretace odpovědí na otázku č .1 

Kultura: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Umění 4 4 

Kultura (divadlo, kino) 5 1 

Památky 3 4 

Společnost 0 1 

Zvyky, stát 1 5 

Ostatní 5 1 

Bez reakce 0 2 

67 



Multikulturní výchova: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Společnost 0 0 

Výchova o kultuře, zemích 2 3 

Výchova ke slušnosti 3 3 

Cizinci 3 2 

Ostatní 3 1 

Bez reakce 7 10 

Tolerance: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Tolerovat 4 5 

Naslouchat 0 0 

Pomoc 0 2 

Podřídit se, přizpůsobit 1 0 

Pochopení 5 2 

Ostatní 5 8 

Bez reakce 3 2 

Solidarita: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Pomoc 3 7 

Porozumění 0 0 

Darování peněz 0 1 

Ostatní 4 1 

Bez reakce 11 10 

Rasa: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Běloch, černoch 7 8 

Národnost 0 0 

Rasa zvířete 3 4 

68 



Druh 3 1 

Ostatní 1 0 

Bez reakce 3 2 

Rasismus: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Nenávist k rase 6 8 

Nadávky 0 0 

Válka, boj, násilí 3 4 

Nenávist k druhým 5 3 

Ostatní 1 1 

Bez reakce 4 1 

Otázka č.2 

Jaký je tvůj nejlepší kamarád? Proč je tvým nejlepším kamarádem? 

Interpretace odpovědí na otázku č .2. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Důvěra/spolehlivost/kamarádství 6 5 

Pomáhá/hodný 2 2 

Společné zájmy 3 3 

Porozumění 3 4 

Ostatní 0 0 

Nespecifikováno 0 0 

Bez reakce 3 3 

Otázka č.3 

Je něco, co bys na něm změnil? 

Interpretace odpovědí na otázku č.3. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 5 2 
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Ne 12 15 

Bez reakce 1 2 

Otázka č.4 

Představ si, že tvým novým kamarádem bude chlapec jménem Ekevu, který pochází z 

Afriky. Ve své zemi musel hodně pracovat a pomáhat rodičům. Do školy chodit 

nemohl, protože rodiče byli chudí a nemohli školu zaplatit. Jaké by to bylo, kdyby začal 

Ekevu chodit do vaší školy? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Seznámí se s novými lidmi 1 0 

Naučí se jazyk 0 0 

Pomůžu mu zorientovat se 0 0 

Normálně 1 1 

Bude to zvláštní/ne moc 

dobré 

2 5 

Je mi to jedno 2 0 

Bude se muset učit 2 1 

Pomohu mu 1 0 

Bude to fajn/dobré 3 3 

Ostatní reakce 1 0 

Bez reakce 4 10 

Otázka č.4a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 5 3 

Jazyk 8 8 

Orientace 0 0 

Ostatní předměty/učení 7 3 
•J 
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Adaptace na prostředí 1 4 
.. v 

Sikana/nadávky 0 0 

Ostatní 0 0 

Nic 1 0 

Všechno 0 1 

Bez reakce 2 1 

Otázka č.4b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s čím 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 17 14 

Ne 0 0 

Nevím 0 4 

Bez reakce 0 1 

S učením 7 7 

Se seznámením 2 0 

S adaptací 3 2 

Ochránit ho 6 2 

Naučit ho česky 6 2 

Otázka č.4c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Zvyky z jeho kultury 4 2 

Jazyk 9 3 

Dovednosti/znalosti 3 6 

Ostatní 1 0 
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Nic 0 0 

Bez reakce 1 7 

Otázka č.4d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4d). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 17 18 

Ne 0 1 

Nevím 1 0 

Bez reakce 0 0 

Otázka č.5 

Představ si, že k Vám do školy přijde nový spolužák. Jmenuje se Dung a pochází 

z Vietnamu. Jeho rodiče přišli do České republiky kvůli práci. Dung žije v Čechách od 

svých pěti let a umí docela dobře česky. Jak to asi bude vypadat, až začne chodit do vaší 

školy? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Seznámí se s novými lidmi 1 2 

Naučí se jazyk 0 0 

Pomůžu mu zorientovat se 0 0 

Normálně 2 3 

Bude to zvláštní/ne moc dobré 2 1 

Je mi to jedno 5 3 

Bude se muset učit 0 0 

Pomohu mu 0 0 

Bude to fajn/dobré 3 1 

Ostatní reakce 1 0 

Bez reakce 4 
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Otázka č.5a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 5 3 

Jazyk 3 0 

Orientace 0 0 

Ostatní předměty/učení 5 3 

Adaptace na prostředí 3 3 

Šikana/nadávky 0 0 

Ostatní 0 0 

Nic 2 3 

Všechno 0 0 

Bez reakce 1 8 

Otázka č.5b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s číi 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 14 14 

Ne 0 0 

Nevím 1 5 

Bez reakce 2 0 

S učením 6 8 

Se seznámením 0 U 

S adaptací 2 0 

Ochránit ho 1 o — 

Naučit ho česky 5 0 
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Otázka č.5c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Zvyky z jeho kultury 6 4 

Jazyk 6 8 

Dovednosti/znalosti 2 0 

Ostatní 1 0 

Nic 0 0 

Bez reakce 6 6 

Otázka č.5d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5d). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 15 15 

Ne 1 1 

Nevím 2 2 

Bez reakce 0 1 

Otázka č.6 

Představ si, že do vedlejší třídy přijde zanedlouho nový kluk. Jmenuje se Nikolaj a 

pochází z Ukrajiny. Bohužel se přistěhoval s rodiči teprve nedávno a neumí příliš česky 

Rozumí však tomu, co mu říkají druzí, protože je jeho řeč podobná té naší. Co si myslíš 

že se stane, až začne chodit do vaší školy? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Seznámí se s novými lidmi 1 0 

Naučí se jazyk 1 0 

Pomůžu mu zorientovat se 0 0 

Normálně 2 1 
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Bude to zvláštní/ne moc dobré 3 1 

Je mi to jedno i 1 

Bude se muset učit i 0 

Pomohu mu 0 i 

Bude to fajn/dobré 2 2 

Ostatní reakce 0 1 

Bez reakce 7 12 

Otázka č.6a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 5 2 

Jazyk 11 12 

Orientace 0 0 

Ostatní předměty/učení 2 2 

Adaptace na prostředí 1 1 

Sikana/nadávky 0 0 

Ostatní 0 0 

Nic 2 3 

Všechno 1 0 

Bez reakce 0 2 

Otázka č.6b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s čím 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 
Interpretace odpovědí na otázku č.6b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 15 15 

Ne 0 0 

Nevím 1 2 
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Bez reakce 2 2 

S učením 4 i 

Se seznámením 0 1 

S adaptací 3 0 

Ochránit ho 3 0 

Naučit ho česky 5 
7 

Otázka č.6c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Zvyky z jeho kultury 4 3 

Jazyk 8 6 

Dovednosti/znalosti 2 3 

Ostatní 0 0 

Nic 0 1 

Bez reakce 3 6 

Otázka č.6d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6d). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 16 16 

Ne 1 0 

Nevím 0 0 

Bez reakce 1 3 
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2.2.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

V bližším určení termínu kultura se chlapci a děvčata ve svých odpovědích 

mírně liší. Děvčata vnímají kulturu jako zábavu, jako je chození do kina, divadla či 

muzea, nebo ji spojují s uměním. U chlapců převládá chápání kultury jako nějakého 

zvyku nebo kultury jako součásti státu. Dále se jako nejčastější odpověď objevuje 

souvislost s památkami a uměním. Nijak nereagovalo malé množství žáků, což svědčí o 

tom, že pojem kultura pro ně není zcela neznámý. 

V případě termínu multikulturní výchova lze konstatovat, že tento pojem pro 

žáky neznámý je. Téměř 50% žáků si pod pojmem multikulturní výchova nic 

nevybavuje. Mnoho žáků ji však spojuje s výchovou ke slušnému chování. Stejný počet 

žáků pak vnímá mutikulturní výchovou ve spojitosti s cizinci nebo učením se o kultuře 

jiných zemí. Více než třetina žáků tedy byla velice blízko podstatě multikulturní 

výchovy. 

Dle výskytu nejčastějších odpovědí významu pojmu tolerance velká část žáků 

zcela nerozumí. Někteří žáci se nevyjádřili vůbec, ale oproti předchozím pojmům je 

jich překvapivě málo. Ne příliš velký počet žáků se ve významu tohoto slova orientuje, 

avšak schopnost zachytit podstatu tohoto termínu projevilo devět z dotázaných. Jako 

další nejčastější reakce na pojem tolerance byly zaznamenány odpovědi týkající se 

pochopení. 

Téměř čtvrtina žáků si pojem solidarita spojuje s nějakou formou pomoci, 

s podporou a vstřícností projevenou druhému člověku. Celá polovina žáků význam 

tohoto pojmu vůbec nezná. Zbylí dotázaní uvádějí vysvětlení, která se tohoto pojmu 

zcela netýkají. 

Přes polovinu dotázaných správně uvádí spojitost rasy s bělochy a černochy. 

Ve specifikaci ras se zde objevuje i pojem poloběloch, který jeden z chlapců zařazuje 

mezi pojem černoch a běloch. Nikdo z žáků, oproti předchozí škole A, nezaměňuje 

pojem rasa s národností. Opět se zde často vyskytuje rasa zvířete nebo psa, zmiňuje ji 

ve svém dotazníku pětina žáků. 

Nejvíce dotázaných si rasismus spojuje s určitým druhem nenávisti k j i né rase, 

velký počet žáků zmiňuje jedince romské národnosti. Dále je v dotaznících nejvíce 

zastoupena skupina, jež definuje rasismus jako nenávist k druhým, bez specifikace 
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nenávisti k jiným rasám. Další nejčastější odpovědi lze zařadit do kolonky válka, boj a 

násilí. Někteří dotázaní uvedli, že rasismus chápou jako šikanu. Čtyři chlapci uvedli 

jako odpověď vysvětlení pojmu rasismus, rasismus rovná se Hitler. U chlapců byly 

zaznamenány odpovědi týkající se nacismu a německých hesel. Žádný z žáků této školy 

však nevnímá rasismus jako nadávky a posměšky určené osobám jiné rasy. 

Největší počet dotázaných oceňuje na svém kamarádovi důvěru a spolehlivost, 

kterou jim poskytuje. Dále žáci ve velké míře uvádějí porozumění, které je pro jejich 

vztah nezbytně důležité. Neméně z nich pak spojují společně provozované zájmy a 

koníčky. Šest žáků z celkového počtu překvapivě nereagovalo na tuto otázku nijak. 

Můžeme se buď domnívat, že mají velký počet kamarádů a nechtěli či nemohli si 

vybrat, který z nich je ten nejlepší. Spíše však tito žáci kamarády nemají nebo děti ve 

svém okolí jako kamarády nevnímají. Soudím tak z toho důvodu, protože při zadávání 

dotazníků mnoho dětí na tuto otázku reagovalo slovy: „A můžu tam těch kamarádů 

napsat více?". 

Kriticky popřemýšlet nad svým nejlepším kamarádem není pro dotazované 
žádný problém. Důvodem upřímnosti zcela jistě bude anonymita do tazn íku .V íce než 

dvě třetiny dotázaných by na svém kamarádovi neměnilo nic. Pětina dotázaných 

nezdráhala uvést vlastnost, která jim na jejich kamarádovi nejvíce vadí. O fyzické č 

zjevné znaky nešlo v žádném případě, stejně tak jako u předchozí základní školy. Více 

než na tělesné nedostatky, které jsou zjevné se žáci zaměřili na vlastnosti, které se u 

jejich kamaráda nejvíce negativně projevují. Kupříkladu, aby se jejich kamarád více 

ovládal, nebyl tak urážlivý a projevoval méně své vůdčí sklony. 

Na otázku, která se týkala přijetí afrického chlapce Ekevu do jejich školní 

třídy, velká část žáků vůbec nereagovala. Ve velkém počtu případů se však objevují 

pochybnosti, zda by tato situace byla přínosem. Mnoho žáků zmiňuje nevýhodnost 
situace, kdy by s tímto žákem nechtěl nikdo navázat kontakt. Dle dotázaných by též byl 

problém, že oproti nim téměř nic neumí. Pouze šest dotázaných se domnívá, že by tato 

situace byla přínosná, buď z jejich pohledu a to, že by měli nového spolužáka, od 

kterého by se mohli naučit spoustu zajímavých věcí a mohli mu pomáhat, tak ze strany 

nového spolužáka, který by se zde naučil mnoho věcí, ke kterým doma ve své zemi 

nemá příležitost. 

se 

či 
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Jako nejobtížnější hodnotí žáci jazykovou bariéru, která by v této situaci 

vyvstala mezi nimi a africkým chlapcem. Neméně dotázaných se domnívá, že by pro něj 

bylo obtížné obstát v ostatních předmětech, ve kterých by musel získat potřebné 

znalosti. Vztahům a celkové adaptaci na nové prostředí přisuzují žáci také velký 

význam. Jedna dívka zmiňuje fakt, že by se africký spolužák musel smířit s tím, že je 

jiný než ostatní. S případnou šikanou nebo slovními výpady vůči jeho osobě by se dle 

spolužáků Ekevu nesetkal vůbec. 

Téměř všichni žáci by novému chlapci podali pomocnou ruku. Odmítavý 

postoj na k jeho příchodu do třídy neprojevil ani jeden žák. Můžeme zde tedy usuzovat 

na přítomnost velké míry solidarity a tolerance v tomto kolektivu dětí. Jen několik žáků 

zaujalo neutrální postoj a svou odpověď nedokázalo definovat. 

Kdyby je mohl africký chlapec něco naučit, pak by se třetina žáků uvítala, 

kdyby je naučil svoji rodnou řeč. Druhý největší počet dotázaných by se rád naučil něco 

z dovedností afrického chlapce, jako jak přežít v divočině a jak se naučit samostatnosti a 

pracovitosti a neplýtvat jídlem. Lze usoudit, že tyto odpovědi vypovídají o 

informovanosti dětí o situaci v zemích třetího světa. V souvislosti s kulturou a zvyky by 

se rádi dozvěděli o tom, jak se lidem v Africe žije. 

Téměř všichni žáci uvedli pozitivní odpověď na tuto otázku. Přijetí tohoto žáka 

považují za přínosné. Odpověď „nevím" se zde vyskytla jen jednou a dotázaná dívka 

uvedla, že by toto přijetí záviselo na povaze tohoto žáka. Z důvodu okolností a povahy 

tohoto žáka nemohla svou odpověď blíže specifikovat. Pouze jeden chlapce vyjádřil 

odmítavé stanovisko. 

V případě příchodu chlapce Dunga třetina dotázaných nijak nereagovala. Další 

početná skupina vyjádřila neutrálnost svého názoru. Velká část žáků hodnotí tuto situaci 

jako standardní. Příchod tohoto žáka bude dle jejich názoru vnímán stejně, jako kdyby 

do třídy přišel někdo z nich. Pouze čtyři dotázaní se však domnívají, že bude tato 

situace přínosná, jak pro ně, tak pro jejich nového spolužáka. Jedna z dívek zmiňuje, že 

nového spolužáka přijme bez problémů a určitě jej nebude hodnotit podle vzhledu. 

Jako nejobtížnější hodnotí shodně žáci seznamování a nalézání nových vztahů 

v případě tohoto spolužáka a také náročnost na učení a jednotlivé předměty. Jedna 

z dotázaných uvedla, že se obává vztahů ze strany některých chlapců, kteří budou 

nového spolužáka ignorovat. V oblasti vztahů se také v některých případech objevují 
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obavy, že si nový žák nezapamatuje jména svých spolužáků a bude pro něj obtížné 

zvyknout si na paní učitelku. Adaptaci na nové prostředí hodnotí jako další problém, 

který by zde Dung mohl mít. V odpovědích se objevil fakt, že si bude muset zvyknout 

na to, že vypadá jinak. Dále bude muset dle dotázaných přijmout skutečnost, že žije 

v odlišném prostředí, mezi odlišnými lidmi. Někteří žáci se domnívají, že by pro něho 

nebylo těžké nic. Mohou tak soudit na základě tohoto, že Dung již umí česky a tak by 

byl ve stejné situaci jako oni. 

Téměř všichni uvedli, že by Dung mohl počítat s jejich pomocí. Zamítavou 

odpověď neuvedl ani jeden žák. Jedna dívka však v dotazníků uvedla, že se obává 

negativních reakcí na nového žáka. Ve své odpovědi uvádí, že by je j mohli nazývat 

hanlivými jmény souvisejícími s j e h o vzhledem a národnostní příslušností. Zbývající 

počet dotázaných se nevyjádřil vůbec nebo zaujal neutrální postoj. Žáci nejčastěji 

uváděli, že by novému spolužákovi pomohli s učením a dále větší počet dotázaných by 

nabídl svou pomoc s jazykovou nedokonalostí. 

V oblasti nabídnutí nových poznatků, by Dung mohl naučit spolužáky své 

rodné řeči, jelikož je tato odpověď u žáků nečastější. Dalším přínosem by pro 

spolužáky mohly být zvyky, které by se od Dunga mohli naučit. Někteří z nich uvádějí, 

že by je mohl naučit jíst hůlkami a tance, které jsou tradiční v jeho zemi. Mnoho žáků 

na tuto otázku nereagovalo žádným způsobem. 

Téměř 75% žáků by hodnotilo příchod tohoto žáka pozitivně. Odmítavá 

odpověď se zde vyskytuje pouze ve dvou případech. Jedna dívka uvádí, že by příchod 

nového žáka uvítala, ale nikoli společně s africkým chlapcem. Přijetí dvou žáků různých 
národností najednou toto děvče hodnotí j ako psychicky náročné. Můžeme se tedy 

domnívat, že by pomoc ze strany spolužáků nemohla být tak účinná jako v případě 

výskytu jednoho žáka-cizince. 

Polovina žáků na otázku přijetí ukrajinského chlapce nereagovala vůbec. 

V odpovědích se objevuje stejný počet negativních přijetí i pozitivních přijetí tohoto 

žáka. Negativně je přijímán spíše ze strany dívek, které zmiňují mezery ve znalostech 

tohoto žáka a jazykovou bariéru. Další nejčastější odpovědí na tuto otázku je, že je tato 

situace chápána a přijímána zcela běžně, stejně tak jako u ostatních žáků, kteří cizinci 

nejsou. 
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Velice tížívá bude dle dotázaných jazyková bariéra, která vznikne mezi nimi a 

Nikolajem. Někteří ve svém dotazníku zmiňují nutnost naučit chlapce česky, aby se mu 

ostatní nesmáli. V oblasti vztahů se obávají, že bude negativně přijímán svými 

spolužáky. Další nejčastější odpovědí byl problém v oblasti učení. Tito žáci, i žáci 

jiných škol mají velice často spojeny ukrajinské děti se slabším prospěchem a 

nedostatečnými znalostmi v různých v předmětech. 

Přes 75% dotázaných by novému spolužákovi podalo pomocnou ruku. Počet 

kladných odpovědí je po odpovědích na předchozí otázky vcelku překvapivý. Žádný 

z dotázaných žáků neodpověděl odmítavě. Jako nejčastější způsob pomoci uvádějí žáci 

pomoc sjazykovou bariérou, protože se obávají, že by se žák mohl stát terčem 

posměšků okolí. 

Nejvíce dotázaných by se rádo od ukrajinského chlapce naučilo ukrajinštinu. 

Další početná skupina by se ráda díky němu vzdělala v oblasti zvyků jeho země. 

Nemalý počet z nich by pak rád využil znalostí a dovedností, kterými by nový spolužák 

disponoval. S největší pravděpodobností mají někteří žáci s jedinci této národnosti 

zkušenosti, protože jeden chlapec dokonce vedl, že by jej mohl naučit žertovat. 

Téměř všichni žáci by nového chlapce ve své třídě rádi přijali. Pouze jedna 

dívka na tuto otázku uvedla odmítavou odpověď, kterou nijak nezdůvodnila. Zbývající 

počet žáků se k této otázce nevyjádřil jakýmkoli relevantním způsobem. 

2.2.4 Dotazníkové šetření učitelů a interpretace odpovědí 

Škola: B 

Vzorek: 4 učitelky 

Aprobace: 1 .stupeň ZS 

Délka praxe: 25, 20, 30, 18 let 

Třídnictví: 4. tř., 1 .tř., 2.tř., 5.tř. 
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Otázka č . l 

Je ve vašem školním vzdělávacím programu pamatováno na vzdělávání žáků z jiných 

kultur? Jsou nějaká specifika, která dodržujete? 

Interpretace odpovědí: 

Všechny dotázané uvádějí, že je v jejich ŠVP pamatováno na žáky z jiných kultur. 

Bohužel však neuvádějí v jaké míře a formě. V dotazníku nezmiňují ani specifika, která 

jejich škola v tomto ohledu dodržuje. 

Otázka 1.2 

V jaké formě zařazujete do výuky multikulturní výchovu? (Prosím vyberte.) 

Interpretace odpovědí: 

Dle respondentů je multikulturní výchova ne jejich škole zařazována formou projektů a 

také prostupuje všemi předměty. Není zde však uvedena bližší specifikace obsahu 

projektů. 

Otázka č.3 

Je pro Vás časová dotace na zařazování multikulturní výchovy do výuky dostatečná? 

Své stanovisko prosím zdůvodněte. 

Interpretace odpovědí: 

Tři dotázané uvádějí, že nemají určenou časovou dotaci, ve které realizují multikulturní 

výchovu a jelikož multikulturní výchova na jejich škole prostupuje všemi předměty 

nelze časovou dotaci ani blíže určit. Jedna z dotázaných uvádí, že je pro ni časová 

dotace na realizaci multikulturní výchovy dostatečná. 

Otázka č.4 

Zpozoroval/a jste u žáků nějakou změnu, když jste začal/a zařazovat do výuky 

multikulturní výchovu? 

Interpretace odpovědí: 

Všechny dotázané nezpozorovaly po zařazování multikulturní výchovy u žáků žádnou 

výraznou změnu. Jedna z dotázaných to zdůvodňuje začleněním multikulturní výchovy 

do všech předmětů, proto podle ní není změna tak patrná. 
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Otázka č.5 

Dá se ve vaší škole hovořit o multikulturním prostředí? Na základě čeho tak soudíte? 

Interpretace odpovědí: 

Tři z respondentek hodnotí prostředí na své škole jako multikulturní. Poslední dotázaná 

se domnívá, že multikulturní příliš není. V případě multikulturního prostředí, tak 

učitelky soudí na základě přítomnosti dětí z různých kultur na jejich škole. 

Otázka č.6 

Pokud je multikulturní prostředí ve vaší škole přítomno, co přispívá k jeho udržování a 

rozvoji? 

Interpretace odpovědí: 

K udržování a rozvoji multikulturního prostředí přispívá dle dotázaných každodenní 

kontakt žáků s žáky z jiných kultur. Dále také působení učitelů, kteří se snaží žáky 

vzdělávat v oblasti multikulturních vztahů. Poslední z dotázaných nevnímá školní 

prostředí jako příliš multikulturní. 

Otázka č.7 

Setkal/a jste se někdy u žáků na prvním stupni s negativistickým přístupem k cizincům? 

(Prosím uveďte příklad.) 

Interpretace odpovědí: 

Žádná z dotázaných se u svých žáků nesetkala s negativistickým přístupem k cizincům. 

Otázka č.8 

Jak děti reagují na spolužáky z jiné kultury? 

Interpretace odpovědí: 

Dle dvou dotázaných žáci přijímají spolužáky z jiných kultur zcela normálně. Dvě další 

respondentky uvádějí, že žáci reagují na tyto děti dobře a bezprostředně. 

Otázka č.9 

Postřehl/a jste u dětí sklony k předsudkům vůči cizincům? (Popište prosím konkrétní 

projevy.) Souvisely tyto sklony spíše s individualitou určitého žáka nebo s celou 

skupinou? 
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Interpretace odpovědí: 

Žádná z dotázaných nepostřehla u svých žáků sklony k předsudkům vůči cizinců 

Otázka č.10 

Vyskytly se u vás ve třídě problémy/ konflikty vyplývající ze střetu dvou různých 

kultur? Jak jste je řešil/a? 

Interpretace odpovědí: 

Všechny respondentky uvedly, že se v jejich třídě nevyskytly konflikty související se 

střetem dvou různých kultur. 

Otázka č . l l 

Jaký je, dle Vašich osobních zkušeností, přístup ke vzdělání a vzdělávání se u dětí 

z jiných kultur? (Prosím vyberte konkrétní kulturu, se kterou máte zkušenosti a 

podrobněji tyto zkušenosti specifikujte.) 

Interpretace odpovědí: 

U žáků vietnamské národnosti dotázané popisují velkou snahu o uplatnění a touho po 

vzdělávání. Jedna z respondentek zmiňuje individualitu vietnamských žáků a 

poskytování mimoškolní spolupráce ze strany učitele. Přístup žáků ukrajinské 
národnosti hodnotí jedna z dotázaných respondentem jako laxní. Též přístup Romů ke 

vzdělávání označuje jako slovem „nezájem". Jedna z dotázaných uvedla i zkušenost se 

vzděláváním žáka francouzské národnosti, který projevoval velkou snahu vyrovnat se 

ostatním žákům. 

Otázka č.12 

Jakou roli hraje ve vzdělávání dítěte z jiné kultury jeho rodina? (Prosím uveďte 

konkrétní příklad.) 

Interpretace odpovědí: 

Tři dotázané pociťují velkou snahu vietnamských žáků v jejich vzdělávání. Zmiňují i 

velkou podporu rodiny v tomto ohledu, avšak překážkou v lepší spolupráci s rodinu 

zůstává velká jazyková bariéra. Jedna z respondentek neuvedla žádnou odpověď. 

Jedna z dotázaných uvádí negativní zkušenost s rodinou Romské národnosti. 
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2.2.5 Výsledky dotazníkového šetření učitelů 

Škola dle slov učitelů pamatuje na žáků z jiných kultur, bohužel však 

nezmiňují jakým způsobem. Avšak vzhledem k tomu, že je tato škola zapojena do 

projektu vzdělávání dětí cizinců, jsou zde jistě ve výuce těchto děti uplatňována určitá 

specifika. Ani školní vzdělávací plán neposkytuje informaci o této skutečnosti. 

Podle učitelů i školního vzdělávacího plánu je na této škole multikulturní 

výchova zařazována jak formou projektů, které tvoří stěžejní část realizace 

multikulturní výchovy, tak formou včlenění do jednotlivých vyučovacích předmětů. 

Často zde dochází i k mezinárodní spolupráci s partnerskými školami. 

Množství příležitostí k realizaci multikulturní výchovy považuje většina učitelů 

této školy za dostatečnou, ale blíže nespecifikovatelnou. Každý z nich začleňuje 

multikulturní výchovu do výuky v takové míře v jaké uzná za vhodné. 

Po zařazování multikulturní výchovy nebyla u žáků zpozorována jakákoli 

změna jejich vztahu k cizincům a národnostním menšinám. Prostředí školy je 

považováno za multikulturní z důvodu přítomnosti žáků z jiných kultur. K udržování 

tohoto prostředí přispívá snaha učitelů o kvalitní realizaci multikulturní výchovy. 

Dle zkušeností učitelů zde konstatovat, že žáci v této škole nemají sklony 

k negativistickému přístupu k žákům-cizincům. Nedochází zde ani k projevům 

jakýchkoli předsudků. Nikdy se zde nevyskytl konflikt, který by vyplýval ze střetu dvou 

různých kultur. 

Zkušenosti mají učitelé této školy se vzděláváním vietnamských, ukrajinských 

a romských žáků. Vietnamské žáky hodnotí jako velmi snaživé s touhou po vzdělání. 

V případě ukrajinských žáků zde převažuje laxní přístup ke vzdělávání. Což souvisí 

také s tím, že tyto žáky posuzují i jejich spolužáci jako ne příliš snaživé. Romské žáky 

hodnotí jako žáky bez zájmu. 

Rodiny vietnamských dětí jsou opět učiteli této školy hodnoceny kladně, avšak 

jako překážku vidí jazykovou bariéru, která tu mezi rodiči a jimi vzniká. 
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2.2.6 Celkové shrnutí výsledků základní školy B 

Znalost pojmů v první otázce je u žáků této školy průměrná. Kulturu vnímají 

stejným způsobem jako žáci předchozí školy. Tj. pojímají ji j ako společenskou událost. 

Spojení multikulturní výchova v nich bohužel též nevyvolává jakékoli asociace. 

Můžeme však pozorovat velkou rozdílnost ve znalosti jednotlivých pojmů. 

Co se týče otázky přijetí afrického žáka, pak lze konstatovat, že žáci by je j 

přijali spíše pozitivně. V reakcích lze pozorovat nabídku pomoci z jejich strany, avšak 

v první reakci se mnoho z nich k této potenciální skutečnosti postavilo negativně. Je to 

možná proto, že se obávají tohoto, jak by byl tento chlapec přijímán okolím a jak by se 

adaptoval do našeho prostředí. U všech chlapců spatřují jako problém jazykovou 

bariéru, která by jim ztížila adaptaci jak na nové kamarády, tak na nové prostředí. 

Jazykovou bariéru nezmiňují jen u vietnamského chlapce, jelikož u něj očekávají 

schopnost domluvit se česky. 

Dle odpovědí týkajících se vietnamského chlapce můžeme konstatovat, že žáci 

přij ímají tyto jedince zcela běžně, jako všechny ostatní spolužáky. Navzdory tomuto 

faktu se zde však objevila reakce, která nevylučuje možnost slovní šikany tohoto žáka. 

Podle prostudování většího množství ostatních dotazníků jsem dospěla k názoru, že jsou 

této třídě chlapci, kteří se nechovají nejlépe ani ke svým spolužákům a tudíž ostatní 

očekávají, že by k negativistickému přístupu mohlo dojít i vůči žákům jiné národnosti. 

Ukrajinského žáka si mnoho žáků spojuje se slabým prospěchem a 

neschopností p o r o z u m ě t jejich jazyku. Tento žák by byl sice vlídně přijat, ale žáci by j e j 

j iž měli zařazeného mezi jedince se slabšími výsledky. 

Jako výrazný rys, který jsem zpozorovala v několika dotaznících musím uvést, 

že žáci považují svou třídní učitelku za velmi přísnou a nepřístupnou. Mnoho z nich 

vyjadřuje obavu z problémů, jež by mohly vyvstat při kontaktu této učitelky s novým 

žákem-cizincem. 

Dotazníkový průzkum v těchto třídách prokázal částečnou znalost pojmů. 

V případě přijetí žáků-cizinců jsou vidět drobné pochybnosti u afrického chlapce. L z e 

usoudit, že tyto pochybnosti můžou být způsobeny zakořeněným rezervovaným 
přístupem české společnosti k jedincům tmavé pleti. 

v 
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2.3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA C 

2.3.1 Charakteristika školy a ŠVP 

Třetí základní škola je sídlištní. Je úplnou základní školou zaměřenou na 

sportovní výchovu. Základní školu nenavštěvuje mnoho žáků z národnostních menšin, 

jsou zde však v malé míře zastoupeni žáci romské národnosti a žáci ukrajinské 

národnosti. Od roku 2006 je škola zapojena do projektu „Adopce na dálku", ve kterém 

adoptovala jedenáctiletou dívku z indické Valencie. Dalšími projekty jsou „Pomáhejme 

si" a „Třída plná pohody", ve kterých se žáci učí navzájem si pomáhat a žít spolu. 

Do školního vzdělávacího plánu jsem neměla možnost nahlédnout, takže se 

pokusím získat co nejvíce informací o začleňování multikulturní výchovy do vyučování 

prostřednictvím dotazníků, které mi vyplnili učitelé v této škole. 

2.3.2 Dotazníkové šetření žáků a interpretace odpovědí 

Odpovědi žáků byly pro lepší orientaci a následné zhodnocení roztříděny do kategorií, 

které byly utvořeny na základě obsahu odpovědí. 

Vzorek: 5.třída 

Počet dětí: 15 dětí 

Z celkového počtu dotázaných bylo 10 chlapců a 5 dívek. 

Otázka č. 1 
Představíš si něco pod následujícími pojmy? Zkus napsat, co si myslíš, že znamenají. 
Interpretace odpovědí na otázku č .1. 

Kultura: 

Počet - dívky Počet chlapci 

Umění 0 0 

Kultura (divadlo, kino) 3 5 
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Památky 0 1 

Společnost 0 0 

Zvyky, stát 0 0 

Ostatní 1 0 

Bez reakce 1 4 

Multikulturní výchova: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Společnost 0 0 

Výchova o kultuře, zemích 0 0 

Výchova ke slušnosti 0 1 

Cizinci 0 0 

Ostatní 1 0 

Bez reakce 4 9 

Tolerance: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Tolerovat 0 2 

Naslouchat 0 1 

Pomoc 2 0 

Podřídit se, přizpůsobit 0 0 

Pochopení 1 1 

Ostatní 0 0 

Bez reakce 2 6 

Solidarita: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Pomoc 0 0 

Porozumění 0 1 

Darování peněz 0 1 

Ostatní 1 1 
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Bez reakce 3 
1 7 

Rasa: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Běloch, černoch 1 5 

Národnost 1 2 

Rasa zvířete 0 0 

Druh 0 0 

Ostatní 0 1 

Bez reakce 2 2 

Rasismus: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Nenávist k rase 1 4 

Nadávky 0 0 

Válka, boj, násilí 1 0 

Nenávist k druhým 0 1 

Ostatní 0 0 

Bez reakce 3 3 

Otázka č.2 

Jaký je tvůj nejlepší kamarád? Proč je tvým nejlepším kamarádem? 
Interpretace odpovědí na otázku č.2. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Důvěra/spolehlivost/kamarádství 0 2 

Pomáhá/hodný 4 1 

Společné zájmy 0 o 

Porozumění 0 0 

Ostatní 0 0 

Nespecifikováno 1 2 

Bez reakce 0 3 
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Otázka č.3 

Je něco, co bys na něm změnil? 
Interpretace odpovědí na otázku č.3. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 2 2 

Ne 3 6 

Bez reakce 0 2 

Otázka č.4 

Představ si, že tvým novým kamarádem bude chlapec jménem Ekevu který pochází 
z Afriky. Ve své zemi musel hodně pracovat a pomáhat rodičům Do školv chodit 
nemohl, protože rodiče byli chudí a nemohli školu zaplatit. Jaké by to bylo kdybv začal 
Ekevu chodit do vaší školy? y 

Interpretace odpovědí na otázku č.4. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Seznámí se s novými lidmi 0 0 

Naučí se jazyk 0 0 

Pomůžu mu zorientovat se 0 0 

Normálně 0 0 

Bude to zvláštní/ne moc dobré 1 1 

Je mi to jedno 0 0 

Bude se muset učet 0 0 

Pomohu mu 0 o — 

Bude to fajn/dobré 0 0 

Ostatní reakce 0 0 

Bez reakce 4 9 -

Otázka č.4a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 1 J 
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Jazyk 4 1 
Orientace 0 0 
Ostatní předměty/učení 1 0 

Adaptace na prostředí 
—<3. — 

0 1 
Sikana/nadávky 0 0 

Ostatní 0 0 

Nic 0 1 

Všechno 0 1 

Bez reakce 0 5 

Otázka č.4b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s čň 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědím otázku č.4b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 4 4 

Ne 0 1 

Nevím 0 0 

Bez reakce 1 4 

S učením 2 2 

Se seznámením 1 o 
S adaptací 0 "o — 
Ochránit ho 0 "o " 
Naučit ho česky 0 0 ' 

Otázka č.4c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 
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Zvyky z jeho kultury 2 2 

Jazyk 2 2 

Dovednosti/znalosti 1 1 

Ostatní 0 0 

Nic 0 0 

Bez reakce 0 4 

Otázka č.4d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že 

Interpretace odpovědí na otá 

máte/ byste měli takového spolužáka? 

zku č.4d). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 5 8 

Ne 0 1 

Nevím 0 0 

Bez reakce 0 1 

Otázka č.5 

Představ si, že k Vám do školy přijde nový spolužák. Jmenuje se Dung a pochází 

z Vietnamu. Jeho rodiče přišli do České republiky kvůli práci. Dung žije v Čechách od 

svých pěti let a umí docela dobře česky. Jak to asi bude vypadat, až začne chodit do vaší 

školy? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Seznámí se s novými lidmi 1 1 

Naučí se jazyk 0 0 

Pomůžu mu zorientovat se 0 0 

Normálně 1 2 

Bude to zvláštní/ne moc dobré 0 0 

Je mi to jedno 0 0 

Bude se muset učet 0 0 

Pomohu mu 0 0 
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Bude to fajn/dobré 0 0 
Ostatní reakce 0 0 

Bez reakce 3 7 

Otázka č.5a) 

Co by pro něj u vás ve třídě 

Interpretace odpovědí na ot 

bylo těžké? 

izku č.5a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 0 0 

Jazyk 2 2 

Orientace 0 0 

Ostatní předměty/učení 0 0 

Adaptace na prostředí 0 o -

Sikana/nadávky 1 1 

Ostatní 0 o 

Nic 1 3 

Všechno 0 0 

Bez reakce 1 2 

Otázka č.5b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s číi 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 4 1 — 

Ne 0 1 

Nevím 0 0 ' — 

Bez reakce 1 

S učením 3 2 

Se seznámením 0 I o ' 
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S adaptací 0 0 

Ochránit ho 0 0 
Naučit ho česky 0 1 

Otázka č.5c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 
Zvyky z jeho kultury 2 3 

Jazyk 1 4 

Dovednosti/znalosti 0 0 

Ostatní 0 1 

Nic 1 1 

Bez reakce 1 3 

Otázka č . 5 d ) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5d). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 4 5 

Ne 0 2 

Nevím 0 o 

Bez reakce 1 3 

Otázka č.6 

Představ si, že do vedlejší třídy přijde zanedlouho nový kluk. Jmenuje se Nikolaj a 

pochází z Ukrajiny. Bohužel se přistěhoval s rodiči teprve nedávno a neumí příliš česky 

Rozumí však tomu, co mu říkají druzí, protože je jeho řeč podobná té naší. Co si myslíš 

že se stane, až začne chodit do vaší školy? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6. 

Počet - dívky Počet - chlapci 
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Seznámí se s novými lidmi 0 1 

Naučí se jazyk 0 0 
Pomůžu mu zorientovat se 0 0 
Normálně 1 2 

Bude to zvláštní/ne moc dobré 0 0 

Je mi to jedno 0 0 

Bude se muset učet 0 0 

Pomohu mu 0 0 

Bude to fajn/dobré 0 0 

Ostatní reakce 0 u 

Bez reakce 4 7 

Otázka č.6a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 0 U 

Jazyk 4 4 

Orientace 0 0 

Ostatní předměty/učení 0 2 

Adaptace na prostředí 0 2 

Sikana/nadávky 0 o — 

Ostatní 0 ~b — 

Nic 0 i 

Všechno 0 0 -

Bez reakce 1 2 

95 



Otázka č.6b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s číi 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 5 6 

Ne 0 0 

Nevím 0 0 

Bez reakce 0 4 

S učením 1 0 

Se seznámením 0 0 

S adaptací 0 0 

Ochránit ho 0 0 

Naučit ho česky 3 6 

Otázka č.6c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Zvyky z jeho kultury 1 2 

Jazyk 4 2 

Dovednosti/znalosti 0 0 

Ostatní 0 1 

Nic 0 1 — 

Bez reakce 0 4 
— _i 

Otázka č.6d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6d). 

Počet - dívky Počet - chlapci 
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Ano 5 6 

Ne 0 2 

Nevím 0 0 

Bez reakce 0 2 

2.3.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Pojem kultura si největší část žáků spojí s kulturními událostmi, jako je 

návštěva divadla nebo kina. Někteří považují za kulturu i sledování televize. Jedna 

z dotázaných též uvádí kulturu ve spojitosti s něčím moderním. Třetina žáků však 

nereagovala žádným způsobem a neodkázala k tomuto pojmu napsat ani žádnou 

asociaci. Termín kultura a jeho objasnění by měl být základem učení se o rozdílech 

mezi lidmi různých národností. 

Multikulturní výchova je pro děti v této škole termín naprosto neznámý. Pouze 

jeden chlapec uvádí multikulturní výchovu do souvislosti se slušným chováním. Znalost 

tohoto pojmu je tedy nulová a zcela nevyhovující a neodpovídající žákům v pátém 

ročníku základní školy. 

Přestože by termín tolerance měl být dětem známý, přesvědčuji se v tomto 

případě o opaku. Více než polovině žáků tento pojem nic neříká a ani jim nic 

nepřipomíná. Někteří si spojují toleranci s pomocí, jiní s nasloucháním a pochopením 

druhých lidí. Významu slova tolerance se v dotazníku přiblížili pouze dva dotázaní 

z celkového počtu. Schopnost vysvětlit určitý pojem zde můžeme vidět hlavně u 

chlapců. 

Termín solidarita byl pro žáky neméně obtížný. Někteří chybně spojují tento 

termín se skutečnostmi, které se jej vůbec netýkají. Kupříkladu to, že někdo krade nebo 

s určitou formou porozumění. Dvě třetiny dotázaných si pod tímto pojmem nic 

nepředstaví. Jen jeden z dotázaných zmiňuje solidaritu ve spojitosti s darováním 
finančního obnosu na blíže nespecifikované účely. 

Termín rasa není pro žáky již tak neznámý. Téměř polovina z nich vnímá rasu 

jako bělocha a černocha.Tato reakce je zcela správná a můžeme ji pozorovat zejména 
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případě chlapců. Opět se zde v jedné odpovědi vyskytuje pojem „poloběloch", který 

jsem již zaznamenala u žáka v předchozí základní škole. Se zvířecí rasou si kupodivu 

nespojuje tento termín žádný z dotázaných. 

Jedna pětina žáků zcela správně hodnotí rasismus jako nenávist k rase. Větší 

počet odpovědí můžeme znovu pozorovat u chlapců. Další z dotázaných uvádějí 

rasismus ve spojitosti s násilím a nenávistí k druhým. Vcelku značný počet žáků na tuto 

otázku nereagoval vůbec. 

Převážná část žáků si svém na kamarádovi váží pomoci, kterou jim poskytuj 

také toho, že se k nim hezky chová. Další nejčastější reakcí je důvěra, spolehlivost 

přátelství, která převládá u chlapců. 

Při zamyšlení se nad negativní stránka svého kamaráda, se většina vyjádřila pro 

možnost na něm nic neměnit. Téměř jedna třetina by však na svém kamarádovi něco 

změnila. Zmínili zde skutečnost, že by chtěli, aby se jejich kamarád choval ke všem 

stejně, aby mluvil slušně a nebyl líný. Jak můžeme pozorovat, opět zde byly zcela 

eliminovány postřehy týkající se fyzických vlastností, ale převažuje zaměření na 

charakterové rysy. 

Většina žáků nevyjádřila žádné stanovisko k této otázce. Ti, kteří jej vyjádřili, 

však nevyhodnotili situaci příliš kladně. Domnívají se, že příchod takového žáka by byl 

vnímán negativně. 

Jedna pětina dotázaných opět na tuto otázku nereagovala. Další pětina se 

domnívá, že by největší problém vznikl vlivem neznalosti jazyka. Někteří se též 

domnívají, že pro něj bude obtížné navázání vztahu s novými spolužáky. 

Více než polovina žáků by africkému chlapci ochotně pomohla s učením, 

s navázáním nových vztahů a s orientací ve školní budově. 

U otázky, co by je africký chlapec mohl naučit, žáci nejčastěji shodně 

odpovídali jazyk a zvyky. Zmínili též, že by se rádi dozvěděli něco o tom, jak se žije 

v jeho zemi a jak vypadá kultura v jeho zemi. V oblasti dovedností by je dle jejich 

názoru mohl Ekevu neučit vyřezávat a tvrdě pracovat. 

Téměř většina žáků by přivítala tohoto spolužáka pozitivně. V reakcích se 

objevuje pouze jedna záporná odpověď. 
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Většina žáků nevyjádřila žádné stanovisko k této otázce. Ti, kteří je j vyjádřili 

hodnotí tuto situaci jako standardní. Ostatní dotázaní hodnotili jako přínos navázaní 

nových kontaktů a přátelství s tímto žákem. 

Většina žáků vidí největší problém v jazykové bariéře. Obávají se, že by se 

s nimi jejich nový spolužák nedokázal dorozumět a to by vedlo k posměškům ze strany 

okolí. Tři žáci se domnívají, že by se neobjevilo nic, co by mohlo být pro tohoto chlapce 

obtížné. Dva žáci však zmiňují své obavy ze šikanování a posmívání se tomuto chlapci. 

V případě pomoci tomuto chlapci se nadpoloviční většina vyjadřuje kladně. 

Jeden chlapec uvádí odmítavou odpověď. A zbývající polovina žáků nevyjadřuje řádný 

názor na tuto skutečnost. Ti, kteří by mu svou pomoc nabídli, tak by mu pomohli 

zejména v oblasti učení se nových vědomostí. Jeden z dotázaných nabízí svou pomoc 

v oblasti jazykové. 

Ze znalostí, kterými by mohl vietnamský chlapec žáky obohatit, zmiňuje 

většina dotázaných zvyky jeho kulturu a také jazyk. Opět je zde však velké procento 

dotázaných, kteří se k otázce nevyjádřili vůbec. 

Téměř dvě třetiny dotázaných by vnímali příchod tohoto žáka do jejich třídy 

kladně. Dva žáci vyslovili svůj nesouhlas s touto možností. Ostatní nezaujali žádné 

stanovisko. 

Většina dotázaných na tuto otázku nereagovala opět žádnou odpovědí. Tři žáci 

hodnotí tuto situaci jako zcela běžnou, která se nikterak nevymyká standardu. 

Za obtížné pro nového žáka považují dotázaní problémy s jazykem, který nový 

příchozí nezná. Zmiňují hlavně problémy se zapojením tohoto žáka do života třídy, 

které by způsobovala tato bariéra. Dále se domnívají, že u něho vyvstanou potíže 

s adaptací na prostředí a ostatními školními předměty. 

Převážná většina žáků by ukrajinskému chlapci nabídla svou pomoc. Někteří 

žáci se zde opět k otázce pomoci nevyjadřují jakýmkoli způsobem. 

Nadpoloviční většina žáků by uvítala příchod takového žáka do své třídy. Dva 

dotázaní uvedli, že by jej ve třídě nechtěli. 

Jelikož se v případě této školy vyskytlo mnoho otázek, které zůstaly bez 

odpovědi, lze usuzovat, že žáci této školy buď nemají dostatečné zkušenosti se žáky z 

odlišných národnosti, nevěděli co mají odpovídat nebo odpovídat z nějakého důvodu 

odmítli. 
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2.3.4 Dotazníkové šetření učitelů a interpretace odpovědí 

Škola: C 

Vzorek: 4 učitelky 

Aprobace: 1 .stupeň ZŠ 

Délka praxe: 27, 23, 20, 32 let 

Třídnictví: 4. tř., 2.tř., 5.tř„ l.tř. 

Otázka č . l 

Je ve vašem školním vzdělávacím programu pamatováno na vzdělávání dětí z jiných 

kultur? Jsou nějaká specifika, která dodržujete? 

Interpretace odpovědí: 

Všechny dotázané uvádějí, že jejich škola pamatuje ve školním vzdělávacím programu 

na děti z odlišných kultur. Jedna z dotázaných zmiňuje využití individuálního přístupu 

doučování a spolupráce s rodiči při vzdělávání dětí z jiných kultur. Další dvě 

z respondentek neužívají žádná specifika při práci s těmito dětmi. 

Otázka č.2 

V jaké formě zařazujete do výuky multikulturní výchovu? (Prosím vyberte.) 

Interpretace odpovědí: 

Dotázané shodně uvedly, že multikulturní výuka v jejich škole prostupuje všemi 

předměty. 

Otázka č.3 

Je pro Vás časová dotace na zařazování multikulturní výchovy do výuky dostatečná? 

Své stanovisko prosím zdůvodněte. 

Interpretace odpovědí: 
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Třem dotázaným časová dotace zcela vyhovuje. Čtvrtá respondentka zatím zaujímá 

k této otázce neutrální postoj. 

Otázka č.4 

Zpozoroval/a jste u žáků nějakou změnu, když jste začal/a zařazovat do výuky 

multikulturní výchovu? 

Interpretace odpovědí: 

V případě změny situace ve třídě vlivem zařazení multikulturní výchovy, dvě dotázané 

uvedly, že nepostřehly žádnou změnu. Jedna z dotázaných uvádí zlepšení vztahů ve 

třídě a zvýšení vzájemné pomoci mezi žáky. 

Otázka č.5 

Dá se ve vaší škole hovořit o multikulturním prostředí? Na základě čeho tak soudíte? 

Interpretace odpovědí: 

Dotázané shodně uvedly, že prostředí v jejich škole hodnotí jako multikulturní. Usuzují 

tak hlavně na základě přítomnosti žáků jiné národnosti ve třídě nebo škole. Dále se 

škola snaží o podporu tolerance a vznik dobrých vzájemných vztahů. 

Otázka č.6 

Pokud je multikulturní prostředí ve vaší škole přítomno, co přispívá k jeho udržování a 

rozvoji? 

Interpretace odpovědí: 

K udržování multikulturního prostředí na škole přispívají dle jedné učitelky třídnické 

hodiny, čtení, vlastivěda. Dále seznamování se s tradicemi a hodnotami různých kultur 

K jeho udržování také přispívá rozvíjení mezilidských vztahů a vzájemné tolerance 

Otázka č.7 

Setkal/a jste se někdy u žáků na prvním stupni s negativistickým přístupem k cizincům? 

(Prosím uveďte příklad.) 

Interpretace odpovědí: 

Žádná z dotázaných se nesetkala u žáků na prvním stupni s negativistickým přístupem 

k cizincům. 
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Otázka č.8 

Jak děti reagují na spolužáky z jiné kultury? 

Interpretace odpovědí: 

V jedné třídě mají děti spolužáka z jiné kultuyr a učitelka uvádí, že zpočátku žáci 

reagovali negativně. Časem však došlo ke zlepšení situace hlavně díky vhodnému 

působení učitelky. Ostatní tři dotázané neznají reakci žáků, protože dle jejich slov 

žádné žáky z jiných kultur ve třídě nemají. 

Otázka č.9 

Postřehl/a jste u dětí sklony k předsudkům vůči cizincům? (Popište prosím konkrétní 

projevy.) Souvisely tyto sklony spíše s individualitou určitého žáka nebo s celou 

skupinou? 

Interpretace odpovědí: 

Všechny dotázané odpovídají negativně. Žádná z nich nepostřehla u dětí sklony 

k předsudkům vůči cizincům. Jedna z dotázaných zmiňuje spíše předsudky ze strany 

rodičů žáků, kteří mají špatné zkušenosti s Romy. 

Otázka č.10 

Vyskytly se u vás ve třídě problémy/ konflikty vyplývající ze střetu dvou různých 

kultur? Jak jste je řešil/a? 

Interpretace odpovědí: 

Žádné konflikty se nevyskytly u třech dotázaných. Poslední z dotázaných zmiňuje 

konflikty, které řešila užší spoluprácí s rodinou žáka, zejména domlouváním 

vysvětlováním. Snažila se také žáka vhodně motivovat, aby těmto konfliktům předešla 

Otázka č . l l 

Jaký je, dle Vašich osobních zkušeností, přístup ke vzdělání a vzdělávání se u dětí 

z jiných kultur? (Prosím vyberte konkrétní kulturu, se kterou máte zkušenosti j 
podrobněji tyto zkušenosti specifikujte.) 

Interpretace odpovědí: 
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Tři z dotázaných neuvedly žádné zkušenosti. Čtvrtá dotázaná uvádí zkušenost s 

romskou národností, kde zmiňuje malý zájem rodičů o vzdělávání dětí, špatný vzor 

rodičů a v neposlední řadě špatné pracovní návyky, které si děti z rodiny přinášejí. 

Otázka č.12 

Jakou roli hraje ve vzdělávání dítěte z jiné kultury jeho rodina? (Prosím uveďte 

konkrétní příklad.) 

Interpretace odpovědí: 

Převážná většina respondentek neuvedla žádnou zkušenost. Jedna z dotázaných uvedla 

zkušenost s romskými rodinami s nimiž je problematická komunikace a většinou 

neúspěšná spolupráce. 

2.3.5 Výsledky dotazníkového šetření učitelů 

Tato základní škola uplatňuje při výuce žáků z národnostních menšin a cizinců 

především individuální vzdělávací programy. Ze strany školy je zde též snaha 

spolupracovat co nejvíce s rodinami těchto žáků. Těmto žákům také poskytují 

doučování, které jim velice usnadňuje jejich adaptaci do této školy. 

Multikulturní výchova je na této škola realizováno prostřednictvím začleňování 

jejich prvků do jednotlivých předmětů. Formou projektů se zde s největší 

pravděpodobností neuskutečňuje, protože tuto formu nezmiňuje ani jedna z dotázaných 

učitelek. Míru začlenění multikulturní výchovy do školního vzdělávacího plánu nelze 

posoudit z důvodu nemožnosti jeho nastudování. 

Časová dotace, ve které je multikulturní výchova realizována je pro učitele dle 

jejich reakcí dostačující. Zařazení multikulturní výchovy nijak nezměnilo vztahy ve 

třídách dotázaných. Dle jedné z učitelek došlo k celkovému zlepšení vztahů ve třídě. 

Multikulturní prostředí školy je dáno přítomností žáků z jiných kultur a také 

snahou učitelů o podporu tolerance a pozitivních vzájemných vztahů mezi žáky. 

Někteří učitelé praktikují třídnické hodiny, díky kterým, dle jejich slov dochází 

k rozvoji multikulturního prostředí ve třídě a škole. Dále je zde udržováno díky 
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hodinám vlastivědy, kde se žáci seznamují s tradicemi a zvyky jiných kultur. Škola se 

snaží vychovat své žáky v duchu tolerance a pochopení. 

S negativistickým přístupem k žákům-cizincům se setkala pouze jedna 

z dotázaných, která uvedla, že situaci vyřešila vhodným působením a prací s těmito 

žáky. Předsudky v případě této školy žáci nemají, příležitostně se však objevují u 

rodičů, kteří maj í špatné zkušenosti s určitými národnostmi. 

Ke konfliktům vyplývajících ze střetu dvou různých kultur zde dle dotázaných 

dochází jen ojediněle. Pokud se však vyskytnou jsou ze strany učitele řešeny také 

s rodinou dítěte popřípadě vhodnou motivací a dohodou. 

Ve spojitosti se vzděláváním a přístupu jiných národností k němu, je zde 

zmíněna problematická spolupráce s romskými rodinami, které poskytují svým dětem 

špatný příklad pro život. 

2.3.6 Celkové shrnutí výsledků základní školy C 

V případě této školy musím konstatovat též neznalost základních pojmů. 

Můžeme však pozorovat, že chlapci v této třídě jsou více schopni tyto pojmy vysvětlit. 

Dívky jsou v tomto směru o něco slabší. Bohužel nemohu být zcela objektivní, jelikož 

mnoho žáků na některé otázky vůbec neodpovědělo. 

K přijímaní nových spolužáků-cizinců se staví povětšinou jako k běžné nebo 

negativní situaci. V případě afrického chlapce se vyjádřili spíše negativně a jejich 

pomoc by také byla velice omezená, protože pouze polovina žáků uvedla, že by se na ně 

v případě potřeby mohl obrátit. Jako obtížnou hodnotí shodně pro všechny chlapce 

oblast jazykovou. V případě vietnamského a afrického chlapce je zde zmíněna i 

možnost šikany, která se u ukrajinského chlapce neobjevuje. 

Ukrajinský a vietnamský chlapce by mohli být v této třídě přijati zcela 

standardně, u afrického chlapce by tomu avšak asi nebylo. V tom co by je chlapci mohli 

naučit se žáci shodují v oblasti jazyk a kulturní zvyky jejich země. 

Zhodnocení úrovně multikulturního vzdělávání žáků v této škole je Velíce 
obtížné. Dotazníky sice podávají ucelenou informaci o tomto stavu, ale bohužel se zde 

objevilo příliš velké množství otázek, na které pramálo žáků našlo odpověď. 
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Na základě projektů a přítomnosti multikulturního prostředí v této škola lze 

konstatovat, že by přijetí žáka-cizince na této škola nebylo výrazným problémem. Škola 

je zaměřena sportovně a to je skutečnost, která by měla pozitivně ovlivňovat vztahy 

žáků mezi sebou. Sport přináší příležitost k rovným šancí a upevnění kolektivu. 

2.4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA D 

2.4.1 Charakteristika školy a ŠVP 

Tato základní škola je sídlištního typu. Navštěvuje ji celkem 340 žáků. Žáci 

z jiných kultur jsou zde zastoupeny několika jedinci z vietnamské a romské národnosti. 
Škola je zaměřena na rozšířenou výuku tělesné a výtvarné výchovy, cizích jazyků a 

informačních technologií. 

Dle školního vzdělávacího plánu je multikulturní výchova integrována do 

předmětů. Na prvním stupni je multikulturní výchova integrována do předmětů Český 

jazyk a to konkrétně tematické okruhy Kulturní diferenciace a Multikulturalita, dalším 

předmětem je Člověk a jeho svět, do něhož jsou včleněny okruhy Kulturní diferenciace, 

Lidské vztahy a Princip sociálního smíru a solidarity. Na druhém stupni se multikulturní 

výchova včleňuje téměř do všech předmětů. Škola je součástí projektu „Adopce na 

dálku ". 

2.4.2 Dotazníkové šetření žáků a interpretace odpovědí 

Odpovědi žáků byly pro lepší orientaci a následné zhodnocení roztříděny do kategorií, 

které byly utvořeny na základě obsahu odpovědí. 

Vzorek: 4.třída, 5.třída 

Počet dětí: 28 dětí 

Z celkového počtu dotázaných bylo 12 chlapců a 16 dívek. 
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Otázka č. 1 

Představíš si něco pod následujícími pojmy? Zkus napsat, co si myslíš, že znamenají. 

Interpretace odpovědí na otázku č .1. 

Kultura: 

Počet - dívky Počet chlapci 
Umění 0 3 

Kultura (divadlo, kino) 7 5 
Památky 0 0 

Společnost 0 1 

Zvyky, stát 0 0 

Ostatní 6 3 

Bez reakce 2 1 

Multikulturní výchova: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Společnost 0 0 

Výchova o kultuře, zemích 2 0 

Výchova ke slušnosti 3 0 

Cizinci 1 0 

Ostatní 3 2 

Bez reakce 7 10 

Tolerance: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Tolerovat 2 2 

Naslouchat 0 0 

Pomoc 0 o 

Podřídit se, přizpůsobit 1 0 

Pochopení I 0 

Ostatní 6 7 

Bez reakce 6 3 
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Solidarita: 

Počet - dívky Počet - chlapci 
Pomoc 1 0 
Porozumění 0 1 

Darování peněz 0 1 

Ostatní 4 3 

Bez reakce 12 7 

Rasa: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Běloch, černoch 0 2 

Národnost 5 2 

Rasa zvířete 7 4 

Druh 5 1 

Ostatní 0 3 

Bez reakce 1 2 

Rasismus: 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Nenávist k rase 2 2 

Nadávky 1 0 

Válka, boj, násilí 2 1 

Nenávist k druhým 0 1 

Ostatní 2 0 

Bez reakce 9 8 

Otázka č.2 

Jaký je tvůj nejlepší kamarád? Proč je tvým nejlepším kamarádem? 
Interpretace odpovědí na otázku č.2. 

Počet - dívky Počet - chlapci 
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Důvěra/spolehlivost/kamarádství 5 2 

Pomáhá/hodný 5 1 

Společné zájmy 0 1 

Porozumění 3 1 

Ostatní 0 1 

Nespecifikováno 1 4 

Bez reakce 0 0 

Otázka č.3 

Je něco, co bys na něm změnil? 

Interpretace odpovědí na otázku č.3. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 3 4 

Ne 12 6 

Bez reakce 1 1 

Otázka č.4 

Představ si, že tvým novým kamarádem bude chlapec jménem Ekevu, který pochází z 

Afriky. Ve své zemi musel hodně pracovat a pomáhat rodičům. Do školy chodit 

nemohl, protože rodiče byli chudí a nemohli školu zaplatit. Jaké by to bylo, kdyby začal 

Ekevu chodit do vaší školy? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Seznámí se s novými lidmi 0 0 

Naučí se jazyk 1 1 

Pomůžu mu zorientovat se 0 0 

Normálně 4 1 

Bude to zvláštní/ne moc dobré 0 1 

Je mi to jedno 0 0 

Bude se muset učet 0 0 

Pomohu mu 0 0 
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Bude to fajn/dobré 2 3 

Ostatní reakce 0 0 

Bez reakce 9 6 

Otázka č.4a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 4 0 

Jazyk 6 8 

Orientace 0 0 

Ostatní předměty/učení 7 4 

Adaptace na prostředí 0 1 

Sikana/nadávky 0 0 

Ostatní 0 0 

Nic 0 1 

Všechno 1 1 

Bez reakce 1 0 

Otázka č.4b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s číi 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 16 11 ' " 

Ne 0 1 

Nevím 0 0 

Bez reakce 0 0 

S učením 7 4 

Se seznámením 0 0 
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S adaptací 2 1 

Ochránit ho 0 0 

Naučit ho česky 3 1 

Otázka č.4c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Zvyky z jeho kultury 5 1 

Jazyk 6 5 

Dovednosti/znalosti 3 6 

Ostatní 0 0 

Nic 1 0 

Bez reakce 0 1 

Otázka č.4d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku č.4d). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 16 12 

Ne 0 0 

Nevím 0 0 

Bez reakce 0 0 

Otázka č.5 

Představ si, že k Vám do školy přijde nový spolužák. Jmenuje se Dung a pochází 

z Vietnamu. Jeho rodiče přišli do České republiky kvůli práci. Dung žije v Čechách od 

svých pěti let a umí docela dobře česky. Jak to asi bude vypadat, až začne chodit do vaší 

školy? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5. 

Počet - dívky Počet - chlapci 
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Seznámí se s novými lidmi 0 0 

Naučí se jazyk 0 0 

Pomůžu mu zorientovat se 0 0 

Normálně 3 1 

Bude to zvláštní/ne moc dobré 0 0 

Je mi to jedno 0 0 

Bude se muset učit 0 0 

Pomohu mu 0 1 

Bude to fajn/dobré 2 4 

Ostatní reakce 0 0 

Bez reakce 11 6 

Otázka č.5a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 4 1 

Jazyk 0 3 

Orientace 0 0 

Ostatní předměty/učení 6 4 

Adaptace na prostředí 1 0 

Šikana/nadávky 0 0 

Ostatní 0 0 

Nic 4 2 

Všechno 1 0 

Bez reakce 0 2 

Otázka č.5b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s ěíi 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5b). 
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Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 14 10 

Ne 0 0 

Nevím 0 2 

Bez reakce 2 0 

S učením 10 4 

Se seznámením 0 0 

S adaptací 1 0 

Ochránit ho 0 0 

Naučit ho česky 0 1 

Otázka č.5c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Zvyky z jeho kultury 3 4 

Jazyk 12 3 

Dovednosti/znalosti 2 1 

Ostatní 0 1 

Nic 0 1 

Bez reakce 1 2 

Otázka č.5d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku č.5d). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 16 9 

Ne 0 1 

Nevím 0 2 

Bez reakce 0 0 
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Otázka č.6 

Představ si, že do vedlejší třídy přijde zanedlouho nový kluk. Jmenuje se Nikolaj a 

pochází z Ukrajiny. Bohužel se přistěhoval s rodiči teprve nedávno a neumí příliš česky. 

Rozumí však tomu, co mu říkají druzí, protože je jeho řeč podobná té naší. Co si myslíš, 

že se stane, až začne chodit do vaší školy? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6. 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Seznámí se s novými lidmi 0 1 

Naučí se jazyk 1 0 

Pomůžu mu zorientovat se 0 0 

Normálně 4 0 

Bude to zvláštní/ne moc dobré 0 0 

Je mi to jedno 0 0 

Bude se muset učet 0 0 

Pomohu mu 0 0 

Bude to fajn/dobré 2 2 

Ostatní reakce 0 1 

Bez reakce 9 8 

Otázka č.6a) 

Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6a). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Vztahy 4 0 

Jazyk 10 5 

Orientace 0 0 

Ostatní předměty/učení 4 3 

Adaptace na prostředí 0 0 
"Sikana/nadávky 0 0 

Ostatní 0 0 
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Nic 0 2 

Všechno 1 0 

Bez reakce 0 1 

Otázka č.6b) 

Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A s čím 

byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6b). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 16 11 

Ne 0 0 

Nevím 0 0 

Bez reakce 0 1 

S učením 8 3 

Se seznámením 1 0 

S adaptací 0 0 

Ochránit ho 0 0 

Naučit ho česky 4 1 

Otázka č.6c) 

Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6c). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Zvyky z jeho kultury 6 1 

Jazyk 8 3 

Dovednosti/znalosti 1 3 

Ostatní 0 0 

Nic 1 2 

Bez reakce 0 3 
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Otázka č.6d) 

Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

Interpretace odpovědí na otázku č.6d). 

Počet - dívky Počet - chlapci 

Ano 16 11 

Ne 0 0 

Nevím 0 1 

Bez reakce 0 0 

2.4.3 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Termín kultura žáci chápou ve spojitosti s návštěvou kina nebo divadla. Další 

nejěastější odpovědi lze zařadit do kategorie, která se týká kultury a památek. Mnoho 

žáků však uvedlo spojitost, která s pojmem kultura vůbec nesouvisí. A to především 

v odpovědích jako je, že kultura je práce, nějaký koníček a tak dále. Odpovědí 

v kategorii „ostatní" je vcelku hodně, lze tedy usuzovat, že žáci znalostí tohoto pojmu 

příliš nedisponují. 

V případě termínu multikulturní výchova lze konstatovat, že tento pojem je pro 

velký počet žáků neznámý, jelikož v dotazníku neuvedli žádnou reakci na tento termín. 

Někteří na tuto otázku poskytovali zcela neadekvátní odpovědi. Jako příklad uvádím 

reakce jako „slušné chování, zvláštní škola, rozmazlování". Jen v případě dvou žáků se 

objevuje odpověď, kde je multikulturní výchova spojována s výchovou o kultuře jiných 

zemí. Někteří pak též zmiňují výchovu ke slušnosti, která s multikulturní výchovou 

přímo nesouvisí. Jeden z dotázaných se domnívá, že multikulturní výchova je výchova 

lidí jiné národnosti. 

Na pojem tolerance téměř třetina dětí nereagovala vůbec. Velké procento 

dotázaných pak uvádělo zcela jiné odpovědi, které se tohoto termínu vůbec netýkaly. 

Někteří uvedli, že pojem tolerance chápou ve spojitosti s tím něco přijímat, dělat 

někomu naschvály, ignorovat někoho, mít rád jen sám sebe. Jeden z dotázaných 
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dokonce uvedl, že tolerance znamená nezájem rodičů o to, co dělá jejich dítě. Odpovědi 

získané v této otázce jsou více než neuspokojivé. 

Pojem solidarita téměř dvě třetiny žáků neznají vůbec. Solidaritu jako určitou 

formu pomoci chápou jen dva žáci z celkového počtu dotázaných. Jiní ji v mnoha 

reakcích chápou jako lakomost, a někteří dokonce jako nemoc. 

Největší množství dotázaných spojuje rasu s rasou zvířete. Čtvrtina ze všech 

žáků chybně spojuje rasu s národností. Při vyřčení termínu rasa si druhá čtvrtina z nich 

vybaví určitou souvislost s nějakým druhem. 

Otázku týkající se rasismu nechalo bez povšimnutí téměř dvě třetiny žáků. Jen 

několik odpovědí můžeme zařadit do kategorie nenávist k rase. Tři další pak do 

kategorie válka, boj a násilí. Spousta dotázaných chápe rasismus jako určité nepřijímání 

a nesnášenlivost ras. Jeden chlapec zde zmiňuje i vykřikování rasistických hesel. 

U dívek v otázce týkající se nejlepšího kamaráda dominují vlastnosti jako je 

důvěra a ochota pomoci. Zatímco u chlapců se nám bližší specifikace kamarádství 

nedostává. Bez reakce tuto otázku neponechal nikdo. 

Celá čtvrtina dotázaných uvedla, že by na svém kamarádovi něco malého 

změnila. Skutečnosti, které by na svém kamarádovi rádi změnili jsou například chování, 

posmívání či zlobení. Někteří by byli rádi, kdyby jejich kamarád nebyl tolik panovačný 

a uměl se lépe chovat.Ostatní dotázaní jsou se svým kamarádem a jeho chováním a 

vlastnostmi spokojeni. 

Velká část dotazovaných neuvedla žádnou odpověď na tuto otázku. Převážně 

reagovali dívky, které tuto situaci vnímají jako běžnou a není tedy nutné na ni 

z jakéhokoli pohledu nahlížet jako nestandardní. Naopak někteří chlapci hodnotí tuto 

situaci kladně, stejně tak jako některé dívky. Jedna z dívek uvádí zajímavý důvod pro 

poznání tohoto žáka a to, že by poznala člověka, který musel celý život pracovat. Další 

z dívek zmiňuje odůvodňuje standardnost situace tím, že by tohoto spolužáka 

neodstrkávali a bavili by se s ním. 

Většina z dotázaných hodnotí jako největší problém jazykovou bariéru. Další 

obtíží by dle žáků byly ostatní předměty, které by se musel doučit. Vztahy zaujímají až 

třetí místo v četnosti odpovědí, lze se tedy domnívat, že by spolužáci tohoto žáka přijali 

kladně a bez problémů. 
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Na otázku týkající se pomoci tomuto chlapci odpověděli, až na jednoho 

chlapce všichni souhlasně. Dívky zmiňují hlavně pomoc s učením a také s jazykem. 

Chlapci pak v největší míře s učením a také s adaptací na nové prostředí. 

V oblasti znalostí a dovedností, které by jim chlapec mohl předat, uvádějí 

hlavně naučení jazyka, kterým Ekevu mluví. Dále pak dovednosti a znalosti, jenž získal 

ve své zemi. Mezi nimi děti zmiňují, že by je mohl naučit tančit, zpívat a hrát některé 

africké hry. Neméně zastoupena je i oblast zvyků, které by jim mohl předat. Jeden 

z žáků dokonce reaguje slovy „ naučit nás skromnost a zvyky svého národa." 

V otázce přijetí tohoto žáka jsou žáci rezolutně pro. U všech byla zaznamenána 

kladná reakce. 

Odpověď na tuto otázku poskytla méně než polovina dotázaných. Většina 

nereagovala žádným způsobem. Ti, kteří reagovali by tuto situaci dle svých slov 

vnímali standardně. Další z nich hodnotí tuto situaci zcela pozitivně a přínosně. 

Nejtěžší oblastí by dle žáků bylo doučení se všech předmětů, které by musel 

Dung zvládnout. Někteří z dotazovaných zmiňují neznalost naší země a tím potenciální 

problémy ve vlastivědě. Nemalé možností žáků se však domnívá, že by pro 

vietnamského chlapce nebylo obtížné nic. Soudí tak nejspíše na základě tohoto, že 

Dung je již delší dobu v Čechách a umí česky. Jako další nejčastější problém se 

v dotaznících objevila oblast vztahů. Dotázaní zmiňují, že by byl problém v zapojení 

tohoto žáka do kolektivu. 

Dle odpovědí dotázaných by bylo tím, co je může Dung naučit samozřejmě 

jazyk. Tuto odpověď uvedla do dotazníku téměř polovina dotázaných. Dále by se od 

něho žáci dle svých odpovědí rádi naučili něco o zvycích jeho země kupříkladu vařit 

jejich národní jídlo. V oblasti týkající se dovedností by je mohl dle jejich slov naučit 

vyrábět různé věci. 

Téměř všichni dotázaní se shodnou v tom, že by bylo fajn mít takového 

spolužáka. Pouze jeden žák uvedl odmítavou odpověď a dva žáci se k této otázce 

vyjádřili slovy nevím. Jeden z dotázaných zmínil, že již takovýto žák jejich třídu 

navštěvoval. 

V případě ukrajinského chlapce velká část žáků na tuto otázku jeho příchodu 

nijak nereagovala. Ti, kteří uvedli nějakou odpověď považují tuto situaci za pozitivní. 

Klady spatřují hlavně v tom, že se seznámí s novým žákem a budou tak mít dalšího 
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kamaráda. Vyskytuje se zde také velké množství reakcí, které považují tuto situaci za 

zcela běžnou. 

Jako nejobtížnější oblast hodnotí většina respondentů oblast jazykovou. 

Obávají se, že jim nový spolužák nebude rozumět a nebude se moci zúčastnit všech 

třídních aktivit. Za další problematickou oblast považují doučení se všech předmětů. 

Oblast vztahů byla až třetí nejčastější odpovědí. 

V otázce pomoci se téměř všichni jednohlasně shodli na pomoci, kterou by 

novému spolužákovi bez otálení poskytli. Pouze jeden z dotazovaných si nebyl jist svou 

odpovědí. Nejvíce spolužáků by mu nabídlo svou pomoc s učením a dále pak 

s doučením českého jazyka. 

Ze znalostí a dovedností, kterými by mohl ukrajinský chlapec své 

spolužáky obohatit, zmiňuje většina dotázaných jeho jazyk. Dále následuje velké 

procento odpovědí týkajících se oblasti zvyků z jeho kultury. V neposlední řádě by žáci 

uvítali nějaké dovednosti, které by jim mohl Nikolaj předat a to zvláště jezdit na koni a 

zpívat národní písně jeho země. 

Na otázku, zda by tohoto žáka přijali do svého kolektivu, odpověděli dotázaní 

téměř jednohlasně ano. Pouze jeden z dotázaných si nebyl jist svou odpovědí. 

2.4.4 Dotazníkové šetření učitelů a interpretace odpovědí 

Škola: D 

Vzorek: 2 učitelky 

Aprobace: 1 .stupeň ZŠ 

Délka praxe: 17, 16 let 

Třídnictví: 1. tř., 4.tř. 

Otázka č.l 

Je ve vašem školním vzdělávacím programu pamatováno na vzdělávání dětí z jiných 

kultur? Jsou nějaká specifika, která dodržujete? 

Interpretace odpovědí: 
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Dle dotázaných je ve školním vzdělávacím programu pamatováno na cizince, a 

to hlavně formou individuálních vzdělávacích plánu a také v předmětech jako je český 

jazyk. 

Otázka č.2 

V jaké formě zařazujete do výuky multikulturní výchovu? (Prosím vyberte.) 

Interpretace odpovědí: 

Multikulturní výchova je dle respondentek ve škole zařazována formou 

projektů, ale hlavně postupuje všemi předměty. 

Otázka č.3 

Je pro Vás časová dotace na zařazování multikulturní výchovy do výuky dostatečná? 

Své stanovisko prosím zdůvodněte. 

Interpretace odpovědí: 

Dle jedné z dotázaných je zařazování multikulturní výchovy do vyučování 

spíše nárazové, a tak považuje časovou dotaci za nedostatečnou. Její kolegyně vnímá 

časovou dotaci jako dostačující, jelikož je multikulturní výchova realizována v mnoha 

předmětech a také v projektech. 

Otázka č.4 

Zpozoroval/a jste u žáků nějakou změnu, když jste začal/a zařazovat do výuky 

multikulturní výchovu? 

Interpretace odpovědí: 

Ani jedna z dotázaných nezaznamenala u žáků po zařazování multikulturní 

výchovy změnu. 

Otázka č.5 

Dá se ve vaší škole hovořit o multikulturním prostředí? Na základě čeho tak soudíte? 

Interpretace odpovědí: 

Na základě přítomnosti vietnamských dětí hodnotí obě z respondentek školní 

prostředí jako multikulturní. 
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Otázka č.6 

Pokud je multikulturní prostředí ve vaší škole přítomno, co přispívá k jeho udržování a 

rozvoji? 

Interpretace odpovědí: 

K udržování a rozvoji multikulturního prostředí dochází dle jedné z dotázaných 

díky přístupu učitelů k žákům. Podle jej í kolegyně je multikulturní prostředí přítomno 

díky „Adopci na dálku", již se škola účastní. 

Otázka č.7 

Setkal/a jste se někdy u žáků na prvním stupni s negativistickým přístupem k cizincům? 

(Prosím uveďte příklad.) 

Interpretace odpovědí: 

Jedna z respondetek se s negativistickým přístupem nikdy nesetkala. Druhá 

dotázaná se s ním setkala ve spojitosti s romskou menšinou. 

Otázka č.8 

Jak děti reagují na spolužáky z jiné kultury? 

Interpretace odpovědí: 

Podle zkušeností jedné z dotázaných reagují žáci na spolužáky z jiné kultury 

velice dobře. Její kolegyně naopak uvádí, že záleží na osobnosti žáků a samotného žáka. 

Hůře žáci dle učitelky reagují na žáky romské národnosti. 

Otázka č.9 

Postřehl/a jste u dětí sklony k předsudkům vůči cizincům? (Popište prosím konkrétní 

projevy.) Souvisely tyto sklony spíše s individualitou určitého žáka nebo s celou 

skupinou? 

Interpretace odpovědí: 

Sklony k předsudkům u žáků nepostřehla žádná z dotázaných, ale jedna z nich 

zmiňuje některé žáky, kteří se stranili Romům. 
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Otázka č.10 

Vyskytly se u vás ve třídě problémy/ konflikty vyplývající ze střetu dvou různých 

kultur? Jak jste je řešil/a? 

Interpretace odpovědí: 

Jedna z dotázaných nemá zkušenosti s konflikty, které by vyplývaly ze střetu 

dvou kultur. Druhá uvádí svou zkušenost s konflikty, které řešila slovní domluvou a 

uvedením skutečností na pravou míru. 

Otázka č . l l 

Jaký je, dle Vašich osobních zkušeností, přístup ke vzdělání a vzdělávání se u dětí 

z jiných kultur? (Prosím vyberte konkrétní kulturu, se kterou máte zkušenosti a 

podrobněji tyto zkušenosti specifikujte.) 

Interpretace odpovědí: 

Jedna z respondentek popisuje své zkušenosti s vietnamskými žáky, u nichž je 

vidět dobrý přístup ke vzdělávání. Dále také zmiňuje dobrý přístup ukrajinských žáků. 

S Romy má dle svých dosavadních zkušeností také dobré zkušenosti. Její kolegyně 

zmiňuje též zkušenosti se žáky vietnamské a ukrajinské národnosti. Tyto žáky hodnotí 

jako cílevědomé, snaživé, skromné, kteří dosahují velice dobrých výsledků. 

Otázka č.12 

Jakou roli hraje ve vzdělávání dítěte z jiné kultury jeho rodina? (Prosím uveďte 

konkrétní příklad.) 

Interpretace odpovědí: 

Obě dotázané zmiňují své zkušenosti s žáky ukrajinské národnosti a jejich 

rodinami. Rodiny tyto děti ve vzdělávání velice podporují a věnují jim náležitou 

pozornost. Jedna z dotázaných zmiňuje i rodiny dětí ukrajinské národnosti, kde 

vzdělávání také hraje velkou roli. 
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2.4.5 Výsledky dotazníkového šetření učitelů 

Základní škola ve výuce zohledňuje žáky cizince. Dle získaných informací zde 

dochází k využívání individuálních vzdělávacích plánů a také je na tyto žáky 

pamatováno speciálně v hodinách českého jazyka. 

Forma realizace multikulturní výchovy je obdobná jako u předchozích 

základních škol. Prostupuje jednak všemi předměty a též je uskutečňována formou 

projektů, které se ve škole několikrát do roka konají. 

V posouzení množství časové dotace pro realizaci multikulturní výchovy se 

dotazované rozcházejí. Dle jednoho názoru je tato dotace dostatečná, jelikož 

multikulturní výchova prostupuje mnoha předměty a také je realizována v projektech. 

Dle druhého názoru je uskutečňování multikulturní výchovy spíš nárazové a tedy 

nedostatečné. 

Při zařazování multikulturní výchovy nebyla u žáků ze strany učitelů 

zaznamenána jakákoli změna. Multikulturní prostředí je na škole přítomno hlavně díky 

přítomnosti vietnamských žáků. Toto prostředí je dle informací ovlivňováno hlavně 

rozvíjením vztahu učitele k žákům. Též je zde účinně rozvíjeno díky projektu „Adopce 

na dálku", jehož se tato škola účastní. 

Žáci této školy nemají dle učitelů sklony k negativistickému vnímání odlišných 

národů. Drobné náznaky byly zaznamenány pouze u spolužáků pocházejících z romské 

národnosti. Předsudky zde též zaznamenány nebyly, a pokud ano, tak ve spojitosti 

s romskou menšinou. S konflikty vyplývající ze střetu dvou různých kultur zde učitelé 

příliš nezaznamenávají. V případě, že se nějaké objeví řeší je učitelé slovní domluvou a 

poučením. 

Velmi pozitivně zde v přístupu ke vzdělání učitelé hodnotí žáky ukrajinské a 

vietnamské, i romské národnosti. Rodiny ukrajinských žáků jsou dle zkušenosti učitelů 

velice pozorné a vzdělání u nich hraje velkou roli. 

2.4.6 Celkové shrnutí výsledků základní školy D 

Ani v případě této základní školy nelze zhodnotit znalost pojmů týkajících se 

multikulturního vzdělávání jako uspokojující. Žáci byli schopni popsat a 
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charakterizovat pouze pojmy kultura, rasa, rasismus, zbývající trojice pojmů pro ně 

byla spíše neznámá. I v případě těchto žáků dochází ke spojování pojmu rasa 

s národností. Též v předchozích základních školách docházelo k této chybné asociaci. U 

mnoha žáků docházelo i k míšení pojmů, jenž označovaly národnost a rasu. Nesvědčí to 

o neznalosti, ale o tom, že si děti spojují kupříkladu někoho, kdo pochází z Afriky 

s černochem a toho, kdo pochází z Evropy s bělochem. 

V případě přijetí spolužáků-cizinců reagovali žáci v případě všech národnostní 

velice kladně. Příchod většiny z nich hodnotili jako situaci zcela standardní a ne jako 

něco zvláštního. Problematickou oblast hodnotí u každého z chlapců zcela jinak. U 

chlapce z Afriky je to samozřejmě jazyk, který by znesnadňoval míru a kvalitu jejich 

případné pomoci. Jazyk spatřují též jako problematický i u ukrajinského chlapce, 

navzdory tomu, že by jazyková bariéra nebyla tak výrazná jako u afrického chlapce. 

Žňových poznatků, které by jim spolužák z jiné kultury mohl poskytnout 

převažuje oblast naučení jeho rodného jazyka a podání informací o kultuře jeho země. 

V případě afrického chlapce zde převažuje i oblast nových dovedností, které by jim 

mohl zprostředkovat. Lze tak usoudit ze skutečnosti, že si mnoho žáci snadněji 

představí život v Africe než na Ukrajině nebo ve Vietnamu. 

3. ZÁVĚR PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Empirická část diplomové práce podává vcelku rozsáhlý přehled o úrovni 

multikulturní výchovy na jednotlivých základních školách. Lze konstatovat, že 

multikulturní výchova na školách probíhá v různých podobách. Některé školy se jí 

věnují více, některé méně. Skutečností, která však míru multikulturní výchovy ovlivňuje 

je skutečná fyzická přítomnost žáků-cizinců v českých školách. Prostředí školy pak lze 

nazývat více multikulturním a v určitých směrech tolerantnějším. 

Cíle praktické části mého úkolu byly dle mého názoru dostatečně naplněny. 

Dostalo se mi poměrně široké informace o vnímání žáků a jejich postojích k jedincům 

z jiných kultur. Situaci na zkoumaných školách bych označila jako velmi dobrou. Jestli 

je možné dospět díky bližšímu poznání těchto škol k obecným závěrům, nemohu říci. 
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Pokud je však situace a stav multikulturního vzdělávání alespoň podobný těmto, pak si 

myslím, že je úroveň a snaha o rozvoj žáků i v této oblasti velice dobrý. 

Závěrem mohu konstatovat, že na prozkoumaném vzorku jen ojediněle 

docházelo k nepatrným sklonům k netoleranci žáků jiných národností. Ve spojitosti 

s teoretickými schopnostmi žáků orientovat se v pojmech souvisejících s touto 

problematikou však musím konstatovat, že výuka v tomto směru je spíše nedostatečná. 

Zúčastněné základní školy by měli více dbát i na teoretický základ této problematiky, 

rozvíjet tak u svých žáků touhu po dalším vzdělávání v této oblasti. 
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4. ZÁVĚR 

Tato práce byla napsaná z důvodu narůstání počtu cizinců na území našeho 

státu. Sjednocováním Evropy se i Česká republika stala místem, kam přichází mnoho 

různých národností hledat své útočiště. Obzvláště v práci učitele dochází ke změnám, 

které ovlivňuje výskyt cizinců a národnostních menšin v naší zemi. 

Poznatky získané v teoretické části mě velmi obohatily v mém pohledu na 

cizince a jejich život u nás. Zejména však oblast průzkumu přítomnosti jednotlivých 

kultur na našem území a též v okresu města, kde byl průzkum prováděn , tak v oblasti 

ukotvení práv menšin v zákonech České republiky a Evropské unie. 

Tuto práci bych ráda věnovala učitelům, kterým by mohla být užitečným 

pomocníkem při zjišťování stavu multikulturního vědomí u svých žáků a také těm, kteří 

by se rádi dozvěděli více o vztahu dnešních dětí ke kulturním rozdílům a odlišnostem. 

Diplomová práce mě přesvědčila o tom, že české děti jsou schopny tolerance a 

přijímání něčeho neobvyklého a jiného. Otázkou však zůstává, zda se jejich postoj 

vlivem času a větším množstvím zkušeností s cizinci a národnostními menšinami 

nezmění. 

Život v tomto světě nám všem dává příležitost pomoci a porozumět druhým, je 

však jen na nás jak se tohoto úkolu zhostíme a do jaké míry jej bude považovat za 

součást na součást nás samých.. . 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

G R A F Y - S Ň A T K Y O B Č A N Ů ČR S CIZINCI 

Graf č.5 

Zdroj: Český statistický úřad (http://www.czso.czA) 

Graf č.6 
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Sňatky muž (cizinec)-žena (občanka ČR), v letech 1995-2007 

Zdroj: Český statistický úřad (http://www.czso.cz/') 

Graf č.7 

Sňatky žena (cizinka)-muž (občan ČR), v letech 1995-2007 
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Zdroj: Český statistický úřad (http://www.czso.cz/) 
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Příloha č.2 
DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 

Ahoj , ráda bych tě poprosila o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník mi velmi 
pomůže při vypracování mé školní práce. Tento dotazník je anonymní, nemusíš ho tedy 
podepisovat. Děkuji ti za jeho vyplnění. Jana Peissová 

Pohlaví: děvče - chlapec (zakroužkuj) 
Věk: 

Třída: 
Škola: 

1) Představíš si něco pod následujícími pojmy? Zkus napsat, co si myslíš, že 
znamenají. 

Kultura 

Multikulturní výchova, 

Tolerance 

Solidarita 

Rasa 

Rasismus 

2) Jaký je tvůj nejlepší kamarád? Proč je tvým nejlepším kamarádem? 

3) Je něco, co bys na něm změnil? 

4) Představ si, že tvým novým kamarádem bude chlapec jménem Ekevu, který 
pochází z Afriky. Ve své zemi musel hodně pracovat a pomáhat rodičům. Do 
školy chodit nemohl, protože rodiče byli chudí a nemohli školu zaplatit. Jaké by 
to bylo, kdyby začal Ekevu chodit do vaší školy? 

a) Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 
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b) Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký 
problém? A s čím byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

c) Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

d) Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

5) Představ si, že k Vám do školy přijde nový spolužák. Jmenuje se Dung a 
pochází z Vietnamu. Jeho rodiče přišli do České republiky kvůli práci. Dung žije 
v Čechách od svých pěti let a umí docela dobře česky. Jak to asi bude vypadat, 
až začne chodit do vaší školy? 

a) Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

b) Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký 
problém? A s čím byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

c) Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

d) Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

6) Představ si, že do vedlejší třídy přijde zanedlouho nový kluk. Jmenuje se Nikolaj 
a pochází z Ukrajiny. Bohužel se přistěhoval s rodiči teprve nedávno a neumí 
příliš česky. Rozumí však tomu, co mu říkají druzí, protože je jeho řeč podobná 
té naší. Co si myslíš, že se stane, až začne chodit do vaší školy? 

a) Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

b) Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký 
problém? A s čím byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 
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c) Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

d) Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 
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Příloha č.3 
DOTAZNÍK PRO UČITELE 

Dobrý den , ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník mi 
velmi pomůže při vypracování mé diplomové práce, jejímž tématem je „Multikulturní 
výchova v primární škole ".Tento dotazník je anonymní. Poskytnuté údaje budou použity 
pouze pro potřeby mé diplomové práce. Děkuji Vám za jeho vyplnění. Jana Peissová 

Aprobace: 
Délka praxe: 
Pohlaví: žena - muž 

Třídnictví ve šk.roce 2008/09: ano - ne třída: 
Škola: 

1) Je ve vašem školním vzdělávacím programu pamatováno na vzdělávání dětí 
z jiných kultur? Jsou nějaká specifika, která dodržujete? 

2) V jaké formě zařazujete do výuky 

samostatný předmět 

projekty 

prostupuje všemi předměty 

jiné formy 

3) Je pro Vás časová dotace na zařazování multikulturní výchovy do výuky 
dostatečná? Své stanovisko prosím zdůvodněte. 

4) Zpozoroval/a jste u žáků nějakou změnu, když jste začal/a zařazovat do výuky 
multikulturní výchovu? 

5) Dá se ve vaší škole hovořit o multikulturním prostředí? Na základě čeho tak 
soudíte? 

6) Pokud je multikulturní prostředí ve vaší škole přítomno, co přispívá k j e h o 
udržování a rozvoji? 

multikulturní výchovu? (Prosím vyberte.) 
• 

• • 

• 
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7) Setkal/a jste se někdy u žáků na prvním stupni s negativistickým přístupem 
k cizincům? (Prosím uveďte příklad.) 

8) Jak děti reagují na spolužáky z jiné kultury? 

9) Postřehl/a jste u dětí sklony k předsudkům vůči cizincům? (Popište prosím 
konkrétní projevy.) Souvisely tyto sklony spíše s individualitou určitého žáka 
nebo s celou skupinou? 

10) Vyskytly se u vás ve třídě problémy/ konflikty vyplývající ze střetu dvou 
různých kultur? Jak jste je řešil/a? 

11) Jaký je, dle Vašich osobních zkušeností, přístup ke vzdělání a vzdělávání se u 
dětí z jiných kultur? (Prosím vyberte konkrétní kulturu, se kterou máte 
zkušenosti a podrobněji tyto zkušenosti specifikujte.) 

Vietnamci 

Ukrajinci 

Rusové 

Poláci 

Číňané 

Jiní 

12) Jakou roli hraje ve vzdělávání dítěte z jiné kultury jeho rodina? (Prosím uveďte 
konkrétní příklad.) 

Vietnamci 

Ukrajinci 

Rusové 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Poláci • 

Číňané 

Jiní • 
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Příloha č.4 
UKÁZKA VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU PRO ŽÁKY 

Ahoj . ráda bych tě poprosila o vyplněni následujícího dotazníku. Dotazník mi velmi pomate 
při vypracování mé školní práce. Tento dotazník je anonymní, nemusíš ho tedy podepisovat. 
Děkuji ri za jeho vyplněn. Jana Peissová 

Pohlaví: děvče - chlapec (zakroužkuj) Třída: ¿.j, 
VlkJKjhí ŠkolcL-Ch^tí" OJ.LA 

1) Představíš si něco pod následujícími pojmy? Zkus napsat, co si myslíš, že znamenají. 

Kultura 

Multikulturní výchova 

Tolerance É t e J k J i ^ 
i.á L Ji ... i / XwU 

Solidarita f c i . J t J .Z .&.MMí. tWA. /k j .S&l l^ / Z n í f i , , . . 
• •• /1 o 

Rasa r . . / . ^ ! : . , "-'MX*. 

' ř'i , ' f i l l 

2) Jaký je tvůj nejlepší kamarád?. Proč je tvým nejlepším kamarádem? * / 

/tóifo-ít' k^MtoUÍk^ 0 /Mha, -/fyqk/tej&fM. jfc&WiKe-el 
.«Mtifc. i/- /Yrititu* (¿»ioCV-W.. «/ v'viy- Ú-wízt AÍ.. '̂ i / v 

i ' •' // í o ' H 
3) Je něco, co bys na něm změnil? 

•'TÁ-kC 

4) Představ si, že tvým novým kamarádem bude chlapec jménem Ekevu, který pochází 
z Afriky. Ve své zemi musel hodně pracovat a pomáhat rodičům. Do školy chodil 
nemohl, protože rodiče byli chudí a nemohli školu zaplati.1. J.akč by to bylo, kdyby 
začal Ekevu chodit do vaší školy? , jyf«'•<.'•/]- '"MOd l h á t ®f /j&.iíVr... 

AftC ^Aitj^M^.SHť-k/^.X/ iyvftŮKM - : 

f » J.-TOAj 
a) Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? 

fu . W * ' > /iiHifaM.1 /pés/n<H>Lj[jidÁ> V-yýiJU s 
b) Myslíš si. že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A 

s čím byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

c) Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? , 

QjtucU /ii/ /W/m. 
4 v ' 

d) Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

v'/ ¡V" 

138 



5) Představ si. že k Vám do školy přijde nový spolužák. Jmenuje se Dung a pochází 
z Vietnamu. Jeho rodiče přišli do České republiky kvůli práci. Dung žije v Čechách od 
svých pěti let a umí docela dobře česky. Jak 10 asi bude vypadat, až začne chodit do 
vaší školy? jJfl i>y/rV?M / m * & / U № q U / W Í . 

Q fi « ' 0 
a) Co by pro něj u vás vc třídě bylo těžké? 

b) Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A 
s čím byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

c) Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? , , 

o., 

d) Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

6) Představ si, že do vedlejší třídy přijde zanedlouho nový kluk. Jmenuje se Nikolaj a 
pochází z Ukrajiny. Bohužel se přistěhoval s rodiči teprve nedávno a neumí příliš 
česky. Rozumí však tomu, co mu říkají druzí, protože je jeho řeč podobná té naší. Co 

s t a"e 'až začne chodi t d 0 vaSÍ 5koly?; f tWj fy . Ano, mí / m 

a) Co by pro něj u vás ve třídě bylo těžké? • 

tylu&la' ti/ №<ii--f<f ¡Jjitfs 

b) Myslíš si, že by mu ostatní spolužáci pomohli, kdyby měl nějaký problém? A 
s čím byste mu mohli jakožto spolužáci pomoci? 

Qw- O&ZJÚ -ň 'i H f- dtyrrinÁl 

c) Co si myslíš, že by mohl naučit on vás? 

'{ih/U^Wy-

d) Myslíš, že je/by bylo fajn, že máte/ byste měli takového spolužáka? 

(ÍX/SlhooUí. 



Příloha č.5 
UKÁZKA VYPLNĚNÉHO DOTAZNÍKU PRO UČITELE 

Dobrý den . ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník mi velmi pomaže při 
vypracování mé diplomové práce, jejímž tématem je „Multikulturní výchova v primární Škole".Tento 
dotazník je anonymní. Poskytnuté údaje budou použitý pouze pro potřeby mé diplomové práce. Děkuji 
Vám za jeho vyplnění. Jana Peissová 

Aprobace: 'I • cHtpr 
Délka praxe: 
Pohlaví: /žena - muž 

Třídnictví ve Sk.roce 2008/09: /ano,- ne , třída: 
Škola: 2C /1. ,...'.í-ř/' 

1) Je ve vašem školním vzdělávacím programu pamatováno na vzdělávání dětí z jiných kultur? Jsou 
nijaká specifika, která dodržujete? ( / 

; ¿V» , <,-ÍKÍ.. i Á*.*.- i >*.t . 1.) Uh ' : ' -'•"*/ <• 

¿fUUÍ^ ii * ptUi yyu-torr-.ti' i „V i-' .t^t^C.ic !>1.' 

2) V jaké formě zařazujete do výuky multikulturní výchovu? (Prosím vyberte.) 

samostatný předmět 
S projekty 

ra 
prostupuje všemi předměty 1 - 1 

j iné formy ^ 

3) Je pro Vás časová dotace na zařazování multikulturní výchovy do výuky dostatečná? Své 
stanovisko prosím zdůvodněte. 

K: L. . t I- í. i . . t /.. , " yt — • • '' A <- ,/. . '• • '•<• 
.•it Cl*. ^ -U • MfiÁ^nt/ : J0 i, .!»' 

, ' ' • • £ . /"• ' c v ' : r á 7 
4) Zpozoroval/a jste u žáků nějakou změnu, když jste začal/a zařazovat do výuky multikulturní 

výchovu? 

.< í***Lť'' 

5) Dá se ve vaší škole hovořit o multikulturním prostředí? Na základě čeho tak soudíte? 

l ! , w ' i'/£• .¿CO , "" rr-rv ••—•• w í C . i í , . < I 

6) Pokud je multikulturní prostředí ve vaší škole přítomno, co přispívá k jeho udržování a rozvoji? 

U.Í.L t í í c i f . >...í,L..l.^.l-t,t> >-y<-, . / , / . ' , / 

7) Setkal/a jste se někdy u žáků na prvním stupni s negativistickým přístupem k cizincům? (Prosím 
uveďte příklad.) 

A».---'. /i*«, ,-X/••(.,. . - A w , ^ 
W f Uif-t' t í i U ' &..<.«.' ' ^ , '••<'" .1,' ffWtrM 

)4 ' íi4vw UtX tJa»--' • Áí. ^ T d J k / 
' • f , V • 
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8) Jak děti reagují na spolužáky z jiné kultury? .... 
,, /'• . . . .. / /Í-Č^IÁ. c- . -'híii-b-r'-' 

(!.'i «.-i •<y ' *y /0,1. •'•< , ' , 
m A^ř-U,:- ,<•;..<.,..(. 

9) Postřehl/a jste u dětí sklony k předsudkům vůči cizincům? (Popište prosím konkrétní projevy.) 
Souvisely tyto sklony spíše s individualitou určitého žáka nebo s celou skupinou? 

' ' i " • , I . • *-• \ «•i c: ->'-iý il-^-u. /i '•» MU 'ti -fjhí, a-í-í •(.-'. 

10) Vyskytly se u vás ve třídě problémy/ konflikty vyplývající ze střetu dvou různých kultur? Jak 
jste je řešil/a? 

/%••>• íft í ,, ¿-H 

11) Jaký je. dle Vašich osobních zkušeností, přístup ke vzdělání a vzdělávání se u dětí z jiných 
kultur? (Prosím vyberte konkrétní kulturu, se kterou máte zkušenosti a podrobněji tyto 
zkušenosti specifikujte.) 

Vietnamci 0 J h tXTty 4 L U M k f y . f á í ť k № & . . I ť . f . ^ f ^ 

Ukrajinci H . . ř í ^ : . . ^ . ; í ' . - : V Á , ř . í - . í - . V ^ . v í V ^ , . v ť . í . í í í -
' ' ' ''i/Íú-ií* 

Rusové ^ 

Poláci El ( h r t e u t u : . A .i ,{&•<. . 

Číňané 

Jiní • 

12) Jakou roli hraje ve vzděláváni dítěte z j i n é kultury jeho rodina? (Prosím uveďte konkrétní 
příklad.) 

Vietnamci E l H f Ú í W K ' / 

Ukrajinci S 

Rusové D 

Poláci • .< V. ív h?Jt. -.i J j . í 

Číňané Cl 

Jiní • 
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