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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá chápáním multikulturního prostředí z hlediska 

středoškolských studentů v Praze a možnostmi, které se jim nabízí a vedou k poznávání 

jiných kultur,  učí toleranci a vzájemnému respektu. Praha zde zastupuje světovou 

metropoli, v níž problém multikulturality sice zaostává v porovnání s jinými většími 

městy hlavně západní Evropy, ale stává se aktuálnější každým dnem. 

 

Zásadním bodem jsou dotazníky, jejichž hodnota spočívá v konkrétním vyjádření se 

cílové skupiny k problematice tématu, jejich pohledu na multikulturní svět a možnosti 

ovlivnění tohoto pohledu prostřednictvím sportu.  

 

Název: 

Multikulturní realita u středoškolských studentů v Praze. Vliv sportu v multikulturní 

interakci 

 

Cíle práce: 

Cílem je zjistit, jak se projevuje míra participace ve sportu ve vnímání multikulturního 

prostředí, a zda se sportující populace v tomto prostředí projevuje tolerantněji. 

 

Metoda: 

Výzkum byl proveden dotazníkovou metodou na pěti středních školách v Praze. 

 

Výsledky: 

Výstupy výzkumu hodnotí vliv sportu a tělesné výchovy v multikulturní společnosti  

a doporučují pohybové aktivity jako prostředek pro realizaci multikulturní výchovy. 

 

Klíčová slova: 

multikulturní výchova, pohybová aktivita, integrace, Rámcový vzdělávací program 



 

Abstract 

 

This thesis deals with the perception of the multicultural environment from the point  

of view of high school students in Prague and it evaluates their opportunities which help 

them learn about different cultures, about how to be tolerant and behave respectfully  

to one another. Prague represents a metropolis where the problem of multiculturalism 

may not be as obvious as in other cities of the western Europe, but it becomes more 

significant day after day. 

 

The main focus is put on the questionnaires whose value is to be seen in the students´ 

opinions about the topic, their view at the multicultural world and the possibilities  

of influencing this view by the means of sport. 

 

Title: 

Multicultural Reality of High School Students in Prague. The Influence of Sport  

in Multicultural Interaction 

 

Aims: 

This thesis found out how the frequency of participation in sport influences  

the perception of multicultural environment and if those who take part in sport more 

intensively behave more tolerantly in this environment. 

 

Method: 

The research was carried out by the means of questionnaires which were distrubuted  

to five high schools in Prague. 

 

Results: 

The results evaluate the influence of sport and physical education on multicultural 

society and recommend physical activities as a means of multicultural education. 

 

Key words: 

Multicultural Edcuation, physical activity, integration, Framework Education 

Programme 
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1 Úvod 

 

Diplomová práce se věnuje tématu multikulturní společnosti a možnostem pozitivního 

působení sportovní činnosti na přijímání cizorodých prvků. Konkrétně se zaměřuje  

na pražskou středoškolskou mládež, která v hlavním a největším městě České republiky 

nejpravděpodobněji přijde do kontaktu s jinými kulturami a musí řešit situace, kde 

dochází ke konfliktu různých vyznání, zvyků a přesvědčení. 

 

Problém multikulturality se zatím netýká Prahy tak silně jako řady jiných, hlavně 

západoevropských měst, ale otevření hranic po roce 1989, začlenění ČR do Evropského 

společenství a rozšiřování Schengenského prostoru dalo šanci migraci a následnému 

zvyšování procent cizinců žijících trvale na našem území. S tím vyvstaly nové 

problémy, se kterými se občané musí vyrovnávat, aby byl zaručen důstojný život  

pro všechny. 

 

Mladí lidé jsou obecně flexibilnější v přijímání „cizího“, ale značnou vahou se na jejich 

postoji podílí starší generace, která je pro ně vzorem, tedy rodiče, ale také učitelé. Čím 

dříve se mladý člověk naučí chápat a respektovat kulturní odlišnosti, tím dříve se 

zorientuje v interkulturním prostředí a bude mít možnost objektivně a spravedlivě 

posoudit situace, ve kterých má i dnes řada lidí značně zúžený pohled. Člověk se ale 

nezvládne vše naučit pouze v praxi, zvláště když mnoho lidí v naší republice za dlouhá 

léta pomalu nepřijde s cizincem do kontaktu. Tohoto si je vědomo i Ministerstvo 

školství, které počítá se zařazením multikulturní výchovy v Rámcovém vzdělávacím 

programu, i když zatím pouze jako průřezového tématu zahrnutého v několika hlavních 

předmětech. Existuje i řada projektů, které přímo podporují multikulturní výchovu  

ve školách a jsou pomůckou pro pedagogy, jako třeba Czechkid, nebo další organizace 

zabývající se tímto tématem, například občanské sdružení Multikulturní centrum Praha. 

 

Hlavní otázkou, na kterou má dát odpověď i vlastní výzkum, je vliv sportu  

v interkulturní výchově. Sportovní činnost a s ní spojené emoce již mnohokrát dokázaly 

svou sílu a jako relativně oblíbená studenty by se mohla stát hlavním prostředkem 
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multikulturní výchovy ve školách a náplní dalších programů a akcí jako je „Tancem 

proti předsudkům“ pořádané již zmíněným Multikulturním centrem Praha. 

 

Téma multikulturality obsahuje problematiku společného soužití lidí různých kultur. 

Různost zde spočívá nejen v národnostním či náboženském původu, ale jinou kulturou 

rozumíme i odlišnost života tělesně a duševně postižených, homosexuálů, příznivců 

extremistických hnutí nebo pojetí života podle genderu. V této práci se ale chceme 

věnovat oblasti národnostní, etnické a náboženské a s nimi spojeným otázkám 

diskriminace a tolerance. 
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2 Teoretická část 

 

V této části shrneme vývoj a současnost multikulturní situace v České republice, 

zaměříme se na důvody zařazení multikulturní výchovy do vzdělávacích programů škol 

u nás a pro srovnání i v zahraničí. Dále představíme projekty, které přibližují 

multikulturní problematiku mimo oblast školního vyučování, a zhodnotíme pohybovou 

činnost jako prostředek integrace na základě dosud provedených výzkumů. 

 

 

2.1 Klíčová slova v multikulturním světě 

 

Multikulturní výchova  - koncept vzdělávání pro život v multikulturní společnosti 

(Czechkid, 2009). Jedná se o relativně nový pedagogický pojem a i přesto, že je již dnes 

multikulturní výchova akceptována v Rámcových vzdělávacích programech  

pro základní a gymnaziální vzdělávání, je MKV stále málo terminologicky ukotvená  

a ujasněná. Její uplatňování ve školství je problematické a složité (Multikultura, 2009). 

 

K tomuto termínu existuje i řada synonym:  

 

• interkulturní pedagogika  

• interkulturní výchova 

• interkulturní vzdělávání 

• globální výchova 

• výchova k světoobčanství  

 

V angličtině se používá výraz Multicultural Education, v němčině interkulturelle 

Erziehung (Multikultura, 2009). 

 

Akulturace – procesy interkulturního učení a přizpůsobování, které probíhají 

neplánovaně a nevědomě (Nový, 2005). 
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Asimilace – jedinec cení cizí kulturu a odmítá vlastní; převzetí norem, hodnot a způsobů 

chování osob cizí kultury (Nový, 2005). 

 

Etnikum - skupina jedinců, kteří se od jiných skupin odlišují svou etnicitou neboli 

souhrnem faktorů kulturních, rasových, teritoriálních a jazykových, dále pak svou 

historií, sebepojetím, vědomím společného původu a také tím, že jsou jako etnicky 

odlišní vnímáni druhými. Někdy se pojem etnikum používá též ve významu národní 

menšiny, jejíž kultura se liší od kultury většinové, ale etnikum není nutně totožné  

s národem (Multikultura, 2009). 

 

Integrace – cizí i vlastní kultura je ceněna (Nový, 2005). 

 

Kultura - v širším pojetí znamená kultura všechno, co vytváří lidská civilizace - tedy 

jednak materiální výsledky (artefakty) lidských činností, jako jsou např. obydlí, 

nástroje, oděvy, plodiny, průmysl, dopravní a telekomunikační systémy, jednak 

duchovní výtvory lidí, jako je umění, náboženství, morálka, zvyky, vzdělávací systémy, 

politika, právo aj. V užším pojetí je pojem kultura vztahován k projevům chování lidí - 

tedy kulturou určitého společenství se míní jeho zvyklosti, symboly, komunikační 

normy, a jazykové rituály, sdílené hodnotové systémy, předávané zkušenosti, 

zachovávaná tabu (Multikultura, 2009). 

  

Kulturní šok – souhrnné označení pro všechny negativně pociťované psychické jevy, 

které se objevují u lidí nejrůznějšího typu při přestupu do jiné kultury. Zahrnuje i lehčí 

formy iritace a zmatení při prožívání cizosti v jiné kultuře, které vedou k distanci  

od dané cizí kultury, popř. k jejímu popření (Nový, 2005). 

 

Marginalizace – odmítání vlastní i cizí kultury (Nový, 2005). 

 

Multikulturalismus - témata spojená s rasou, socioekonomickou třídou, rodovou 

příslušností, jazykem, sexuální orientací, tělesnou nebo duševní handicapovaností 

(Multikultura, 2009). 

 

Národ - zvláštní vědomé kulturní a politické společenství lidí, na jehož utváření mají 

největší vliv společné dějiny a společné území (Multikultura, 2009). 
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Národnost – příslušnost k určitému národu nebo etniku. Dle OSN: příslušnost  

ke skupině osob se společným původem, kulturou, případně jazykem, náboženstvím 

nebo jinou charakteristikou, které ji odlišují od ostatní populace (Průcha, 2006). 

 

Předsudek - přisuzování vlastností (většinou negativních) lidem dopředu, aniž bychom 

je znali. Někdy je předsudek definován jako negativní stereotyp (Czechkid, 2009). 

 

Rasa - skupina lidí s podobnými tělesnými znaky, které jsou dědičné, vytvořily se 

vlivem přírodního prostředí a vznikly původně v určitých geografických teritoriích. 

Pojem rasa v biologicko-antropologickém pojetí je tedy jakožto vědecký pojem zcela 

neutrální - každý z nás patří k určité rase, jako každý z nás patří k určitému pohlaví 

(Multikultura, 2009). 

 

Rasismus - názor, který tvrdí, že někteří lidé jsou nadřazení a jiní méněcenní z důvodu 

příslušnosti k určité rase (Czechkid, 2009). 

 

Separace – jedinec hodnotí vlastní kulturu  kladně a cizí odmítá; lokální a sociální 

izolace od obyvatel hostující země (Nový, 2005). 

 

Stereotyp - jednotvárný, ustálený, navyklý vzorec chování a myšlení. (Czechkid, 2009) 

 

Xenofobie - v doslovném překladu strach z cizinců. Slovo se většinou užívá  

pro označení nesnášenlivosti k lidem z jiných zemí a neúcty k jejich tradici a kultuře. 

Xenofobii lze také chápat jako předsudek, který vytváří negativní názor bez jakékoliv 

předcházející znalosti (Czechkid, 2009). 
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2.2 Multikulturalita, multikulturalismus 

 

Pojmy a jejich definice jsou v této oblasti relativně nově a dosud se jim nedostalo 

přesných vymezení. Komplikují to i výrazy používané v cizích jazycích. V angličtině se 

objevuje multiculturalism a jeho českým ekvivalentem je jak multikulturalita, tak 

multikulturalismus. V němčině se užívá pojmu Interkulturalität pro vyjádření vztahu 

mezi dvěma nebo více kulturami. 

 

My se snažíme použít těch pojmů a jejich významů, které hrají svou úlohu  

ve vzdělávání. I zde je ale pojem interkulturalita nebo multikulturalita víceznačný  

a může se vztahovat jak k osobám, tak k obsahu učiva nebo ke školám se žáky cizího 

původu. Předpokládá se absence předpojatosti vůči cizímu a kvalitní interkulturní 

kompetence. Za vývoj interkulturality dětí jsou primárně odpovědni rodiče, nelze ale 

podcenit vliv třetích osob, vrstevníků a zvláště školy (Nový, 2005). 

 

Multikulturalismus je ve svém původu politická teorie, která se v Evropě a Americe 

začala prosazovat po druhé světové válce. Dnes ale nabývá několik různých 

významových rovin. Podle Buryánka, (2002), jak uvádí Moree, (2008): 

 

• Politická vize či společenský cíl – vytváří pluralitní společnost založenou  

na principech rovnosti, tolerance a respektu. 

• Stav společnosti – život různých sociokulturních skupin, hovoří se pak  

o multikulturní společnosti 

• Soubor praktických či edukativních strategií a postupů – odborně se označuje 

jako aplikovaný multikulturalismus, sem patří i multikulturní výchova 
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2.3 Multikulturalita v České republice 

 

Historický vývoj 

 

Heterogenita obyvatelstva na území České republiky sahá daleko do minulosti, kdy tuto 

oblast osídlili Germáni a Keltové. Později přišli Slované. Praha byla na vrcholu své 

multikulturnosti v době po založení Karlovy Univerzity, kdy sem přijížděli cizinci 

z celé Evropy s cílem vzdělávat se a etnická variabilita byla zachována po celou dobu 

vlády Habsburské monarchie. Po vzniku Československa se na tomto území projevuje 

fenomén moderní politické migrace v důsledku přílivu uprchlíků z  Německa  

a Rakouska, kteří zde hledají útočiště (Karramova, 2008). 

 

Během vlády komunistického režimu se Československo ocitlo v určité izolaci  

před vnějšími vlivy, ale otevření hranic v roce 1989, rozpad federace v roce 1993, vstup 

ČR do Evropské Unie roku 2004 a stále aktivnější zapojování se České republiky  

do světového dění opět vedlo k dalším diferenciacím ve složení obyvatelstva. 

 

 

Současný stav 

 

Česká společnost se zejména v posledních letech zapojila do procesu migrace, čímž 

dochází ke stále se zvyšující různorodosti ve složení obyvatelstva. To se projevuje 

především ve velkých městech, kde se v každodenním životě setkává řada odlišných 

kultur. V oblasti obchodu se jedná především o Vietnamce, v souvislosti s výukou 

jazyků se zde objevila řada cizinců z anglicky i jinak mluvících zemí a podobně. 

Problematika multikulturality se nějak týká každého jedince, člověk si uvědomuje 

odlišnosti spojené s jinými kulturami, ať už se jedná o rasově či jinak odlišné skupiny 

(Czechkid, 2007). 

 

V současné době zahrnuje národnostní složení ČR národnost českou (a moravskou  

a slezskou), slovenskou, polskou, německou, vietnamskou, ukrajinskou, maďarskou, 



 

 15 

romskou a řadu menších či různě kombinovaných (Český statistický úřad, 2001). Praha 

je dle posledního sčítaní Českého statistického úřadu z roku 2001 poměrně 

homogenním prostředím, protože zhruba 93 % obyvatelstva se hlásí k české, moravské 

nebo slezské národnosti. Sčítání přitom podléhá každá fyzická osoba, která se 

v rozhodný okamžik pohybuje na území ČR, nehledě na to, zda má, či nemá trvalý nebo 

dlouhodobý pobyt. (Český statistický úřad, Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2001) Více než 67 % obyvatel uvedlo, že je bez jakéhokoli náboženského vyznání 

(Český statistický úřad, 2005). 

 

Statistiky prvního až třetího čtvrtletí roku 2009 ukazují, že přírůstek obyvatelstva 

zahraniční migrací je podstatně nižší než v roce 2008, pouhých 22,8 tisíce oproti 59,7 

tisícům. Pohyb směrem z České republiky se naopak téměř zdvojnásobil. Nejvyšší 

procento přistěhovalých tvoří Ukrajinci, potom Rusové a Vietnamci. Celkový podíl 

cizinců v české populaci k 30.9.2009 byl 4,2 %  (Český statistický úřad, 2009). 

 

Pohled mladé generace 

 

Mladí lidé se ke kulturním odlišnostem staví na základě přejímání postojů starších 

generací, zejména rodičů, ale i kamarádů a spolužáků. Mají též možnost osobně zažít 

kontakt s příslušníky odlišných ras, národností a kultur, a to nejen na veřejnosti, ale  

i ve svých třídách. Tím nabírají zkušenosti, sbírají informace a formují si názory, což  

utváří jejich etnické vědomí. Některé výzkumy ukázaly, že středoškolští studenti řeší 

problematiku multikulturality vážněji než dospělí, ale jejich postoje zejména vůči 

rómským občanům jsou neméně kritické. Jejich argumenty ale vychází z autentických 

zkušeností, a proto se zde dostává do rozporu cíl pedagoga, tedy přesvědčování k větší 

toleranci, s vlastními poznatky studentů. 

 

V multikulturní komunikaci se uplatňují též etnické stereotypy, tedy charakteristiky, 

které jsou jednotlivým národům obecně přisuzovány. Česká mládež dokáže kriticky 

posoudit ostatní národy, stejně tak jako vyzdvihnout jejich kladné rysy. V hodnocení 

sebe samých ale nešetří negativní kritikou, uvědomují si vlastní slabosti jako národa  

a často  se vidí v mnohem horším světle, než jaká je skutečnost (Průcha, 2006).  
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2.4 Multikulturní výchova 

 

Potřeba multikulturně vzdělávat mladou generaci vychází z fenoménů, které zásadně 

ovlivňují současnou dobu; migrace, ať už směrem do České republiky nebo pohyb 

Čechů do zahraničí, globalizace a její významné či menší dopady na každého jedince  

a sdružování států v nejrůznějších organizacích v rámci kontinentů nebo celosvětově. 

Tyto jevy tvoří nepopiratelnou součást dnešního světa, který tak klade nároky na to, aby 

lidé odlišných kultur byli schopni a ochotni vzájemně komunikovat, respektovat se 

a vytvářet harmonické prostředí pro společnou existenci. Cílem tohoto druhu vzdělávání 

je předcházení a eliminace negativních trendů multikulturní společnosti, jakými jsou 

diskriminace, xenofobie nebo rasismus (Varianty, 2010). 

 

Negativní a xenofobní postoje vyvstávají  obyčejně z nedostatku informací a v důsledku 

generalizací, jsou spojené s předsudky a tvoří tak základ konfliktů mezi zástupci 

odlišných etnických či jiných skupin. Pedagog hraje v této oblasti důležitou úlohu 

(Šišková, 2008). Je člověkem, který má moc působit na žáka po relativně dlouhou dobu, 

a od kterého se předávání informací a poučování přirozeně očekává. V rámci svého 

předmětu má učitel možnost nenásilně ovlivňovat a formovat postoje mladého člověka, 

a to z pohledu méně zaujatého, než mohou leckdy nabídnout rodiče. Je ale zajímavé si 

také uvědomit, že žáci z pohledu zkušeností se spolužáky z jiných kultur jsou na tom 

lépe než učitelé. Ti se ve své práci jen málokdy setkávají s kolegy odjinud a většinou je 

prostředí v pedagogickém sboru zcela homogenní (Flintoff, Money, 2009). 

 

Nejlepší formou multikulturního vzdělávání je samozřejmě praxe, osobní zkušenost. 

Abychom si osvojili jistou citlivost ve vnímání různých situací, je potřeba mít kolem 

sebe dostatek podnětů. Reálný život ale takové množství různorodosti neposkytuje, tedy 

alespoň ne všem rovnoměrně. Zde se nabízí varianta seznámení se s příběhy 

prostřednictvím vyprávění, četby nebo videa. Důležitou úlohu tu hraje i reflexe  

a sebereflexe (Moree, Czechkid, 2010). 
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2.4.1 Přístupy k multikulturní výchově 

 

Stejně jako se vyvíjí společnost ve svém složení, tak se proměňují i přístupy 

k multikulturnímu vzdělávání. V zásadě můžeme rozlišit dva hlavní směry, které  

do jisté míry reflektují tyto změny: 

 

• Kulturně-standardní přístup 

• Transkulturní přístup 

 

Kulturně-standardní přístup je založen na „předpokladu, že sociokulturní skupiny mají 

specifické znaky, které vytváří rozdíly a zapříčiňují nedorozumění v interkulturních 

kontaktech“ (Moree, 2008, s. 23). 

 

Tento přístup se začal v 90. letech uplatňovat i v České republice. Jeho cílem je 

seznamovat s typickými znaky daných etnických nebo národnostních skupin. Na jedné 

straně se tedy tento systém snaží o přibližování cizího a pomáhá tak odbourávání 

strachu z odlišnosti, na straně druhé ale značně generalizuje charakteristiky jednotlivých 

skupin, čímž rozděluje populaci do přesných kategorií a může mít za následek 

upevňování kulturních stereotypů. Zachycena jsou tedy hlavně povrchní specifika  

a nenacházíme zde prostor pro hlubší analýzu. Proto se tento přístup uplatňuje 

především v zemích, kde je společnost relativně homogenní a kategorizace poskytuje 

jasnější přehled (Moree, 2008).   

 

Opačným směrem se ubírá přístup transkulturní, jenž „přemýšlí o příčinách a hranicích 

mezi odlišností každého z nás“ (Moree, 2008, s. 26). Narozdíl od výše zmiňovaného se 

lépe hodí do prostředí heterogenního, kde hranice mezi skupinami nejsou jednoznačně 

určeny a pozornost se upírá zejména individuálně na jednotlivce, s důrazem  

na otevřenost a s uplatňováním pluralitního myšlení. Jeho význam se projevuje v tom, 

že vychází ze skutečných zážitků a zkušeností lidí žijících v multikulturním prostředí  

a uvědomuje si fakt, že rozdílnost skupin pouze spoluutváří identitu každého člověka 

(Moree, 2008). 
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2.4.2 Interkulturní kompetence 

 

Pro to, aby mohli lidé bezpečně a snadněji fungovat v době, kde dochází k míšení  

a každodenní konfrontaci mnoha názorů, postojů, hodnot a jazykových variací, je 

nezbytné s těmito jevy nejen počítat, ale být na ně také dostatečně připraven. Moderní 

doba si žádá moderního člověka s širokým rozhledem, s ochotou poznávat nové  

a přijímat ho za součást jeho světa. Musí zde dojít k učebním procesům, které mu 

pomohou zvládnout interkulturní problémy nebo mu poradí, jak jim zabránit. Je tedy 

nutné naučit se zcela novým schopnostem. 

 

Takovému druhu učení se říká „interkulturní učení“. To může probíhat buď vědomě, 

například v rámci seminářů, nebo prostřednictvím akulturace, tedy spontánním 

kontaktem s cizorodými prvky, při kterém dochází k přirozené zkušenosti 

v interkulturní komunikaci, na níž není možné se jakýmkoli cíleným tréninkem připravit 

(Nový, 2005). Jak uvádí Nový, Berry rozlišuje několik typů akulturujících se skupin 

podle jejich mobility a dobrovolnosti kontaktu s cizí kulturou, od „návštěvníka“, který 

nemá v úmyslu se pevně usadit v cizí kultuře, přes osoby, jež se rozhodly pro separaci 

až po ty, kteří se asimilují nebo integrují. V některých případech se hovoří  

o marginalizaci, a to tehdy, když je odmítána kultura vlastní i cizí (Berry, 1997; Nový, 

2005). 

 

Co ovlivňuje kvalitu interkulturní kompetence 

 

Požadovaným produktem tohoto učení je interkulturní kompetence, jejíž důležitost je 

sice zcela zřejmá, ale jíž je možné jen obtížně konkrétně definovat. Existují kritéria, 

která mohou mít pozitivní vliv na úspěšné interkulturní jednání. Jedná se o osobní 

spokojenost, psychickou odolnost nebo kvalitní jazykové znalosti.  

 

Dále to jsou osobnostní faktory, které částečně určují, do jaké míry je daná osoba 

interkulturně kompetentní. Osoba s vlastnostmi jako je tolerance, trpělivost, empatie  

a se schopností snadno navázat kontakty má větší šanci být úspěšná v interkulturní 



 

 19 

komunikaci. Za velmi důležitou je považována i schopnost převzít perspektivu, tedy 

schopnost dívat se na svět očima druhých lidí (Nový, 2005).  

 

Lidé, klimatické podmínky, události a další prvky účastnící se na interkulturní interakci 

též přispívají k formování interkulturní kompetenci. Takové prvky jsou označovány 

jako situační faktory a jejich význam se musí brát v úvahu v souvislosti s ostatními, 

výše zmiňovanými faktory. 

 

Jazyk jako představitel kultury a prostředník interkulturní komunikace  

 

Neodlučitelnou součástí kultury je její jazyk. Gramatické struktury, písemné symboly či 

výslovnostní varianty ovlivňují způsob myšlení a procesy vyjadřování se. Zároveň se 

uplatňují v interpretaci významu druhé osoby. Jazykové odlišnosti jsou často příčinou 

nedorozumění, nepochopení, ale jazyk má i funkci objasňovací. Myšlenka jediného 

jazyka provází lidstvo již od dob antického Řecka, ale její naplnění se jeví jako 

neuskutečnitelné. Hledání společného jazyka pro usnadnění komunikace ale neustává 

(Nový, 2005). Pod označením lingua franca se v průběhu dějin vystřídalo několik 

adeptů jako latina, francouzština nebo angličtina, samozřejmě s ohledem na místo 

použití. 

 

Zásadním cílem interkulturního výzkumu je tedy naučit se úspěšně jednat v cizím 

prostředí a chovat se adekvátně této kultuře (Nový, 2005). Podle Nového:  

„za interkulturně kompetentní lze považovat osobu, která se naučila vnímat zvláštnosti 

hostující kultury, chápat je a adekvátně se chovat, aniž se vzdala vlastní kulturní identity 

či vypustila ze zřetele cíle svého pobytu v zahraničí“ (Nový, 2005, s. 72). 
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2.4.3 Kulturní stereotypy 

 

Lidské myšlení má tendenci hodnotit vlastní chování a jednání jako jediné správné. Lidé 

zkrátka předpokládají, že to jak se sami chovají je to „normální“ a všichni ostatní by 

měli být také takoví. Odlišnost v reakcích nebo vzorcích chování působí znepokojení  

a je hodnocena jako nesprávná.  

 

V hodnocení druhých hraje zásadní roli to, jak člověk vidí sebe sama. Představa  

o vlastní identitě vymezuje jedince zároveň i vůči ostatním jedincům nebo skupinám. Je 

ale velmi obtížné ocenit vlastní „já“ přiměřeně. Každý člověk je od narození formován 

zevně; je mu vštěpována kultura rodiny, později svým dílem přispívají spolužáci a další 

osoby nebo skupiny osob. Navíc se zde promítá i představa o tom, jak je „já“ vnímáno 

okolím, takzvané zrcadlové sebepojetí. Přiměřenost hodnocení sebe sama hraje 

důležitou úlohu v hodnocení ostatních (Nový, 2005).  

 

Zdrojem mnoha kulturních konfliktů jsou představy o druhých a z nich vyplývající 

očekávání (Nový, 2005). Tyto představy při tom obvykle nevychází ze znalostí  

a mnohdy už vůbec ne z reality. Pro člověka je přirozené, že zařazuje osoby, věci  

a události kolem sebe do kategorií, v případě malých vědomostí o dané skupině  

do velmi hrubých kategorií. „Představy o druhých, v nichž jsou velké skupiny 

redukovány na minimum znaků, označujeme jako stereotypy“ (Nový, 2005, s. 41).  

Od posuzování národů, etnik a jiných skupin se nelze snadno oprostit, člověk si ale 

těchto generalizací musí být vědom, jinak se ze stereotypů stávají předsudky, které 

v hodnocení druhých nabývají negativních hodnot (Nový, 2005). 

 

Lidé mají sklon připisovat negativní vlastnosti cizím, čímž posilují pozitivitu vlastní 

identity (Nový, 2005). Stereotyp na rozdíl od předsudku může mít i pozitivní formu  

a tak jsou třeba Francouzi oceněni jako elegantní lidé nebo nošení brýlí dokazuje 

inteligenci (Czechkid, 2007). Taková zjednodušení jsou důsledkem racionalizace 

myšlení, kdy se lidé snaží zpracovat velké množství informací pomocí generalizací  

a zařazování do skupin. Stereotypy a předsudky jsou úzce spojeny s emocionalitou, 

která provází jednotlivé skupiny a ovlivňuje naše postoje a chování (Czechkid, 2007).  
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Vyjimka potvrzující pravidlo a moc vtipu 

 

Stereotypy jsou poměrně pevně ukotvené fenomény, jež je jen velmi obtížné jakkoli 

změnit. Navíc zde spolupracují dva jevy, které pomáhají k jejich zachování. Prvním 

z nich je výjimka, jejíž výskyt paradoxně spíše přispívá k upevnění daného stereotypu  

a navíc ho do jisté míry ospravedlňuje. Druhým je vtip, jehož sílu nelze popřít,  

a prostřednictvím něhož jsou některé skupiny (blondýnky, Somálci, policisté) nejen 

zesměšňovány, ale stabilně svázány s většinou negativními vlastnostmi (Czechkid, 

2007). 

 

Český národ a kulturní stereotypy 

 

Je velice obtížné charakterizovat typické znaky vlastního národa nebo etnika  

a vyvarovat se při tom subjektivního hodnocení. Průcha (2007) představuje poznatky 

profesora Chalupného, který se zabýval studiem české povahy. Ten uvádí například 

iniciativnost, nedůslednost, individualismus nebo mírumilovnost jako typické rysy 

Čechů (Chalupný: Národní povaha česká, 1907; Průcha, 2007). 

 

Jiný výzkum byl proveden Tlolkovou (1997) ve skupinách české mládeže, které měly 

hodnotit nejvíce a nejméně typické vlastnosti svého národa. Takové hodnocení se 

označuje jako autostereotyp a celkově projevili vysokoškolští studenti větší kritičnost 

než mladší respondenti. Pro ilustraci uvádíme některé z výsledků vzešlých z tohoto 

výzkumu. Tlolková, (1999), jak uvádí Průcha, (2007): 

 

Typické vlastnosti:    

• smysl pro humor     

• závistivost  

• podezíravost  

• podnikavost 
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Nejméně typické vlastnosti: 

• vznešenost 

• výbojnost 

• sebekritika 

• tolerance 

 

Výzkum soustřeďující se na stereotypy mladých Čechů o nejbližších národech 

realizovala Drabinová (1999). Zde se neprojevily výraznější rozdíly v odpovědích 

vzhledem k věku respondentů. Žáci a studenti kriticky zhodnotili negativní vlastnosti 

národů, ale zároveň dokázali i vyzdvihnout a ocenit jejich klady (Drabinová, 1999; 

Průcha, 2007). Srovnáním výzkumů se opět potvrdilo, že Češi posuzují vlastní povahu 

kritičtěji než cizí (Průcha, 2007).   

 

 

 

2.4.4 Multikulturní výchova v České republice 

 

Multikulturní výchova v Rámcovém vzdělávacím programu 

 

V této podkapitole se budeme zabývat několika důležitými pojmy, které v rámci 

českého školství působí poměrně nově, a i když již díky školské reformě mají své pevné 

místo v procesu vzdělávání, cestu pro svou úspěšnou realizaci si teprve hledají. Jsou to: 

 

• Rámcový vzdělávací program – systém, který se ve výuce na gymnáziích 

uplatňuje od roku 2007; přináší změny v obsahu a cílech vzdělávání a jeho 

úkolem je rozvíjet u žáků klíčové kompetence pro život v 21. století (Školská 

reforma, 2010) 

• Průřezové téma – v současnosti aktuální téma; má za úkol formovat hodnoty  

a postoje studentů, rozvíjet osobnost studenta; jsou realizována samostatně nebo 

v rámci různých předmětů (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 2007) 
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V současnosti probíhající školská reforma si klade za cíl nejen dále předávat informace 

mladé generaci, ale především na ni působit tak, aby si osvojila tzv. klíčové 

kompetence, které budou moci využít pro svůj spokojený život v moderní době 

(Školská reforma, 2010).  Národní program rozvoje vzdělávání v České republice – Bílá 

kniha, je nejdůležitějším dokumentem českého vzdělávání a potřebě multikulturní 

výchovy se zde věnuje velká pozornost. Vytyčeným cílem je utváření vztahů 

porozumění a sounáležitosti s ostatními menšinami, výchova ke spolupráci a solidaritě  

a respekt k odlišným kulturám (Průcha, 2006). Konkrétněji se ale k tomuto tématu 

vyjadřuje plán, který se v osnovách pro střední vzdělávání ukotvil v roce 2007, kdy byl 

schválen jako Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, zahrnující multikulturní 

výchovu jako jedno z průřezových témat. Školy by tento systém měly začít praktikovat 

v školním roce 2009/2010. 

 

Průřezová témata jsou povinnou součástí výchovy, pomáhají doplňovat a propojovat 

osvojené učivo a mají za úkol působit na utváření a rozvoj klíčových kompetencí žáků. 

Jednotná zpracování témat obsahují charakteristiku a přínos dané problematiky, ale 

forma realizace je již v kompetenci jednotlivých škol (Rámcový vzdělávací program  

pro gymnázia, 2007). 

 

„V současné době se často s průřezovými tématy zachází tak, jako by byla něčím navíc, 

něčím méně podstatným než jiné části školního vzdělávacího programu“ (Košťálová, 

2005). Ale cíle takového vyučování je třeba zvážit globálně a vplánovat je do procesu 

vzdělávání velmi pečlivě, aby nedocházelo k pouhému předávání informací, které 

nevede k vypěstování žádoucích postojů.  

 

Multikulturní výchova jako jedno z pěti průřezových témat (dalšími jsou osobnostní  

a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, 

environmentální výchova a mediální výchova) si klade za cíl připravit žáky na život,  

ve kterém se stále častěji setkávají s příslušníky jiných etnických, národnostních či 

náboženských skupin. Úzce souvisí s obory jako literatura, cizí jazyky, dějepis nebo 

občanská výchova a i s jejich pomocí se multikulturní výchovy snaží vést žáky  

k pochopení své vlastní identity a rozdílnosti kulturních hodnot a postojů členů jiných 

skupin, aby byli schopni se správně orientovat v multikulturní společnosti. (Rámcový 

vzdělávací program pro gymnázia, 2007). 
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Za přínosy multikulturní výchovy se považuje jednak zformování postojů a hodnot 

žáka, jednak rozšiřování vědomostí a rozvíjení schopností a dovedností v oblasti 

multikulturního soužití. Na jedné straně se vyžaduje žákovo uvědomění si vlastní 

kulturní identity a nutnosti integrace jedince, respekt k lidskému životu a všem 

zvláštnostem, které k němu patří, tolerance k odlišnostem a odstranění předsudků.  

Na straně druhé se žák učí pojmům a terminologii multikulturality, získává nové 

informace a praktické zkušenosti prostřednictvím vzdělávání v cizích jazycích, poznává 

organizace zabývající se touto problematikou a učí se rozpoznávat sociálně patologické 

jevy a jejich důsledky pro společnost (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 

2007). 

 

Tematické okruhy se zabývají terminologií a objasněním vlivu výskytu prvků 

multikulturality na společnost. Diskutují se pojmy jako rasismus, předsudky, imigrace, 

asimilace a jsou aplikovány v aktuální situaci České republiky a její postavení v Evropě 

a ve světě. Žáci se učí rozpoznat své vlastní pocity a postoje a snaží se hledat řešení 

situací, které jsou spojeny se životem v multikulturní společnosti (Rámcový vzdělávací 

program pro gymnázia, 2007). 

 

V Rámcovém vzdělávacím programu se o multikulturní výchově hovoří ve spojení  

s předměty jako je dějepis či občanská výchova, možnost jejího vplánování do tělesné 

výchovy ale není v tomto dokumentu konkrétně vyjádřena. Jedním z výstupů výuky 

sportu pro studenta však má být aktivní naplňování olympijské myšlenky jako projevu 

obecné kulturnosti (Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, 2007). To podle textu 

Olympijské charty znamená mimo jiné, že „každý jednotlivec má mít možnost 

provozovat sport bez jakékoli diskriminace“ a „jakákoli forma diskriminace vůči zemi 

nebo osobě z důvodu rasy, náboženství, politického přesvědčení, pohlaví či z jiného 

důvodu je neslučitelná s příslušností k olympijskému hnutí“ (Mezinárodní olympijský 

výbor, 2004, s. 9).  

 

Rámcový vzdělávací program má tedy jistou představu o zapojení prvků multikulturní 

výchovy do kurikula středního vzdělávání, vyvstává zde ale problém malé 

informovanosti a zkušenosti pedagogů, kteří si s tímto úkolem musí poradit. V první 

řadě je nutná jejich ochota ke spolupráci. Vzdělávací portál www.rvp.cz pak uvádí 

několik příkladů pro pojetí a zapojení multikulturní výchovy do vyučování. Doplňující 
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vzdělávání pedagogů dále nabízí neziskové organizace jako je Multikulturní centrum, 

Step by Step ČR, o.s. nebo Kritické myšlení, o.s.. pořádáním seminářů. Vlastní 

realizace tohoto průřezového tématu je však poměrně časově náročná vzhledem 

k přeplněnosti učebních plánů, ale její zapojení do Rámcového vzdělávacího programu 

je tedy jistě neomylně na svém místě a zároveň krokem vpřed ve výchově mladých lidí 

a jejich rozvoji v jedné z nejdůležitějších kompetencí pro jejich budoucí život, a proto 

by neměla být stavěna do pozadí. 

 

Dana Moree (2008) dále uvádí několik sporných bodů týkajících se zpracování 

multikulturní výchovy ve vzdělávací reformě. Kritizuje obecnost vymezení tohoto 

předmětu, nedostatečný důraz na kritické myšlení, malý ohled na aktuální zahraniční 

trendy a globální souvislosti a upřednostňování tradičního kulturně-standardního 

přístupu na úkor otevřenějšího transkulturního modelu vnímajícího mnohovrstevnatost 

individua (viz. kapitola 2.4.1) (Moree, 2008). 

 

 

 

2.4.5 Praxe multikulturní výchovy v jiných státech 

 

Skandinávie 

 

Česká republika má ve srovnání se zeměmi západní Evropy, USA nebo s Kanadou jen 

malé zkušenosti v soužití s jinými etniky a z něho vycházejícími problémy. Například  

v severoevropských státech se systém řešení etnické problematiky vypracoval téměř  

k dokonalosti a slouží jako příklad pro další země. Švédové se musí vypořádat s velkým 

množstvím imigrantů různého původu, Norové s Laponci a Finové se švédskou 

menšinou. Důležitým aspektem je to, že ve vzdělávání je respektován mateřský jazyk 

menšiny, čímž je podporován princip rovnosti ve vzdělání. Navíc jsou učitelé speciálně 

připravováni k výuce různých etnických skupin. Všechny tyto modely staví  

na bilingvismu, jehož prostřednictvím se dosahuje nenásilné integrace. Ani zde se 

samozřejmě tato praxe neobejde bez problémů, majoritní skupiny se i tady často staví 

negativně k menšinám či imigrantským skupinám. 
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Nizozemí a Švýcarsko 

 

Vysoce propracovaný systém má i Nizozemsko a Švýcarsko. V těchto zemích se 

objevují populace s nejrozličnějšími přístupy ke vzdělání a to způsobuje značná úskalí  

v práci pedagoga. Nicméně se zde podporuje snaha o integraci společně s úsilím  

o zachování kulturní identity, a děti jsou systematicky vystavené interkulturnímu 

vzdělávání již od mateřské školy. 

 

 

Spojené státy americké 

 

Zemí, jejíž obyvatelstvo je primárně obecně považováno za multikulturní, jsou Spojené 

státy americké. Pojem multikulturní výchova zde také vznikl (multicultural education). 

V porovnání s jinými státy se v USA procento zastoupení jednotlivých etnik značně 

zvyšuje. Od 60. let dvacátého století se velmi aktivně publikovaly příručky určené  

pro učitele, z nichž nejoblíbenější je Multicultural Teaching (P.L.Tiedt, I.M.Tiedt, 

1996). Podle amerického modelu má být multikulturní výchova začleněna do všech 

oblastí vzdělávání. I přes rozsáhlé množství informací, výzkumů a podpory se Spojené 

státy neustále potýkají s řadou nepříjemností a problémů nejen v oblasti vzdělávání 

(Průcha, 2006).  
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2.5 Projekty zaměřené na podporu multikulturního 

vzdělávání 

 

V České republice existuje řada programů, projektů a organizací, které se usilovně 

věnují otázkám multikulturního soužití a hledají prostředky k jeho facilitaci.  

 

 

2.5.1 Czechkid 

 

Autorem původní koncepce pocházející z Velké Británie pod názvem Britkid je Chris 

Gain, který poté vedl projekt EU zaměřený na další státy. Czechkid vznikl díky 

spolupráci Fakulty humanitních studií UK v Praze, odborníků a neziskového sektoru  

a za finanční podpory MŠMT a Britské rady. 

 

Internetová stránka www.czechkid.cz poskytuje nezměrné množství informací  

pro výuku multikulturní výchovy ve školách. Osobní zkušenost je považována  

za primární a uživatelům je prezentována v podobě postav mladých lidí potýkajících se 

s nástrahami moderního života. Dialogy mezi jednotlivými postavami týkající se vždy 

některé z oblastí multikulturní výchovy pak zprostředkovávají situace běžného života,  

ve kterém na sebe narazí členové různých skupin. Výše zmíněné je přehledně 

zpracováno a určeno pedagogům k použití ve výuce (Czechkid, 2009). 

 

 

2.5.2 Multikulturní centrum Praha 

 

Občanské sdružení Multikulturní centrum Praha bylo založeno v roce 1999 a od té doby 

stále rozšiřuje svou nabídku aktivit pro skupiny dětí, studentů, učitelů, ale i pro širokou 

veřejnost ve formě seminářů, filmových a literárních večerů, dílen a diskuzí.  

Na internetových stránkách www.mkc.cz je možné získat spoustu informací a knihovna 

poskytuje publikace, video a audio zaměřené na danou problematiku. Od roku 2003 se 
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Multikulturní centrum Praha stalo členem celoevropské sítě European Cultural 

Foundation. 

 

Toto sdružení podporuje rozvoj interkulturních kompetencí předáváním informací, 

pořádá koncerty, festivaly a konference za účasti etnických menšin, do časopisu pro děti 

Mateřídouška zařadilo multikulturní rubriku. Multikulturní centrum Praha vzdělává 

nejen české obyvatelstvo, ale věnuje se též potřebám menšin žijících na území České 

republiky. Organizuje kurzy práce s počítači a výuky češtiny pro cizince a volnočasové 

aktivity pro uprchlíky z vybraných azylových zařízení (Multikulturní centrum Praha, 

2009). 

 

 

2.5.3 Varianty: vzdělávací program společnosti Člověk v tísni 

 

Cílem programu Varianty je svobodný a zodpovědný jedinec, který pozitivně působí  

na svět kolem sebe. Proto se Varianty snaží podporovat zavádění multikulturní výchovy  

do českého školství a organizují kurzy pro vzdělávání učitelů i žáků a studentů. 

Poskytuje rozšiřující profesní vzdělávání pedagogických pracovníků, školení  

pro studenty pedagogických oborů a realizuje řadu projektů na základních a středních 

školách, a to především na těch, které navštěvují děti ze sociokulturně odlišného 

prostředí. 

 

Program dále nabízí širokou škálu publikací, příruček a metodických listů a dokumentů 

dostupných na stránkách www.varianty.cz. Za posledních devět let prošlo kurzy  

a školeními pořádaných Variantami přes deset tisíc účastníků. 

 

Bylo zorganizováno několik rozsáhlých projektů zacílených na podporu multikulturního 

vzdělávání. Několik z nich bylo určeno pedagogům základních a středních škol a mezi 

nejvýznamnější patří projekt Světová škola. Na mladé se pak zaměřil například projekt 

PeaceXchange, který probíhal v letech 2006 až 2008 a každý rok měl jiné téma – 

divadlo, hudbu a sport. Ve čtyřech evropských zemích byla náctiletým prezentována 

mírová řešení konfliktních situací. V rámci sportovního roku byl zorganizován 

streetfotbalový turnaj, jehož pravidla definovali samotní účastníci. Součástí byla  
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i beseda s africkými a jihoamerickými hráči, kteří vyprávěli o významu sportu v jejich 

zemích (Varianty, 2010)). 

 

 

2.5.4 YMCA 

 

YMCA (Young Men´s Christian Association) jako nejstarší a nejrozšířenější organizace 

pro mládež na světě je otevřena všem, a to bez rozdílu rasy, pohlaví či náboženského 

vyznání. Toto neziskové sdružení usiluje o harmonický rozvoj člověka a v České 

republice má něco přes čtyři a půl tisíce členů. 

 

YMCA nabízí řadu volnočasových aktivit – uměleckých, sportovních nebo jazykových 

kroužků a organizuje také dobrovolnické projekty, semináře a tábory na mezinárodní 

úrovni. Cílem všech programů je učit se vzájemně podporovat a inspirovat. V provozu 

jsou dále i sociální služby určené pro děti a mládež. Tzv. „nízkoprahové kluby“ nabízí 

alternativu k zájmovým kroužkům a poskytují zároveň i poradenství (YMCA, 2010).  

 

 

2.5.5 FTVS UK 

 

Několik projektů připravili i pedagogové FTVS UK v Praze, a to nejen s výhradním 

zaměřením na Českou republiku, ale i ve spolupráci se zahraničními univerzitami. 

Jedním z významných projektů byl Comenius, Rozvoj multikulturních kompetencí 

prostřednictvím sportu v kontextu rozšíření Evropské unie, realizovaný v letech 2004 až 

2007, který byl podporován Evropskou komisí, a na němž se pražská FTVS podílela 

společně s univerzitami v Německu (Freiburg), Polsku (Gorzów Wlkp.) a Francii 

(Strasbourg). Jeho cílem bylo „budování multikulturních kompetencí u studujících obor 

učitelství“ (http://www.comenius-sport.eu/). S vědomostmi z historie, sociologie  

a dalších relevantních oblastí by tito lidé měli vyučovat multikulturní výchovu 

prostřednictvím sportu ve školách rozšířené Evropské unie s důrazem na integraci 

menšin v daných zemích (Comenius, 2010). 
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Součástí výše jmenovaného projektu je studie nazvaná Sport a romské etnikum, která se 

zaměřila na romské obyvatelstvo a jeho vztah ke sportu jako k prostředku navazování 

meziosobních kontaktů a možnosti integrace menšin. Výzkum provedli tři studenti 

Filozofické fakulty UK v Praze pod supervizí Prof. PhDr. Waice a Mgr. Peliše.   

 

Na realizaci mezinárodního projektu Comenius se za Českou republiku účastnila  

doc. PaedDr. Ludmila Fialová, PhD., která též zaštítila další programy konané u nás.  

Ve školním roce 2005/2006 proběhl na základní škole v Praze 6 interkulturní projekt  

pod názvem Pohybová kultura různých kontinentů – multikulturní školní projekt  

na jedné české základní škole. Žákům 6. až 8. tříd byly představeny kontinenty 

z hlediska klimatu, obyvatelstva a podmínek života a v rámci čtyř až pěti vyučovacích 

hodin se žáci seznámily s pro ně zcela novými formami pohybové činnosti, typických 

pro daný kontinent. Netradiční náčiní a celkově obsah hodin získali pozitivní zpětnou 

vazbu od žáků, praktikujících studentů i učitelů.  

 

V roce 2007 se uskutečnily další dva projekty, Komparace multikulturní reality u Čechů 

a Romů v souvislosti s pohybovou aktivitou a Tělesná výchova interkulturně – projekt  

na českých gymnáziích. První z nich proběhl na základních školách a zaměřil se  

na odlišnost vnímání cizorodých prvků příslušníků majoritní české skupiny a romských 

žáků jako představitelů významné menšiny. Výsledky dotazování sice nepřinesly 

očekávané výsledky, ale potvrdily nutnost zařazení multikulturní výchovy do školního 

vzdělávání. Druhý projekt byl realizován praktikujícími studenty FTVS  

na středních školách. Pohybové programy určené k multikulturnímu vzdělávání se 

osvědčily a zúčastnění pedagogové i studenti se shodli na pozitivním vlivu tohoto druhu 

výchovy (Fialová, 2008, [online]). 

 

2.5.6 Tandem 

 

Koordinační centrum Tandemu má své sídlo v Plzni a v Regensburgu, ale působí  

po celé České republice a Německu. V Česku působí pod Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy a je součástí Západočeské univerzity. Soustřeďuje se na výměny 

českých a německých studentů, ale podporuje také pedagogické pracovníky a pomáhá 

jim navazovat kontakty se sousední zemí, organizuje česko-německá setkávání.  
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Tandem zprostředkovává kontakty pro individuální zájemce i pro skupiny a ve své 

partnerské on-line databázi je schopen vyhovět téměř jakémukoli přání a různým 

potřebám. Pravidelně se prezentuje v regionech ČR, kdy je možné se blíže seznámit 

s projekty, další informace potom poskytuje internetový portál http://tandem.adam.cz 

nebo na www.ahoj.info (Moree, Bittl, 2007). 

 

 

2.5.7 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy každoročně podporuje řadu projektů 

zaměřených na jazykové vzdělávání či menšiny žijící na území ČR. V rámci Programu 

podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy bylo 

v roce 2009 podpořeno více než třicet projektů škol, muzeí a jiných organizací (MŠMT, 

2009). 

 

Velkým příspěvkem do vzdělávání by ale měla být zejména školská reforma, od níž si 

ministerstvo slibuje to, že pomůže vychovat mladou generaci pro spokojený život  

ve 21. století. Na portálu www.msmt.cz se uvádí „Desatero školské reformy“ 

v následujícím znění: 

 

1. Žáci se budou ve škole cítit příjemně a bezpečně, zažívat radost z učení 

2. Žáci dostanou příležitost ukázat, co umí, v čem se zlepšují – to by se mělo 

odrazit v jejich hodnocení 

3. Žáci získají nejen dobré znalosti, ale i chuť a dovednost učit se po celý život 

4. Žáci se naučí poznávat svět v souvislostech a učivo maximálně využít ve svém 

budoucím životě 

5. Žáci budou dobře jazykově připraveni na život a práci v současném propojeném 

světě 

6. Žáci se naučí pracovat s různými zdroji informací 

7. Žáci budou umět žít a jednat s ostatními lidmi 

8. Žáci se naučí jednat samostatně a rozhodovat se zodpovědně 

9. Žáci budou pečovat o zdraví svoje i ostatních 

10. Žáci zvládnou aktivně vstupovat do výuky i dění ve škole 
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(Školská reforma, 2010) 

 

Na přípravu pro multikulturní svět odkazují body 4), 5) a 7), které zmiňují nutnost 

nevnímat svět černobíle a přemýšlet v kontextu daných situací a podmínek, dále 

nezbytnost dobré jazykové vybavenosti pro vyšší kvalitu interkulturní komunikace  

a význam sociální citlivosti v soužití s lidmi nejen cizí, ale i vlastní kultury. 

  

Je tedy zřejmé, že výstupy této reformy obsahují bezpočet kvalit, které by mladým 

lidem v moderním prostředí poskytly orientaci a pocit bezpečí. Tato vize ale má podle 

našeho názoru před sebou ještě velice dlouhou cestu a bude se odvíjet nejen od přístupu 

ministerstva, ale i vedení škol, samotných pedagogů i žáků a studentů. 

 

 

2.5.8 Projekty na podporu integrace a multikulturní výchovy 

(Kocourek) 

 

Absolvent sociologie a vietnamistiky Mgr. Jiří Kocourek se zabývá přípravou 

vzdělávacích projektů, realizací projektů zahraniční rozvojové spolupráce a je členem 

autorského týmu projektu Czechkid (viz. kapitola 2.5.1). Účastní se na několika 

projektech jiných organizací, ale realizuje také vlastní projekty s cílem podporovat 

integraci menšinových skupin, a to nejen etnických ale i sociálních, věnuje se 

problematice vietnamských dětí v českých školách, nebo se alespoň snaží doplňovat 

informace multikulturní tématiky tam, kde chybí (Kocourek, 2010). 

Multikulturní inspirace na školách je soubor příruček pro učitele s radami jak pojmout 

výuku multikulturní výchovy, obsahuje metodická doporučení a odkazy na další 

užitečnou literaturu. Organizace seminářů pod názvem Integrace a multikulturní 

výchova žáků ze specifických sociálních skupin (zdravotně postižených, cizinců apod.) 

ve škole a ŠVP aneb "Školní setkávání lidí z různých světů" jsou určeny pro organizace 

vzdělávající pedagogické pracovníky a informují o multikulturní výchově a možnostech 

výběru vhodných témat a strategií v její výuce. Interaktivní semináře S vietnamskými 

dětmi na českých školách se věnují problematice stále přibývajícího počtu vietnamských 
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žáků v českých třídách a nutnosti poskytovat a přijímat informace o kultuře tohoto 

národa pro pochopení určitých aspektů chování jeho příslušníků (Kocourek, 2010). 

  

 

2.6 Sport a tělesná výchova jako prostředek integrace 

 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, multikulturní výchova je zajišťována 

mnoha různými oblastmi. Výuka jazyků, občanská nauka, dějepis či zeměpis mají  

na první pohled jisté predispozice k tomu, věnovat se této problematice. Cílem školské 

reformy je ale propojení co nejvíce oblastí do souvislostí a tak je na místě otázka, jak by 

také pohybová činnost mohla pomoci k rozvíjení klíčových kompetencí. 

 

 

Funkce pohybové činnosti 

 

Sport jako takový nepochybně plní důležitou funkci z hlediska zdravotního, ale 

málokdy si zcela uvědomujeme, jak důležitý je i v jiných sférách našeho života. O těch 

se konkrétně zmiňuje i Rámcový vzdělávací program pro gymnázia, když popisuje 

hlavní cíle vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, jíž je tělesná výchova součástí. Říká, že 

dané vzdělávání „vede žáka k vnímání pohybové činnosti jako zdroje zdravotních 

účinků, ale i uměleckých, emočních, společenských a jiných prožitků“ (Rámcový 

vzdělávací program pro gymnázia, 2007, s 56-57).  

 

A právě emoční a společenské účinky sportu mají velkou moc a jsou přínosem 

v integraci. Jestliže je v některých situacích člověk hodnocen z hlediska jeho sociální 

vrstvy a postavení, ve sportu tomu tak není. Zde jsou od počátku pro všechny šance 

rovnocenné. K tomu připočítejme i funkci komunikační, která se uplatňuje zejména 

v kolektivních hrách (fotbal, volejbal). Společný cíl a zájmy družstva neponechávají 

místo pro antipatie, které mohou výkon ohrozit. Proto se také řada přátelství vytváří 

právě na poli týmových sportů (Keltek, 2006). 
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Díky své popularitě u mladých je sport nejčastější volnočasovou aktivitou. Poskytuje 

radost a další emoce, které pomáhají bourat bariéry odlišností, vytváří příležitosti  

pro ocenění druhých a umožňuje tak snazší začleňování do kolektivu. Pohyb podněcuje 

sociální vztahy, ale posiluje i sebedůvěru jedince. Unikátní sílou sportu je  

bezprostřednost jeho prožitků a nemožnost předstírat (Fialová, 2008). 

 

Ve školním prostředí je obecně tělesná výchova v porovnání s ostatními předměty žáky 

hodnocena spíše pozitivně a tento fakt je dobrým předpokladem pro dosahování 

náročných cílů. Mezilidské vztahy zde mohou být lépe podněcovány také díky méně 

organizačně svázaným formám, než jaké musíme akceptovat v jiných předmětech 

(Gieß-Stüber, Blecking, 2008). 

 

 

Zneužití sportu k projevům diskriminace  

 

Samozřejmě jako vše má i sportovní činnost svou opačnou, negativní stránku. Nezřídka 

poskytuje prostor pro násilí nebo projevy rasismu. Toto je ale celospolečenským 

problémem a není možno od sportu očekávat vyřešení všech problémů (Keltek, 2006). 

Rasismus ale ani ve sportu není přehlížen nebo dokonce akceptován. Sportovní 

družstva, kluby a organizace se ostře vyhraňují proti projevům jakékoli diskriminace  

ve sportu. Fotbalová federace uskutečnila kampaň s poselstvím „Say No to Racism“  

při příležitost konání Mistrovství světa ve fotbale 2006. I pražský fotbalový klub 

Bohemians 1905 vystoupil proti rasismu. Fotbal je stále provázen řadou nežádaných 

incidentů, ale zároveň má možnost prostřednictvím podobných kampaní oslovit 

obrovské množství lidí.  

 

 

Integrace ve sportu v myšlenkách olympismu 

 

Ani Olympijská charta nezůstává pozadu a brání možnosti každého člověk účastnit se 

sportovní činnosti:  
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„Provozování sportu je lidským právem. Každý jednotlivec musí mít možnost 

provozovat sport bez jakékoli diskriminace a v olympijském duchu, jenž vyžaduje 

vzájemné porozumění v duchu přátelství, solidarity a fair-play.“ (Mezinárodní 

olympijský výbor, 2004, s. 9). 

Další ze základních principů olympismu říká, že  

„jakákoli forma diskriminace vůči zemi nebo osobě z důvodu rasy, náboženství, 

politického přesvědčení, pohlaví či z jiného důvodu je neslučitelná s příslušností 

k olympijskému hnutí“ (MOV, 2004, s. 9). 

 

 

2.6.1 Hry v kulturní integraci 

 

Pozitivní účinky her hodnotili Moree a Bittl (2007) a vyzdvihli čtyři základní elementy, 

které podle nich naplňují potřeby v mezilidské interakci: 

 

• Náhoda – staví všechny zúčastněné na stejnou úroveň, umožní prosadit se  

i slabším.  

• Závrať – zavádí nás do jiného světa, kde se můžeme chovat „nenormálně“, 

udělat chybu bez následků, strnout, křičet a smát se bez zábran. 

• Napodobování – hry napodobují situace ze života, různé role nám pomáhají 

uchopit situace z jiných úhlů pohledu, rozeznávat hranice a komunikaci na nich. 

• Soutěž – udržuje napětí, nechá vyniknout naše schopnosti v rámci vymezených 

pravidel, iniciuje spolupráci a společné překonávání překážek, úspěch posiluje 

důvěru ve skupině. 

(Moree, Bittl, 2007) 

 

„V pedagogické práci dostává hra smysly a používá se účelově.“ (Moree, Bittl, 2007,  

s. 93). Hry jsou využívány zejména při seznamování, mezinárodních setkáních. 

Zmenšuje se jimi napětí, posiluje se kontakt a navozuje se intimita. Každá kultura ale  
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ke hrám přistupuje trochu odlišně a to je zapotřebí brát v úvahu, analyzovat skupinu  

a její potenciální problémy a v návaznosti vybrat ty správné hry. Začátky někdy mohou 

být velice obtížné a na zřeteli by měly být především pocity účastníků. Pocit zahanbení 

v úvodu se později jen těžko odbourává (Moree, Bittl, 2007).  

 

 

2.6.2 Tělesná cvičení v kulturní integraci 

 

Sport jako takový plní řadu funkcí, které jsme již zmínili v kapitole 2.6. Jednodušší 

cvičení ale mohou mít další náplň, v multikulturní výchově slouží k prohlubování 

probíraného obsahu. Bittl uvádí, že velké množství her vzniká na základě intuice. 

K formování ale dochází ve třech fázích. Nejprve je potřeba uchopit téma, sledovat ho 

ze všech stran a začít ho zpracovávat. Dále se na základě vytvořeného obrazu tématu 

aplikuje na konkrétní možné interakční situace a ve třetí fázi se vybírají cvičení, která se 

nejlépe hodí do kontextu obsahu a taková, aby ladila s účastníky (Moree, Bittl, 2007). 

 

Moree a Bittl dále uvádí několik cvičení, která je možné použít v tématech kultury  

a transkultury. Pro ukázku zde uvedeme jeden příklad: 

 

� Moje kultura – tvoje kultura    

Cíl:      Upozornit na stereotypy, které máme o vlastní a cizí kultuře 

Cílová skupina: Mladiství a dospělí 

Použití:     Prohloubení tématu 

Popis cvičení: Dva lidé pocházející z odlišných kulturních kruhů vytvoří malou 

skupinu. Každý člověk má k dispozici list papíru. Navíc dostanou i barevné pastelky. 

Návod: Začněte s jedním papírem. Položte jej mezi sebe. Dohodněte se, kdo začne. 

Když začne například Míša, namaluje obraz na téma „jako já Češka“. Cvičení je 

neverbální. Po 30 minutách se role obrátí. Poté co obě osoby dokončily svou práci, 

vymění si dojmy v malé skupině a důležité postřehy následně přednesou v plénu. 
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Výsledek:  Snažíme se vlastní i cizí kultury popsat kulturními symboly. Přitom 

často přehlížíme rozdílné vrstvy vlastní kultury. Já jako Němec mohu být jak katolík, 

tak evangelík nebo muslim. 

Vztah k tématu: Transkultura-národní kultura, stereotypy, kulturní symboly 

Vyhodnocení:    

Otázky, které by malým skupinám mohly při prvním vyhodnocování pomoci: 

o Stanovili jste si svou hranici nebo vám byla stanovena?  

o Jak můžete přijmout celkový obraz? 

o Co jste chtěli sdělit a jak to bylo přijato? 

Otázky, které by mohly pomoci v plénu: 

o Jaká témata se vytyčením prostoru (hranice) projednávala? 

o Jaké obavy a potřeby se u kulturních symbolů objevují? 

o Co způsobilo, že jsem zůstal v hranicích národního myšlení? 

(Moree, Bittl, 2007) 

 

 

2.7 Shrnutí 

 

V teoretické části jsme se seznámili s podmínkami úspěšného interkulturního kontaktu  

a soužití lidí z odlišného prostředí, s protichůdnými postoji a názory zástupců cizích 

kultur a způsoby řešení interakce mezi těmito jedinci a skupinami. Zároveň bylo 

zmíněno několik bodů, které odkazují na pozitivní vliv pohybových cvičení, her  

a jiných sportovních činností, jež zejména díky své bezprostřednosti mají charakterové 

rysy aktivit, které je možné vhodně uplatnit v podmínkách multikulturní společnosti, 

protože smývají rozdílnosti, podporují spolupráci a iniciují vytváření vztahů plných 

respektu, důvěry a přátelství. 
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3 Metodologie 
 

 

3.1 Cíle a úkoly 

 

Za cíl práce jsme si stanovili analyzovat myšlení pražských středoškolských studentů  

ve vztahu vnímání cizích kultur s ohledem na provozování sportovní činnosti. 

Teoretická část tedy vyžaduje prostudování problematiky multikulturalismu a jeho vlivu 

na mladou generaci a zdůvodnění zařazení multikulturní výchovy do kurikula školních 

programů a její realizace prostřednictvím sportu.  

 

Hlavními úkoly práce je zjistit, jaké možnosti multikulturního vzdělávání se nabízí 

mladým lidem, ať už prostřednictvím různých projektů, center, neziskových organizací 

nebo soukromých subjektů, které v současné době fungují na území Prahy. Jak již bylo 

zmíněno dříve, multikulturní výchova je poměrně nově i součástí Rámcových 

vzdělávacích programů a má svou danou strukturu také pro střední vzdělávání. Budeme 

se tedy zabývat i nároky a přínosy zavedení tohoto tématu ve školách a celkově 

podmínkami, které tato inovace vyžaduje. 

 

Posledním úkolem je zhodnocení účinku sportu na společnost mladých lidí, kteří se 

potýkají s kulturními odlišnostmi a doporučení využití sportovních a pohybových 

aktivit jako prostředku multikulturní výchovy mládeže.  

 

 

3.2 Výzkumná otázka a hypotézy 

 

Nejdůležitějším bodem práce je nalézt spojitost mezi dvěma výše zmiňovanými 

fenomény – multikulturalitou a sportem. Z pohledu učitele tělesné výchovy považujeme 

za zásadní uvědomit si, jak je možno pozitivně přispět k utváření osobnosti žáka, aby 

byl schopen bezpečně se pohybovat na hranicích kultur. Zkoumáme, zda se sportovní 
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činnost prospěšně odráží ve schopnosti mladého člověka tolerovat cizorodé prvky  

ve společnosti.  

 

Výzkumnou otázkou je tedy: 

 

Jak se projevuje míra participace ve sportu v přístupu k multikulturní problematice? 

 

Na tuto otázku má dát odpověď vyhodnocení dotazníků (viz. Praktická část). Hypotézy, 

ze kterých vycházíme, znějí: 

 

• Většina středoškolských studentů zatím neměla možnost setkat se 

s programy či projekty zaměřenými na multikulturní výchovu. 

 

• Sportující populace má lepší předpoklady k toleranci kulturních 

odlišností. 

 

• Studenti budou v hodnocení kritičtější k etnikům, která znají z ČR – 

k Romům a Vietnamcům (Asiatům). 

 

Sestavení dotazníků (viz. kapitola 3.5) je podmínkou pro získání dat  

od středoškolských studentů v souvislosti s jejich vztahem ke kulturním odlišnostem  

a sportu. Na základě výsledků výzkumu chceme zhodnotit situaci a pohled pražské 

středoškolské mládeže na danou problematiku a vyvodit z nich závěry, které mohou být 

přínosné pro další pedagogickou praxi. 

 

 

3.3 Plán výzkumu 
 

Informace pro teoretickou část diplomové práce se budou získávat z tištěných  

a internetových zdrojů v českém, anglickém a německém jazyce. Teorie má být 

podkladem pro hypotézy, ze kterých vycházíme a zároveň osvětlením situace 

multikulturní reality na území České republiky a zvláště Prahy.  
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Plán práce zahrnuje: 

 

• Prostudování tématu multikulturalita, multikulturní výchova 

 

• Seznámení se s uskutečněnými a současnými projekty zaměřenými 

na multikulturní výchovu  

 

• Sběr dat prostřednictvím dotazníků a jejich vyhodnocení 

 

 

3.4 Výzkumný soubor 

 

Dotazování je zaměřeno na středoškolskou mládež, která je i cílovou skupinou studia  

na FTVS UK a budoucí pedagogické profese. Dotazníky jsme rozdali na pěti 

gymnáziích v Praze – Gymnázium Nad Alejí, Gymnázium Arabská, Gymnázium 

Omská, Gymnázium Špitálská a Gymnázium Přípotoční. Celkem je vyplnilo sto deset 

studentů ve věku od 15 do 18 let. Plnoletí přitom byli pouze čtyři respondenti, nejvíce 

jich bylo ve věku šestnáct let (37 %). Z celkového počtu studentů bylo sedmdesát šest 

dívek (69 %) a třicet čtyři chlapců (31 %). 

 

Sto šest studentů uvedlo jako svou národnost českou, dva slovenskou, a po jedné 

národnost ruskou a syrskou. Kromě jediného studenta, který zvolil ruštinu, označili 

všichni češtinu jako svůj hlavní jazyk. Všichni dotazovaní ovládají angličtinu, téměř  

74 % z nich je schopno použít dva cizí jazyky, přičemž nejčastěji se objevuje 

kombinace angličtina s němčinou nebo francouzštinou. 15,5 % studentů ovládá tři 

jazyky, 4,5 % uvedlo dokonce čtyři cizí jazyky. Pouze 6 % studentů označilo jen 

angličtinu za cizí jazyk, kterým se dorozumí.  

 

Pouze 7 % studentů má osobní zkušenost s životem v zahraničí, přičemž doba, kterou 

v této zkušenosti považujeme za relevantní je období delší než půl roku. Místa pobytu 

jsou různá, od evropských států jako Slovensko či Belgie přes Pákistán a Japonsko až 

po dalekou Brazílii. Jedna studentka uvedla Českou republiku jako místo v zahraničí, 
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kde žije již deset let. Doba přechodného života v zahraničí se u respondentů pohybuje 

mezi půl rokem až deseti lety.  

 

Položili jsme i otázku týkající se zkušenosti dotazovaných s projekty zaměřenými  

na multikulturní výchovu. Překvapivě více než třetina odpověděla kladně.  

 

 

3.5 Použité metody 

 

Pro praktickou část jsme zvolili kvantitativní výzkum, díky kterému je možné ověřit 

nebo vyvrátit naše hypotézy, a který objektivně zhodnotí zákonitosti týkající se 

zkoumané skupiny. Tento druh výzkumu umožní obsáhnout větší množství 

reprezentativního vzorku (Vlčková, 2010). Kvalitativní výzkum nebyl v této práci 

použit.  

Jako prostředek pro výzkumnou část jsme zvolili metodu dotazníku, která umožňuje 

oslovit více respondentů v poměrně krátkém časovém úseku. Dotazníky byly rozdány 

na gymnáziích v Praze během pedagogické praxe studentů FTVS UK na podzim roku 

2010. Protože jsme nebyli vyplňování přímo účastni, vysvětlili jsme význam a strukturu 

výzkumu v úvodní části dotazníku. Tím jsme studentům přiblížili téma a navedli je ke 

správnému postupu, aby docházelo k co nejméně chybným vyplněním. 

 Dotazník obsahuje čtyři části, celkem čtyři a dvacet otázek, z nichž některé se dále 

člení.  

o Část A: První část zkoumá osobní charakteristiku dotazovaných, tedy věk, 

pohlaví, národnost, znalost jazyků a zkušenosti s pobytem v zahraničí (8 otázek; 

A1-A8).  

o Část B: Druhá část zahrnuje otázky týkající se multikulturní zkušenosti studentů 

a jejich postojů vůči prvkům vycházejících z odlišných kultur (7 otázek;  

B9-B15).  
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o Část C: Ve třetí části se zaměřujeme na sportovní aktivitu dotazovaných  

(5 otázek; C16-C20). 

o Část D: Poslední část zkoumá reakci na vizuální podněty – obrázky (4 otázky; 

D21-D24). V této poslední části mají studenti hodnotit kulturu na základě 

obrázků jejích reprezentantů (černoch, Asiat, mulat, Rom). Zjišťuje se do jaké 

míry se studenti řídí stereotypy a jak zařazují jednotlivé osoby na obrázcích dle 

jejich nadání pro sport, technické obory a jiné oblasti. Zároveň nechává studenty 

přemýšlet o tom, zda by danou osobu chtěli ve svém životě a v jaké funkci.  

Zvolili jsme zde shodný počet ženských a mužských postav, snažili se vybrat takové, 

které jsou homogenní věkem a výrazem na obrázku, abychom eliminovali nežádoucí 

zkreslení. 

V první části je prvních sedm otázek otevřených, studenti tedy musí sami odpovědět. 

Jinak se ale jedná o otázky uzavřené, a to jednak na pětibodové škále, přičemž se 

většinou jedná o hodnocení velmi pozitivní, například naprosto souhlasím (1) až po 

velmi negativní, jako naprosto nesouhlasím (5), nebo s výběrem 3-4 možných odpovědí. 

V posledních dvou otázkách se volí na každém řádku 0-8 možných odpovědí.  

Poznatky, které daný výzkum může přinést pro praxi, považujeme za zvláště důležité  

v době, kdy se Česká republika stále více podílí na světovém dění a otázka kulturní 

tolerance je tedy čím dál tím aktuálnější. Stejně důležité je používat správné a účinné 

metody, kterými by multikulturní vzdělávání mohlo probíhat. 

 

 

3.6 Zpracování dat 

 

Pro zpracování vybraných dotazníků jsme použili vyhodnocování pomocí tabulek 

v programu Excel. Nejprve jsme zkontrolovali správnost vyplnění a odstranili ty 

dotazníky, které obsahovaly chyby nebo u nichž byly některé otázky nezodpovězeny. 

Data prvních tří částí sto deseti správně vyplněných dotazníků jsme zanesli do jedné 

tabulky pomocí číselné škály 1-3, 1-4 nebo 1-5, dle konkrétních odpovědí. Také 



 

 43 

odpovědím u doplňovacích otázek byl přiřazen číselný kód, abychom mohli snadněji 

vyhodnocovat (například čeština – 0; němčina – 1).  

 

Odpovědím v otázkách nabízející škálu odpovědí byly přiřazeny nominální hodnoty, 

tato čísla nemají vlastní hodnotu, pouze usnadňují vyhodnocování průměrných 

odpovědí. Škála má pět bodů, neutrální, nebo půlící hranici označuje číslo 3. 

 

Pro poslední, obrazovou část dotazníku jsme v Excelu vytvořili zvláštní tabulku, 

nicméně pořadí respondentů korespondovalo s první tabulkou pro úvodní části.  

Za pomoci funkcí tohoto programu jsme si udělali přehled o počtu jednotlivých 

odpovědí. Zpracovali jsme tabulky potřebné pro grafické znázornění klíčových 

odpovědí pro náš výzkum.  

 

Hladina věcné významnosti 

 

 

Při vyhodnocování budeme považovat 0,5 bodu za věcně významný rozdíl  

na pětibodové škále, 5 % u procentuálních odpovědí. 
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4 Praktická část 

 

V této části se budeme věnovat vyhodnocování jednotlivých oblastí našeho 

dotazníkového výzkumu. Dále budeme porovnávat přístupy ke kulturním odlišnostem 

z hlediska sportující a méně sportující mládeže a jejich pohled na odlišné národnostní či 

cizí etnické skupiny, vliv kulturních stereotypů na toto hodnocení a rozdílnost přístupu 

k známým a méně známým etnikům.  

 

Výsledky analýzy budou vyhodnoceny pro celý soubor a pro populaci sportující  

a nesportující. Za sportující studenty považujeme ty, kteří se věnují pohybové činnosti 

v rozsahu alespoň jedenkrát týdně. Zvláště bude vyhodnocena skupina studentů, kteří  

po delší dobu pobývali na území jiného státu, ti jsou označováni jako „kulturně 

zkušení". 

 

 

4.1 Část A – Charakteristika a složení souboru 

 

V úvodní části dotazníku byly zjišťovány osobní údaje studentů  

• věk  

• pohlaví  

• národnost  

• znalost cizích jazyků 

• zkušenosti s delším pobytem v zahraničí  

 

Závěrem jsme se ptali na to, zda se respondenti někdy setkali s projektem zaměřeným 

na multikulturní výchovu. 

 

Dotazníky se vybraly od celkového počtu sto deseti studentů, kterým bylo v průměru 

šestnáct let a šetření se zúčastnilo sedmdesát šest děvčat (69 %) a třicet čtyři chlapci  

(31 %). Můžeme vycházet z toho, že naše výzkumná skupina je homogenní z hlediska 

národnostního složení, protože více než 96 % respondentů se hlásí k české národnosti. 
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Dva potom ke slovenské a zbylí dva k ruské a syrské. Kromě jediného studenta za svůj 

hlavní jazyk všichni považují češtinu a naprostá většina zároveň uvádí znalost nejméně 

dvou cizích jazyků, pouze 6 % studentů uvádí jen jeden cizí jazyk, a to angličtinu. 

Anglický jazyk je přitom uváděn ve všech případech, druhým nejčastějším je němčina, 

poté v téměř shodném procentu francouzština, ale objevují se zde i znalosti exotičtějších 

řečí jako je finština, portugalština nebo bulharština. Znalost jazyků považujeme  

za důležitý ukazatel v hodnocení tolerance a přístupu k cizím kulturám. Cizí jazyk je 

hlavním prostředníkem v interkulturní komunikaci a sebejistota v jeho používání je 

jedním z předpokladů pro kvalitní podobu interkulturní kompetence, jak jsme již uvedli 

dříve (Nový, 2005).  
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Graf 1. Jazyky, kterými studenti hovoří, a jejich zastoupení (počet studentů) 

 

Zkušenosti s delším pobytem v zahraničí má jen málo dotazovaných. Pouze 7 % z nich 

uvádí, že žilo v zahraničí po dobu minimálně půl roku. Na důvody pobytu jsme se 

neptali, ale můžeme předpokládat, že tento minimální časový úsek odpovídá pololetním 

výměnným studijním pobytům, o nichž víme, že jsou některými ze zúčastněných škol 

nabízeny. Dále mohou delší pobyty být spojeny s prací rodičů nebo původem rodinných 

příslušníků. Půlroční dobu ale považujeme za relevantní z hlediska lepší možnosti 

včlenění se do nové společnosti poznání hostitelské kultury, hodnot a zvyklostí. Pohled 
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na kulturní odlišnosti u této skupiny vyhodnotíme zvlášť a srovnáme s odpověďmi 

zbylých studentů. 

 

Ačkoli byla potvrzena naše hypotéza o tom, že většina respondentů zatím neměla 

možnost setkat se s některým z projektů zaměřených na multikulturní výchovu, 

překvapilo nás poměrně vysoké procento těch, kteří tuto zkušenost již mají. Téměř 34 % 

dotazovaných odpovědělo kladně na tuto otázku. Toto téma ale v dotazníku nebylo dále 

rozpracováno a nejsme tedy schopni určit, zda se jednalo o projekty  

ve škole, v zájmovém kroužku nebo v jiné organizaci.    

 

34%

66%

Setkal/a jste se s projektem multikulturní výchovy?

Ano
Ne

 

Graf 2. Zkušenost s projektem zaměřeným na multikulturní výchovu 
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4.2 Část B – Vztah studentů k zahraničí, cizincům  

a kulturním odlišnostem 

 

Otázky druhé části se zaměřily na studenty a jejich zkušenosti s pobytem v zahraničí, 

s kontaktem s cizinci a pohled na kulturní odlišnosti. Studenti se měli vyjádřit 

k problematice zachovávání zvyklostí a tradic cizích kultur a etnik na území České 

republiky. V této části se objevilo pět otázek z oblasti 

• vztahu k zahraničí 

• pocitů mezi cizinci a zkušeností s nimi 

• poznávání cizích kultur a jejich respektování na území ČR 

• přístup k menšinám a jejich zvyklostem 

 

 

Zahraničí 

 

Do zahraničí jezdí pouze 10 % dotazovaných jen ve výjimečných případech, většina 

studentů se tam vypraví nejméně jedenkrát ročně, téměř polovina všech ale uvádí, že 

cestu za hranice České republiky podnikají alespoň dvakrát za rok.  
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Graf 3. Četnost výjezdů studentů za hranice 
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Že je pro mnohé život v jiném státě lákavou vyhlídkou do budoucnosti, dokazuje  

54,5 % studentů, kteří se k této myšlence kloní. Více než polovina si tedy dokáže 

představit život v jiné kultuře oproti necelým 24,5 %, kteří považují Česko za vhodné 

místo pro svou budoucnost. 21 % studentů se k této otázce staví neutrálně.   
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Graf 4. Přání studentů žít v budoucnu v jiné zemi  

 

Cizinci 

 

V odpovědích na otázky ohledně cizinců se neprojevil pro českou mentalitu poměrně 

typický stereotyp xenofobie, studenti naopak uvádí, že jejich zkušenosti s příslušníky 

jiných národů jsou dobré nebo dokonce velmi dobré. Neutrální postoj zaujalo 28 % 

studentů, ale 68 % z nich hodnotí své zážitky s cizinci pozitivně. Jako velmi špatné 

neoznačil své zkušenosti ani jediný, jen necelá 4 % se přiklonila ke spíše negativnímu 

hodnocení.  

 

Téměř polovina dotazované skupiny může své pocity ve společnosti cizinců označit  

za příjemné a téměř stejný počet si neuvědomuje přítomnost pozitivních nebo 

negativních pocitů. Pouze 12,7 % studentů zažívá v takovýchto situacích spíše 

nepříjemné okamžiky. 
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 Graf 5. Zkušenosti studentů s cizinci  
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Graf 6. Pocity studentů ve skupině cizinců  

 

Cizí kultury v ČR 

 

Poznávání osob cizích kultur se čeští studenti nebrání, naprostá většina se k těmto 

možnostem staví pozitivně a žádný student neprojevil nesouhlas. Jak se respondenti 

projevili kladně v přístupu k životu v zahraničí, tak jsou ochotni přijímat přítomnost 

cizích prvků na území vlastního státu. Respektování cizích kultur v České republice 

podpořilo téměř 80,9 % z nich, vyšší obezřetnost vyjádřilo pouze 3,6 %, nikdo ale 

nezastává postoj jejich naprosté ignorace nebo nerespektování. 15,5 % se přiklonilo 

k částečnému uznávání jiných kulturních standardů. 
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Graf 7. Respektování cizích kultur na území ČR 

 

V konkrétním hodnocení zvyklostí jiných kultur se názory již rozcházely, nicméně se 

přesto projevila významná tolerance. Nejméně studentům vadí modlitby, respektují tedy 

odlišná náboženská vyznání. Dále studenti projevili toleranci v oblasti návyků  

ve stravování. Kritičtější potom byli v hodnocení odívání a užívání jazyka. Nošení šátků 

vidí téměř čtvrtina jako zvyk, jenž by naše kultura tolerovat neměla, a jehož by se cizí 

kultura žijící u nás měla vzdát. Ještě větší procento dotázaných projevilo nesouhlas  

se zachováním jazyka cizí kultury, pro jeho toleranci se nepřihlásila ani polovina. 
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Graf 8. Zachování zvyklostí menšin žijících v jiné kultuře 

 

Zde můžeme spatřovat rozdíl v tom, jak studenti vnímají zvyklosti kultur, které jsou 

pouze součástí života těch druhých (modlitby, strava) a naopak ty, které se do jisté míry 
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dotýkají jich samotných a celé společnosti; cítí, že jazyk cizinců by neměl převládat  

nad jazykem země, ve které žijí, a přizpůsobit také své vzezření hostující kultuře.  

 

Graf 8. znázorňuje hodnoty pro zkoumaný soubor celkově. Jak tyto odlišnosti vnímají 

studenti dle rozdělení do podskupin popisujících intenzitu jejich participace ve sportu, 

uvádí Tabulka 1. Ještě konkrétněji jsou tyto postoje zpracovány v grafu 9.
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Porovnání výsledků celého souboru vzhledem k sportující, méně nebo vůbec 

nesportující a kulturně zkušené skupině 

Tabulka 1. Porovnání výsledků jednotlivých skupin (podle škály 1-5, viz tabulka) 

 Soubor 

celkově 

(110) 

Sportující 

 

(84) 

Nesportující 

 

(26) 

Kulturně 

zkušení 

(8) 

Pocit ve skupině cizinců. 

Příjemný (1) - Nepříjemný (5) 

 

2,49 

 

2,42 

 

2,73 

 

1,75 

Je skvělé poznávat lidi jiných 

kultur.  

Souhlas (1) - Nesouhlas (5) 

 

1,39 

 

1,39 

 

1,38 

 

1,00 

Měli bychom respektovat cizí 

kultury v ČR?  

Ano (1) - Ne (5) 

 

1,88 

 

1,86 

 

1,96 

 

1,50 

Moje zkušenosti s cizinci jsou 

Dobré (1) – Špatné (5) 

 

 

2,11 

 

2,06 

 

2,27 

 

2,13 

Chtěl/a bych v budoucnu žít 

v jiné zemi. Ano (1) – Ne (5) 

 

 

2,58 

 

2,65 

 

2,35 

 

2,13 

Měla by menšina žijící v jiné 

kultuře setrvávat ve svých 

zvycích? Ano (1) – Ne (5) 

    

- šátky, turbany 

 

 

 

2,49 

 

2,57 

 

2,23 

 

2,50 

- modlitby 

 

 

 

1,71 

 

1,76 

 

1,54 

 

1,50 

- stravování 

 

 

 

1,82 

 

1,79 

 

1,92 

 

1,63 

- jazyk 

 

 

 

2,79 

 

2,75 

 

2,92 

 

2,75 

∗ Zelená čísla označují spíše kladná, prokulturní hodnocení, červená čísla naopak. Čím menší čísla, tím 

lepší. 
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V porovnání výsledků studentů, kteří nějakou dobu žili v zahraničí a studentů bez této 

zkušenosti, dále studentů sportujících a málo či vůbec nesportujících, zaznamenáváme 

určité rozdíly. Sportující skupinu reprezentují studenti věnující se sportu alespoň 

jedenkrát týdně až denně, nesportující skupinu ti, kteří mimo tělesnou výchovu sportují 

jen občas nebo vůbec. Ke sdružení těchto čtyř skupin do dvou nás vedl zejména nízký 

počet respondentů ze skupiny nesportujících. 

 

Rozdíly se projevují zejména v otázkách tolerance cizích kultur a pocitů ve společnosti 

cizinců. Zkušenější studenti se cítí podstatně lépe mezi cizinci a všeobecně jsou 

k otázkám menšin a jejich zvyklostí tolerantnější. Na druhé straně ale vyjádřili menší 

spokojenost se svými zkušenostmi s cizinci. Přesto se ale všeobecně projevují výrazně 

pozitivně ve srovnání s ostatními skupinami a vyjádřili celkově nejvyšší tendenci 

k životu v jiné zemi.  

 

Jestliže srovnáme přístupy sportujících a nesportujících studentů k odlišnostem, 

dostaneme se k rozdílům pouhých dvou desetin bodu, přičemž vyšší hodnoty mají 

střídavě obě skupiny. Jediným výraznějším rozdílem je percepce nošení šátků a turbanů, 

ke kterému se sportující studenti staví podstatně rezervovaněji než nesportující, a to se 

v bodové rozdílnosti projevuje třiceti čtyřmi setinami. V celkovém průměru se pak obě 

skupiny neliší vůbec. 

 

Je ale nutné podotknout, že výsledky vychází obecně v rámci celého zkoumaného 

souboru pozitivně, na škále 1 – 5 se prakticky žádný z dílčích výsledků nedostal  

přes hranici neutrální poloviny.  
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Graf 9. Respektování odlišností jednotlivými skupinami 

 

Tato půlící hranice byla překročena v detailnějším vyhodnocování otázek týkajících se 

tolerance, kde jsme rozebrali skupiny studentů podle intenzity participace ve sportovní 

činnosti (viz graf 9.).   

 

Nesportující skupina si ve všech oblastech udržuje tolerantnější přístup, a to i přesto, že 

se mezi cizinci cítí nepříjemněji než ostatní, a i v poznávání cizích kultur je 

zdrženlivější. Zato velmi často sportující studenti se ani u jedné otázky neprojevili jako 

nejtolerantnější a vzezření příslušníků cizích kultur hodnotí dokonce velmi kriticky 

v porovnání s ostatními. Právě u této skupiny byla překlenuta polovina škály  

pro hodnocení a výsledky tak zasáhly do negativních oblastí. 

 

Podobně jako v grafu 7. je i zde zřejmé, na co jsou respondenty kladeny u menšin 

nejvyšší požadavky. Všechny skupiny se shodují na tom, že by menšiny měly omezit 

svůj rodný jazyk a pracovat na schopnosti komunikovat v jazyce hostující kultury. 

Zásadní výchylku lze vidět v pohledu na vzezření cizinců očima často sportujících  

a nesportujících. Rozdíl hodnot dosahuje 1,77 bodu v neprospěch tolerantnosti 

sportujících. 

 

Z výsledků je zřejmé, že respondenti mají dostatek příležitostí k multikulturní interakci 

a mohou tedy na základě svých poznatků hodnotit témata týkající se života s cizinci. 
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Poznávání osob cizích kultur se čeští studenti nebrání, naprostá většina se k těmto 

možnostem staví pozitivně a uvědomuje si význam uznání kulturních specifik  

a diferencí etnik žijících v České republice. 

 

Ačkoli se neprojevili zásadní rozdíly ve vnímání multikulturní problematiky  

u sportujících a nesportujících studentů, jasnou výpověď představují data posbíraná  

od kulturně zkušených respondentů, tedy těch, kteří měli možnost zažít na vlastní kůži 

pocity ze života ve společnosti jiné kultury. O jejich multikulturním myšlení nejlépe 

vypovídá Tabulka 1., jejíž zelená data v posledním sloupci zřetelně staví kulturně 

zkušené studenty v otázkách tolerance do popředí.  
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4.3 Část C – Účast ve sportovní činnosti 

 

Zde zjišťujeme, jak intenzivně se studenti věnují sportovním aktivitám, nepočítáme 

mezi ně ale účast v hodinách tělesné výchovy. Část C zjišťovala: 

• frekvenci účasti ve sportovních aktivitách 

• co studenty na sportu baví 

• zda se sportu věnují závodně 

• zda dávají přednost individuálním nebo kolektivním sportům 

• vztah ke školní tělesné výchově 

 

Z výzkumu vyplývá, že polovina studentů se věnuje sportovní činnosti v rozsahu 

alespoň jedenkrát až třikrát týdně, téměř 26,4 % dokonce skoro denně. Něco  

přes 19 % alespoň občas tráví svůj čas pohybovou aktivitou a pouze 4,5 % se sportu 

kromě tělesné výchovy nevěnuje vůbec.  
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Graf 10. Četnost participace studentů ve sportu 

 

V otázce věnované důvodům sportovní činnost měli studenti čtyři možnosti na výběr: 

• vyhrávat 

• pomáhat týmu 

• spolupracovat 

• soutěžit 
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Studenti si mohli vybrat jednu možnost nebo je libovolně kombinovat. Nejvíce studentů 

označilo všechny čtyři možnosti, a to 25,5 %. Hned vzápětí zůstává odpověď 

„spolupracovat“ s 22,7 %. Vyhodnotíme-li zastoupení jednotlivých možností ve všech 

odpovědích, zjistíme, že nejvíce studenty baví spolupracovat (32 %), tedy být s přáteli, 

součástí týmu, potom soutěžit (25 %), vyhrávat (22 %) a nejméně pomáhat týmu  

(21 %). 

 

37,3 % studentů se sportu nikdy neúčastnilo závodní formou, téměř 35,5 % má tuto 

zkušenost a 27,3 % se dosud závodnímu sportu věnuje. Tělesnou výchovu velká většina 

hodnotí kladně, přes 67 % dotázaných, negativně se vyjadřuje jen necelých 11 % z nich.  
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Graf 11. Provozování sportovní činnosti závodní formou 

 

V otázce oblíbenosti týmových nebo individuálních sportů se nejméně respondentů 

vyjádřilo pro sporty individuální, 20,9 %, o něco více potom pro kolektivní sporty,  

24,5 %. Většina, 54,5 % studentů, ale nalézá něco pozitivního na obou typech sportovní 

činnosti. 

individuální

kolektivní

obě

0 10 20 30 40 50 60

Oblíbenost forem sportu

%

Fo
rm

a 
sp

or
tu

 

Graf 12. Oblíbené sportovní formy 
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4.4 Část D – Reakce na vizuální podněty 

 

V posledním oddílu dotazníku byly studentům nabídnuty obrázky, obličeje různých 

etnických a národnostních skupin. Nejdříve reagovali na dva obrázky, u nichž hodnotili 

možné vlastnosti a projevy osob, a to na škále 1 – 5, podle toho jak uvádí graf 13: 

 

                                   

     Obrázek 1     Obrázek 2 
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Odlišná (1) – Podobná (5)

Nepřátelská (1) – Přátelská (5)

Hloupá (1) – Inteligentní (5)

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Osoba na obrázku mi připadá...

Obrázek 2
Obrázek 1

 

Graf 13. Percepce obrázků 

 

Osoba na Obrázku 1 dosahuje ve všech oblastech nižších hodnot, studentům se zdá 

inteligentnější, přátelštější a sympatičtější. Hranice podobnosti jsou o něco výše než  

u ostatních kritérií, ale přesto se drží poměrně nízko vzhledem k očekávání.  
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Dále jsme studentům nabídli osm obrázků mužů a žen shodného počtu a v každém 

pohlaví byly vždy zastoupeny čtyři různé etnické skupiny (černoch, mulat, Asiat  

a Rom). Tyto osoby měly být hodnoceny podle jejich schopností v různých sférách 

působnosti (sport, jazyky, věda, kultura) na jedné straně, a z pohledu potencionálních 

blízkých osob (kamarád, učitel, příbuzný, známý). I zde mohli studenti vybírat 

libovolné množství odpovědí. 

 

          

  Obrázek A           Obrázek B       Obrázek C      Obrázek D 

         

  Obrázek E           Obrázek F      Obrázek G     Obrázek H 

 

V těchto otázkách části D jsme se dostali do oblasti vnímání cizích kultur a působení 

kulturních stereotypů. Zjišťovali jsme, zda studenti ve svém úsudku inklinují 

k podobným závěrům, a zda jsou ve svém hodnocení kritičtější k zástupcům kultur 

vyskytujících se častěji na území České republiky (Romové, Vietnamci). Zvlášť jsme 

vyhodnotili posuzování osob na obrázcích z pohledu uznání jejich možných kvalit  

bez zvážení jakékoli spojitosti s těmito osobami a rozhodování studentů o tom, koho by 

chtěli nebo nechtěli mít ve svém životě jako blízkou osobu. 
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Tabulka 2. Hodnocení obrázků (počet hlasů)  

 

Obrázek Sport Jazyky Věda/technika Kultura 

A 79 65 39 31 

B 11 61 14 72 

C 44 49 39 33 

D 9 51 13 91 

E 44 40 87 16 

F 27 25 18 50 

G 83 40 17 22 

H 61 36 14 48 

∗Zelená čísla označují nejvyšší dosažený počet hlasů, červená nejnižší. Šedými poli jsou označeny osoby 

reprezentující romskou nebo asijskou populaci. Čím vyšší číslo, tím lepší. 

 

Tabulka 2. shrnuje otázku, v níž měli studenti posuzovat osoby na obrázku dle jejich 

domnělých kvalit v oblasti sportu, jazyků, vědy a techniky a kultury. V jazykové části 

jsou čísla poměrně vyrovnaná a nejvyšších hodnot dosáhla žena tmavé pleti, nejméně 

romský muž. V ostatních oblastech jsou ale odchylky výraznější. Nejvíce hlasů opět 

obdržely osoby tmavé pleti, nejhůře byla hodnocena romská dívka. V technicko-

vědecké části s velmi výrazným rozdílem dopadl nejlépe Asiat a též asijská dívka 

dosáhla v porovnání s ostatními vysokého počtu hlasů. Asiat naopak neuspěl v kulturní 

oblasti, kde se nejvíce prosadila romská dívka. Ta ale celkově zaznamenala dvakrát 

červené číslo. 

 

V porovnání hodnot, kterých dosahují menšiny žijící v České republice, s hodnotami 

s ne tak často se vyskytujícími etniky, vidíme spíše nízká nebo průměrná čísla. Nejnižší 

hodnoty ve všech čtyřech kategoriích se vyskytují u Romů nebo Asiatů. Zároveň sem 

ale spadají i dvě ze čtyř nejvyšších hodnot.  
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Tabulka 3. Hodnocení obrázků (počet hlasů) 

 

Obrázek Kamarád Učitel Příbuzný Známý 

A 52 72 35 58 

B 54 43 38 61 

C 19 23 10 38 

D 65 27 46 62 

E 36 19 12 52 

F 26 17 27 52 

G 51 29 37 54 

H 49 22 39 56 

∗Zelená čísla označují nejvyšší dosažený počet hlasů, červená nejnižší. Šedými poli jsou označeny osoby 

reprezentující romskou nebo asijskou populaci. Čím vyšší číslo, tím lepší. 

 

Závěrečnou otázku shrnuje Tabulka 3. Studenti hodnotili osoby na obrázcích jako své 

potenciální přátele, učitele, příbuzné a známé. Na první pohled zaujme hodnocení 

romské dívky, která je zde i přes relativní neúspěch v Tabulce 2. velmi pozitivně 

hodnocena. Naopak Asiatka dosáhla třikrát nejnižších čísel. Pouze v kategorii „učitel“ si 

studenti zvolili ženu tmavé pleti a jako učitele zavrhli romského muže. 

 

V Česku se vyskytující menšiny tedy opět zaznamenaly všechna nejnižší čísla, ale také 

tři ze čtyř nejvyšších. V porovnání s ostatními ale u nich celkově dosahují počty hlasů 

studentů spíše nižších hodnot. 

 

Z obou souhrnů tedy můžeme vyčíst, že jsou studenti k etnikům žijícím v České 

republice o něco kritičtější, ale nebrání se ani ocenění jejich kvalit. Z hlediska osobního 

přístupu jsou na tom asijští spoluobčané hůře než romští, ale studenti zároveň uznávají 

hodnotu a přínos obou etnik ve společnosti. 
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5 Diskuze 

 

Uvědomujeme si, že interpretace výsledků výzkumu může být zkreslena hned 

z několika důvodů. Ve výzkumném souboru se vyskytl nepoměr mezi sportující  

a nesportující skupinou, nesportujících nebo velmi málo sportujících byla pouze pětina 

dotázaných. Za velice subjektivní považujeme zejména obrázkovou část dotazníku. 

Kromě samotného zobrazení daného etnika zde jistě hodnocení ovlivňuje také působení 

výrazu tváře, věk, pohlaví a další faktory, kterým ale není možné se zcela vyhnout. 

 

Hypotéza o tom, že většina studentů neměla dosud možnost setkat se s projekty 

multikulturní výchovy, se potvrdila. Nicméně procento studentů, kteří tuto zkušenost 

mají, je větší než jsme očekávali (34 %). V době, kdy je problematika tohoto druhu 

výchovy u nás ve svých začátcích, je toto číslo potěšující a dává naději pro její další 

rozvoj. Navíc projekty, které se zaměřily na zařazení netradičních pohybových aktivit 

s prvky multikulturality do tělesné výchovy, prokázaly příznivé působení na žáky 

(Merunková, 2007). 

 

Vztah studentů k zahraničí je ale celkem kladný. Svědčí o tom i vysoké procento z nich, 

které uvažuje o budoucnosti v jiné zemi. Důvody rozhodování můžeme spatřovat  

na jedné straně v působení stereotypů, například obecně přijímané představy o tom, že 

v západním světě je život kvalitnější, Česká republika se může jevit jako „zaostalejší“. 

Svůj vliv může mít i politická situace, uplatnění v oboru práce, finanční stránka nebo 

touha poznávat nová místa. Na druhé straně sem vstupuje i emocionální vazba, vztah 

k rodné zemi, rodině, přátelům a tradicím vyznávaným českou kulturou.  

 

Sportující studenti neprokázali větší tendenci k toleranci odlišností v porovnání 

s nesportujícími. K podobným závěrům dospěla i Markéta Růžková ve své diplomové 

práci (Růžková, 2007). Důvody spatřujeme i v tom, že závodní sport, jemuž se většina 

sportujících ze souboru věnuje, spíše podporuje soutěživost, bojovnost a agresivitu, jež 

mohou být právě tím brzdným prvkem ve vztahu k jiným kulturám. Tuto domněnku 

posiluje i fakt, že sportujícím studentům nejvíce vadí nošení šátků a turbanů, které se 

neslučuje s podmínkami běžnými pro sportovní prostředí. Respondenti také vyjádřili 
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vyšší míru tolerance vůči zvyklostem, které se dotýkají hlavně praktikující kultury  

a nezasahují nebo se nepřekrývají se zvyky většiny společnosti. Jedná se o stravování  

a modlitby. Důvodem pro toleranci náboženství může být i malé procento věřících 

v České republice a s tím spojená absence pocitu konkurence nebo protichůdných 

postojů jiných vyznání. Méně již studenti tolerují užívání cizího jazyka na úkor jazyka 

hostující země a oblékání, zahrnující v některých kulturách nošení pro nás nezvyklých 

pokrývek hlavy a podobně. 

 

Kritičtější přístup k etnikům, která se častěji vyskytují na území České republiky, byla 

výzkumem prokázána jen částečně, i když tendence je zde patrná. Opět ale musíme brát 

v úvahu možná zkreslení vlivem výběru obrázků a jejich působení během vyplňování 

dotazníku.  

 

Studenti prokázali velkou míru tolerance a též je zřejmé, že věnují problematice 

kulturních odlišností více než jen povrchní pozornost. Z jejich odpovědí lze vyčíst 

ochotu přemýšlet v širším kontextu, když hodnotí osoby na obrázcích. Studenti vyjádřili 

značnou otevřenost vůči cizorodosti a výsledky hodnocení jen málokdy zasáhly  

do negativních oblastí. 
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6 Závěr 

 

Ve 21. století na mladou generaci útočí zahraniční trendy, myšlenky globalizace  

a nabízí se jim příležitosti na vlastní kůži poznávat život v zahraničí. Mladí lidé 

spontánně reagují a mají snahu se s touto novou situací vyrovnat a brát ji jako součást 

svého života. 

 

V přístupu k cizím kulturám se nejlépe vede studentům s osobní zkušeností ze života 

v zahraničí. Proto je vhodné podporovat programy umožňující mladým lidem tyto 

zkušenosti získat. Ačkoli sport jako takový neprokázal velký pozitivní vliv  

na multikulturní vnímání, pravděpodobně kvůli vysokým nárokům na bojovnost a s ní 

spojenou agresivitu, vkládáme naděje do pohybových programů vytvářených účelně  

pro potřeby multikulturní výchovy, jejichž kladné působení jsme shrnuli v teoretické 

části. 

 

Výsledky vztahující se k první z hypotéz potvrdily, že většina studentů zatím skutečně 

neměla možnost setkat se s některým z projektů zaměřených na multikulturní výchovu. 

I z tohoto hlediska považujeme výsledky dotazníkového výzkumu za úspěšné, vzhledem 

k tomu, že jen málo studentů si vyzkoušelo život v zahraničí a jen třetina z nich má 

zkušenosti s projekty multikulturní výchovy. 

 

Hypotéza o lepších předpokladech sportujících studentů se nepotvrdila. Úvahy  

o důvodech výsledků jsme shrnuli v diskuzi.  

 

V poslední hypotéze týkající se kritičtějšího postoje vůči etnikům žijícím v České 

republice výsledky prokázaly jisté tendence ze strany studentů k nižší toleranci romské 

a asijské menšiny, ale ne ve výrazné míře. 

 

 

Pro budoucí výuku i v rámci tělesné výchovy vyplývají z našich výsledků tyto závěry: 

Snahou pedagoga by mělo být rozvíjení multikulturního myšlení žáků, pokud možno co 
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nejpřirozenější cestou, a smazávat kulturní rozdíly vedoucí ke konfliktům. Cíleně je 

potřeba věnovat se problematice integrace menšin žijících v České republice.   

 

Spontaneita a nespoutanost sportovních aktivit je nespornou výhodou tělesné výchovy 

ve srovnání s jinými vyučovacími předměty. Z tohoto důvodu se domníváme, že je 

potřeba najít a rozvíjet ty správné metody k tomu, aby této výhody mohlo být v plném 

rozsahu využito, a aby tělesná výchova posilovala nejen tělo, ale i kompetence  

pro úspěch v multikulturní komunikaci.   
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8 Přílohy 

Příloha 1. Dotazník pro diplomovou práci 

 

Dotazník pro diplomovou práci 

Dotazník se věnuje tématu „multikulturní svět“, tedy svět, ve kterém vedle sebe žijí 
různé národnostní skupiny (v ČR Češi, Slováci, Romové, Ukrajinci, Vietnamci). Každá 
skupina má určitá pravidla a zvyklosti, v multikulturní společnosti se musí najít taková 
cesta, aby všichni její členové mohli spokojeně žít. 
 
Zároveň se zde zkoumá otázka toho, zda je sport účinným prostředkem pro zlepšování 
situace v multikulturním světě. 
 
Dotazník je anonymní. Prosím, zodpovězte všechny otázky pokud možno pravdivě 
vyplněním daného pole nebo označením vybrané varianty (popřípadě více variant). 
Žádné odpovědi nejsou správné ani špatné. 
 
Děkuji za Váš čas! 
Lenka Machotková 
 
A1. Věk ______ A2. Pohlaví     Ž     M  A3. Národnost _________________ 
 
A4. Hl. jazyk _________________ 
 
A5. Další jazyky ________________________________________________________ 
 
A6. Žil/a jste někdy v zahraničí? Kde? _______________________________________ 
 
A7. Jak dlouho? _________________________________________________________ 
 
A8. Setkal/a jste se někdy s projektem zaměřeným na multikulturní výchovu?  Ano   Ne 
 
B9. Když sedím ve skupince cizinců, cítím se… 
Příjemně   ο   ο   ο   ο   ο   Nepříjemně 
 
B10. Je skvělé poznávat lidi cizích kultur. 
Naprosto souhlasím   ο   ο   ο   ο   ο   Vůbec nesouhlasím 
 
B11. Měli bychom respektovat cizí kultury v ČR? 
Určitě ano   ο   ο   ο   ο   ο   Vůbec ne 
 
B12. Moje zkušenosti s cizinci jsou… 
Velmi dobré   ο   ο   ο   ο   ο   Velmi špatné 
 
B13. Chtěl/a bych v budoucnu žít v jiné zemi. 
Ano   ο   ο   ο   ο   ο   Ne 
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B14. Měla by menšina žijící v jiné kultuře setrvávat ve svých zvycích? 

Šátky, turbany  Ano   ο   ο   ο   ο   ο   Ne 
Modlitby  Ano   ο   ο   ο   ο   ο   Ne 
Stravování  Ano   ο   ο   ο   ο   ο   Ne 
Jazyk   Ano   ο   ο   ο   ο   ο   Ne 
 
B15. Do zahraničí jezdím… 
ο  1x za půl roku a častěji  ο  1x za rok  ο  jen vyjímečně 
 
V následujících otázkách zakroužkujte vše, co platí: 
 
C16. Sportuju (kromě tělocviku) 
ο  (skoro) denně ο  1-3x týdně  ο  občas  ο  nikdy 
 
C17. Dávám přednost 
ο  Individuálním sportům ο  Kolektivním sportům  ο  Obojímu 
 
C18. Ve sportu mě baví 
ο  Vyhrávat       ο  Pomáhat týmu         ο  Spolupracovat             ο  Soutěžit 
 
C19. Závodní sportu jsem 
ο  Nikdy nedělal/a  ο  Dělal/a dříve   ο  Dělám 
  
C20. Tělesná výchovy mě 
Moc baví   ο   ο   ο   ο   ο   Vůbec nebaví 
 
 
Obrázková část 
 

                                            
 
D21. Osoba na obrázku mi připadá                   D22. Osoba na obrázku mi připadá 
 
Sympatická ο   ο   ο   ο   ο Nesympatická        Sympatická ο   ο   ο   ο   ο Nesympatická 
Podobná      ο   ο   ο   ο   ο  Odlišná                 Podobná      ο   ο   ο   ο   ο  Odlišná 
Přátelská     ο   ο   ο   ο   ο  Nepřátelská           Přátelská     ο   ο   ο   ο   ο  Nepřátelská 
Inteligentní ο   ο   ο   ο   ο  Hloupá                   Inteligentní ο   ο   ο   ο   ο  Hloupá 
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A                            B                          C                            D 

 
E                             F                          G                           H 

 
 
D23. Zaškrtněte 0-8 možností, odpovědi se mohou opakovat. Kdo z osob na obrázcích 
by mohl být úspěšný v 
 
I. sportu                      A  B  C  D  E  F  G  H 
II. jazycích                 A  B  C  D  E  F  G  H 
III. vědě a technice    A  B  C  D  E  F  G  H 
IV. kultuře                 A  B  C  D  E  F  G  H 
 
D24. Zaškrtněte 0-8 možností, odpovědi se mohou opakovat. Z osob na obrázcích bych 
chtěl/a za 
 
 I. kamaráda/ku          A  B  C  D  E  F  G  H 
II. učitele/ku               A  B  C  D  E  F  G  H 
III.příbuzného/ou       A  B  C  D  E  F  G  H 
IV. známého/ou         A  B  C  D  E  F  G  H 
 
 
 
 


