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Tématické pole diplomové práce a její cíle

Důvody pro zpracování diplomové práce

V současnosti probíhá v České republice školská reforma, jejíž součástí jsou 

změny kurikula primárního, sekundárního i terciárního vzdělávání. Tyto změny jsou 

zakotveny i v rámcových vzdělávacích programech. „Vycházejí z nové strategie 

vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence1, jejich provázanost se 

vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém 

životě“ (VÚP, 2007) 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) určuje změny 

na několika úrovních. Školám i pedagogům je dána větší míra autonomie při 

vytváření vlastního vzdělávacího programu, jenž má zohledňovat individuální 

rozdíly mezi žáky a vliv prostředí ve škole i mimo školu. Je kladen důraz na 

vytvoření příznivého sociálního, emocionálního i pracovního klimatu, které je pro 

žáky motivující. Základní vzdělávání má podle RVP ZV (2007) být plánováno tak, 

aby se každý žák mohl realizovat a uspět. Učivo je rozděleno do vzdělávacích 

oblastí s důrazem na mezipředmětové vztahy a vztahy mezi jednotlivými oblastmi. 

V souvislosti s komplexním pohledem na základní vzdělávání představuje 

RVP ZV šest tzv. průřezových témat2, která „reprezentují okruhy aktuálních 

problémů současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního 

vzdělávání.” (2007, s. 90) Koncept zapojení průřezových témat je založen na jejich 

vztahu k různým vzdělávacím oblastem a tím dané široké možnosti jejich integrace 

do výuky. Průřezová témata se samozřejmě vztahují i ke klíčovým kompetencím 

jako výstupům základního vzdělávání. RVP ZV klade důraz na formativní aspekt 

průřezových témat v oblasti hodnot a postojů žáků základní školy. Všechna 

průřezová témata musejí školy povinně začlenit do svých školních vzdělávacích 

programů (ŠVP), žák se s nimi tak v určitém (v RVP ZV blíže nespecifikovaném) 

momentě povinné školní docházky musí setkat. Jednotlivá průřezová témata jsou v 

RVP ZV stručně charakterizována. Jejich obsah je rozdělen do tématických okruhů. 

                                                  
1 Klíčové komptence jsou charakterizovány v RVP ZV, VÚP Praha, 2007, s. 14 – 17.
2

Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v 
evropských a globálních souvislostech , Multikulturní výchova a Environmentální výchova
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„Každý tematický okruh obsahuje nabídku témat (činností, námětů). Výběr témat a 

způsob jejich zpracování v učebních osnovách je v kompetenci školy.“ (2007, s. 90) 

Multikulturní výchova jako průřezové téma základního vzdělávání byla 

zanesena do RVP ZV v souladu s požadavky současné globální společnosti, v které 

dochází k setkávání různých kultur. I Česká republika v dnešní době prochází 

změnami ve složení obyvatelstva. Jako demokratický stát a člen Evropské unie 

vystupuje z izolace a otevírá své hranice nejen pro svoje občany ve směru ven, ale i 

pro přistěhovalce ve směru dovnitř. Počty dětí imigrantů na základních školách se 

zvyšují a tento trend lze předpokládat i do budoucna.3 Zároveň je pro Českou 

republiku důležité (i kvůli tlakům Evropské unie) efektivně pracovat na integraci 

etnických menšin, jejichž příslušníci jsou občany ČR. Rámcový vzdělávací program 

pro základní vzdělávání se mimo jiné zavazuje poskytnout individuální přístup 

k žákům v souladu s reálnými možnostmi, tedy „pomáhat žákům poznávat a 

rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 

dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci; vést žáky k 

všestranné, účinné a otevřené komunikaci; rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat 

a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých; připravovat žáky k tomu, aby se 

projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva 

a naplňovali své povinnosti; vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, 

jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi.“ 

(2007, s. 12 – 13) Zamyslíme-li se nad výše uvedenými cíli základního vzdělávání 

v kontextu etnických a kulturních rozdílů, je zřejmé, že orientace na multikulturní 

témata je a bude v rámci základního vzdělávání důležitá.

Multikulturní výchova je značně komplexní oblastí a takto je 

charakterizována i v RVP ZV. Zahrnuje poznatky z různých polí společenských věd 

jako jsou např. etnologie, etnografie, geografie, historie, politické vědy 

(„[Multikulturní výchova] poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a 

kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; poskytuje znalost 

některých základních pojmů multikulturní terminologie: kultura, etnikum, identita, 

diskriminace, xenofobie, rasismus, národnost, netolerance aj.“). Dále koncept 

multikulturní výchovy podle RVP ZV obsahuje např. interkulturní výcvik („rozvíjí 

                                                  
3 V období od roku 1993 do roku 2008 se počet cizinců s trvalým pobytem v České republice zvýšil 
více než pětkrát. (http://www.czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu)
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dovednost orientovat se v pluralitní společnosti a využívat interkulturních kontaktů 

k obohacení sebe i druhých; pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet 

postoje tolerance a respektu k odlišným sociokulturním skupinám, reflektovat 

zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a uznávat je; rozvíjí schopnost 

poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, náboženských, 

sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních skupin“), 

sebepoznávání („napomáhá žákům uvědomit si vlastní identitu, být sám sebou, 

reflektovat vlastní sociokulturní zázemí“) a osobnostní výcvik („stimuluje, 

ovlivňuje a koriguje jednání a hodnotový systém žáků, učí je vnímat odlišnost jako 

příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu“), výcvik v interkulturní 

komunikaci („učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých, chápat a 

tolerovat odlišné zájmy, názory i schopnosti druhých“), výchovu k toleranci a proti 

rasismu („pomáhá uvědomovat si neslučitelnost rasové [náboženské či jiné] 

intolerance s principy života v demokratické společnosti; rozvíjí dovednost 

rozpoznat projevy rasové nesnášenlivosti a napomáhá prevenci vzniku xenofobie“) 

či nauku o lidských právech („učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, 

uvědomovat si, že všechny etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a 

žádná není nadřazena jiné“) atp. (2007, s. 97 – 98)

Multikulturní výchova se tak dle výše zmíněných cílů RVP ZV snaží v 

základní a střední škole představit prvek různorodosti, dále s ním ve vzdělávání 

pracovat, a též realizovat výchovu a výcvik v oblasti interkulturní senzitivity, 

interkulturní komunikace, lidských práv atp.

Zaměření pozornosti na kulturní a etnickou odlišnost je ve vzdělávacím 

systému České republiky novým směrem. Zavedení multikulturní výchovy do 

národního kurikula však proběhlo s jakousi samozřejmostí. Za předpokladu, že jak 

školy, tak pedagogové vědí, co je obsahem témat uvedených v RVP ZV, znají 

postupy, jak je účinně zapojit do výuky, a skutečně vědí, co jsou očekávané výstupy 

multikulturní výchovy. 

Obávám se ale, že poté, co společnost na území České republiky prošla 

zkušeností násilné homogenizace započaté nacismem a pokračující (společně 

s izolací) po několik dekád komunismem, mohou být pochopení důležitosti 

začleněni témat multikulturní výchovy do vzdělávání a výchovy (či schopnost 
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rozpoznání kulturních rozdílů a přiznání jejich validity vůbec), schopnosti pedagogů 

tak učinit a znalosti účinných metod pro multikulturní výchovu značně omezené. 

Je nutné si uvědomit, že „interkulturní citlivost není přirozená. A celé hledání 

cesty ke spolupráci a komunikaci nutné pro soužití v globální společnosti, je velmi 

obtížné, neboť se jedná o zcela nový pohled na společnost, „k němuž jsme nezdědili 

žádný vzor z minulosti.“ (Paige, 1993, s. 21)

Na jedné straně to byla složitost a mnohoznačnost tématu multikulturní 

výchova a na druhé straně velká volnost, kterou RVP ZV poskytuje školám a 

pedagogům v jeho zpracování a zařazení do výuky, které mě vybídly k otázkám, 

zda-li existují nějaké koncepty, metody či pravidla, aby integrace multikulturní 

výchovy byla smysluplná a opravdu funkční ve výchově žáků pro život v globální 

společnosti. Protože jsem si vědoma, že multikulturní výchova byla v České 

republice představena teprve nedávno, chtěla jsem se dozvědět, zda a jak funguje ve 

vzdělávacích systémech v zahraničí. Svoji pozornost jsem zaměřila na Spojené státy 

americké. Očekávala jsem, že jako typická přistěhovalecká země, kde je etnická, 

kulturní a rasová diverzita společenskou realitou a kde filosofie multikulturalismu 

v druhé polovině 20. století vznikla, bude USA nabízet velké množství literatury a 

zdrojů informací v oblasti multikulturního vzdělávání a výchovy. Během 

dvouměsíční stáže na University of Minnesota v Minnesotě, USA jsem se zaměřila 

převážně na studium literatury a sběr informací a materiálů. Zároveň jsem se 

účastnila seminářů, které se zabývaly problematikou kultury, vzdělávání a výchovy, 

rasy, etnicity a diverzity a souvisejících témat. Spolupracovala jsem s univerzitním 

centrem pro lidská práva (The University of Minnesota Center for Human Rights). 

Také jsem měla možnost se setkat a hovořit s osobnostmi, které se tématu kultury, 

mezinárodního vzdělávání, multikulturního vzdělávání a lidských práv věnují na 

různých úrovních vzdělání a oplývají vysokou odborností a značnou mezinárodní 

zkušeností ve výše uvedených oblastech. A v neposlední řadě jsem se též osobně 

setkávala s kulturními a etnickými rozdíly nejen v každodenním životě v průběhu 

celého pobytu, ale i během pravidelného docházení do St Peter Claver‘s Catholic 

School, základní školy, kde většina žáků byla jiného původu než bílého euro-

amerického.
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Pro zpracování diplomové práce jsem použila tyto kvalitativní metody: a) 

deskriptivní – v diplomové práci popisuji jak je multikulturní vzdělávání uchopeno 

v USA a jak jej představuje RVP ZV; b) historickou - jedna část diplomové práce se 

věnuje vývoji konceptu multikulturalismu a názorů na něj; c) komparativní -  

v některých částech práce je srovnáváno pojetí multikulturní výchovy a vzdělávání 

v ČR a USA.

Diplomová práce navazuje na vzdělání, které jsem absolvovala na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Vztahuje se ke všem oblastem mé 

aprobace – společenským vědám, angličtině i pedagogice a psychologii. Práce 

zasahuje do oblasti společenských věd, zejména pak do filosofie, politické filosofie 

a politických věd, sociologie a antropologie, sociální psychologie, pedagogiky a 

didaktiky. Jelikož jsem informace a myšlenky pro tuto diplomovou práci do značné 

míry čerpala ze zdrojů z oblasti Severní Ameriky, zapojila jsem znalost jazyka a 

částečně i předchozí znalost anglo-americké kultury.

Věřím, že informace, dovednosti, podněty i zkušenosti, které jsem osobně 

nabyla během stáže v USA, a následná sebereflexe tuto práci, i když pravděpodobně 

skrytě, ovlivní stejně tak, jako obohatí můj přístup jako budoucí pedagožky 

k tématům multikulturního vzdělávání a výchovy.
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Požadované výstupy

Diplomovou práci jsem zamýšlela jako zdroj informací pro studenty 

pedagogických fakult i pro osoby, které již pracují v oblasti vzdělávání. 

Cílem této práce je: a) upozornit na důležitou roli kultury ve vývoji osobnosti a 

pochopení vlastní identity a ukázat, že kulturou, v které vyrůstali, jsou ovlivněni jak 

učitel, tak žák; a dobrý pedagog, jako průvodce žáka na cestě vzděláváním a 

vývojem osobnosti, by si tento fakt měl uvědomovat; b) nastínit a vysvětlit důvody 

proč multikulturní výchova vznikla a proč byla začleněna do základního vzdělávání 

i v České republice; c) popsat možné reakce většinové společnosti na odlišnost, 

vysvětlit podstatu stereotypů, předsudků a rasistických postojů a uvést možnost, jak 

s nimi pracovat v různorodé společnosti; a v neposlední řadě d) nabídnout konkrétní 

metody a aktivity, které mohou pedagogové použít při začleňování témat 

multikulturní výchovy do vyučování.

Přestože jsou v diplomové práci uvedeny sporné body formátu multikulturní 

výchovy tak, jak je popsána v RVP ZV, není cílem této práce multikulturní výchovu 

jako takovou kritizovat. Naopak, zastávám názor, že jde o důležitý krok na cestě ve 

vytváření demokratického prostředí školy a nezbytnou součást základního 

vzdělávání. Dnešní generace žáků základních škol totiž bude žít a pracovat ve světě 

plném rozdílů. Mají možnost studovat a pracovat v zahraničí. Ale i na území našeho 

státu se s odlišnými jazyky, chováním a tradicemi budou setkávat. Tak tomu do 

určité míry bylo i v minulosti, avšak v nedemokratických režimech nefungoval 

rovný přístup ke všem občanům a sociální soudržnost byla udržována mocenským 

tlakem. Myslím si, že vystavování žáků od útlého věku problematice kulturní 

rozlišnosti, výcviku v interkulturní senzitivitě, ale i kontroverzním tématům 

týkajících se rasismu a útlaku etnických a sociokulturních skupin, je společně 

s učením se cizím jazykům velmi důležitou součástí vzdělávání, která může žákům 

pomoci orientovat se uspět v globální společnosti. A v neposlední řadě má Česká 

republika povinnost umožnit úspěch ve vzdělávání všem dětem (zdejším žákům) 

bez ohledu na jejich etnický či kulturní původ.



11

Na druhou stranu tato práce ani nechce tvrdit, že multikulturalismus je 

ideálním modelem lidské společnosti. Práce si netroufá hodnotit jednotlivá 

společenská uspořádání a jejich funkčnost či nefunkčnost. Chápu 

multikulturalismus jako společenskou realitu, které jsme v 21. století (hlavně díky 

technickým pokrokům lidstva) svědky. Na tuto skutečnost je nutno reagovat. Má-li 

být vzdělání přípravou na budoucnost, je multikulturní aspekt jeho nezbytnou 

součástí.

Uvědomuji si, že proces začleňování multikulturní výchovy do vzdělávacího 

systému je složitý a má několik vrstev. Pokud by jeho aktéry měli být pouze učitelé, 

je to pro ně velmi náročný úkol (ne-li nemožný). Proto jsem se snažila celou 

tématiku přiblížit a nabídnout inspiraci. 

Struktura diplomové práce

Diplomová práce je rozdělena do šesti kapitol a pomyslných dvou částí. 

První, teoretická část obsahuje pět kapitoly, druhá část, zaměřená více na praxi ve 

vzdělávání, jednu.

První část (kapitoly 2 – 5) nabízí teoretický rámec vzniku multikulturního 

hlediska vzdělávání. Seznamuje s pojmem kultura a představuje důvody pro 

začlenění multikulturní výchovy do základního vzdělávání. Jsou zde popsány 

aspekty současného světa, které přispívají k orientaci na multikulturní vzdělávání a 

výchovu. Jsou to: a) společenské změny (v důsledku globalizace, migrace a 

otevřenosti hranic, a vzniku občanské společnosti; změny ve složení obyvatelstva 

jednotlivých zemí atp.); b) změny v oblasti společenských věd (obohacení o 

hledisko kulturních rozdílů) a c) změny v oblasti vzdělávání (modifikace výstupů 

vzdělávání, kurikulární reforma v ČR).

. V první kapitole je objasněn pojem kultura, jsou nabídnuty jeho definice a 

ukázána komplexnost pojmu. Dále je popsán vliv kultury na rozličné oblasti 

lidského života, na osobnost, chování a prožívání. Kultura též ovlivňuje výchovu a 

vzdělávání, což je též součástí  první kapitoly, vzhledem k tématu diplomové práce.

Druhá kapitola se věnuje psychologickému pojetí identity. Jsou zde uvedeny 

obecné modely vývoje identity osobnosti (konkrétně Marciův model založen na 
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práci Eriksona), model vývoje sociální identity (podle Hardimanové) a dále pak 

modely vývoje identity příslušníka menšiny (dle Phinneyové et al. a Atkinsona et 

al.). Modely vývoje identity menšin jsou zpracovány obecně, avšak vycházejí ze 

sociální, rasové a etnické situace ve Spojených státech amerických. Nakonec je 

představen koncept multikulturní osobnosti.

Třetí kapitola seznámí čtenáře s filosofickým konceptem multikulturalismu. 

Popíše jednotlivé názorové proudy, které jeho vývoj formovaly, a představí 

základní myšlenky politické filosofie multikulturalismu (z oblasti Severní Ameriky 

především). Tato kapitola se pak zaměřuje na evropská specifika v pojetí 

multikulturalismu a česká specifika v postojích vůči diverzitě. 

V čtvrté kapitole jsou stručně uvedeny informace ze zdrojů Evropské unie, 

které mapují soužití menšin s většinovým obyvatelstvem ČR a Evropské unie. 

Výsledky průzkumu provedeného Evropskou unií ilustrují společenské trendy, které 

začlenění multikulturního aspektu do výchovy a vzdělávání podporují. V závěru 

jsou uvedeny počty žáků a studentů s jiným původem než českým zapojených do 

vzdělávacího systému v České republice ve školním roce 2009/2010.

Pátá kapitola se zaměřuje na vztahy mezi jednotlivými etnickými skupinami, 

respektive mezi většinovou společností a skupinami, které jsou zastoupeny 

v menšině. Problematika vztahu skupin je nahlížena z psychologického hlediska. 

Jsou zde popsány fenomény jako etnocentrismus, stereotypizace, předsudky a 

rasismus. Kapitola 5 se věnuje povaze jednotlivých typů postojů a chování vůči 

odlišným skupinám, jejich vzniku a vývoji. V neposlední řadě je v páté kapitole 

charakterizována role učitele v procesu omezování předsudků a boji proti rasismu a 

jeho práce se třídou v této oblasti. Jsou zde uvedeny změny přesvědčení a postojů 

vůči odlišnostem nutné pro interkulturní soužití. 

Druhá část (pomyslný předěl) diplomové práce se pak konkrétněji zaměřuje 

na metodiku zavedení multikulturního hlediska do vzdělávání. 

Šestá kapitola se věnuje realizaci vzdělávání a výchovy, které zahrnují prvek 

různorodosti. Popisuje rozdíl mezi konceptem multikulturního vzdělávání a 

multikulturní výchovy. A naznačuje jednotlivé metody a postupy pro efektivní 

začlenění témat souvisejících s diverzitou do výchovy do vzdělávání. Analýza 

konceptu multikulturní výchovy uvedeného v RVP ZV jako průřezové téma je 

obsahem druhé části šesté kapitoly. Kapitola 6 se zabývá vztahem multikulturní 

výchovy ke třem složkám její realizace: učivu (obsahu), žáku a učiteli. Jsou zde též 
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nastíněny sporné body zakotvené v RVP ZV, které mohou úspěšnou realizaci 

multikulturní výchovy ovlivnit.

Na závěr je představen tématický celek Lidská práva a já, který se v 

metodicky zpracované podobě nachází v přílohách této diplomové práce. Jsou zde 

nabídnuty konkrétní aktivity, které mohou být použity v rámci jednotlivých 

vzdělávacích oborů či samostatně, v podobě semináře (i tak však existují 

mezipředmětové vztahy). Přestože se navržený tématický celek, jak již z názvu 

vyplývá, opírá o koncept lidských práv, konkrétně o Všeobecnou deklaraci lidských 

práv vyhlášenou Valným shromážděním OSN 10. 12. 1948, přesahují jednotlivé 

aktivity právní tématiku a zasahuje i do jiných tématických okruhů průřezového 

tématu Multikulturní výchova dle RVP 2007. Vztahují se k následujícím okruhům: 

Kulturní diference, Lidské vztahy, Princip sociálního smíru a solidarity, Etnický 

původ. (VÚP Praha, 2007) Aktivity jsou rozděleny do šesti vyučovacích jednotek, 

navržených pro klasickou vyučovací hodinu v českých školách (45 min). Každou 

jednotku charakterizuje jedno klíčové slovo. Klíčová slova jsou: naše škola, 

Všeobecná deklarace lidských práv, realita, rasismus, problém a řešení. Jednotlivé 

činnosti jsou zaměřeny na lidská práva a výchovu k toleranci a proti rasismu; na 

žákovu sebereflexi; na faktory, které vytvářejí jeho osobnost, které ovlivňují jeho 

vývoj, s důrazem na množství těchto faktorů; podněcují ke kladnému postoji 

a otevřenosti vůči odlišnostem. Aktivity pomohou žákům vyvíjet dovednosti 

potřebné k soužití v pluralitní společnosti.
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1. Kultura a její vliv na člověka

1.1 Definice kultury

Slovo kultura má v češtině dva významy, stejně jako např. v angličtině. 

Zaprvé, kultura (culture) označuje vytvořený svět (významů, hodnot, způsobů 

chování) určitého společenství. Zadruhé, označuje artefakty, lidské výtvory 

v estetické oblasti (výtvarné umění, hudbu, literaturu), v češtině bychom mohli 

použít označení umění, v angličtině se používá název Culture (big C culture). Tato 

část práce se věnuje prvnímu významu slova kultura.

V antice měl pojem kultura selektivní a axiologický význam. Označoval to 

zdokonalené a lepší a odděloval jej od toho, co zůstávalo v původním stavu 

(v starověkém Římě bylo slovo kultura spojováno s obděláváním půdy – agri 

cultura). Hodnotící rozměr se zachoval ve filosofii i hovorové řeči (politická 

kultura, kultura stolování atd.)

V současnosti pracují společenské vědy zabývající se kulturou s „hodnotově 

neutrálním pojetím kultury, protože považují kulturu za univerzálně lidský 

fenomén, jenž je nutným, nezcizitelným znakem jakékoli lidské společnosti.“ 

(Petrucijová, 2005, s. 8) Kultura je pojata jako univerzální technologie lidstva, jíž se 

člověk odlišuje od ostatních subhumánních bytostí. Člověk kulturu vytváří a 

zároveň je jejím nositelem.

Existují širší, ke všem výtvorům lidské civilizace se vztahující definice 

pojmu kultura a užší, k chování lidí se vztahující definice. Americký antropolog 

Robert F. Murphy (2004) definuje kulturu jako celistvý systém významů, hodnot a 

společenských norem, kterými se řídí členové dané společnosti a které 

prostřednictvím socializace předávají dalším generacím.

„Pojem kultura se pokouší naznačit, že lidé nežijí pouze podle pravidel daných 

přírodními zákonitostmi, ale že vytvářejí svůj vlastní svět, který je od přírody 

odlišný.“4 (Jandourek, 2003, s. 175) 

                                                  
4 Při dnešních možnostech zásahu vědy do přírodního světa je otázkou, do jaké míry jsou a budou 
přírodní svět a lidmi vytvořený svět odděleny.
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Způsobem předávání kultury je učení. Zatímco zvíře se učí ze své vlastní 

bezprostřední zkušenosti či od členů své skupiny, lidé se v procesu enkulturace učí 

symbolům, pomocí nichž vyjadřují své myšlenky a pocity. Toto učení je z velké 

části nevědomé. 

Společnosti vytvářejí kulturní vzorce chování. V průběhu evoluce začala být 

schopnost přizpůsobit se přírodnímu světu, avšak i jej přetvářet, velmi důležitá. 

Kulturní praktiky jsou založeny na létech zkušeností v daném prostředí. Životní 

prostředí ovlivňuje jaké jídlo lidé jedí, jak se odívají či jak vypadají jejich příbytky. 

(Moodian, 2009) Otázkou je, do jaké míry je změna přírodního světa pozitivní čí 

negativní, zejména pro další generace. Sociologové proto dělí chování kultur vůči 

životnímu prostředí na adaptivní, pomáhající přežití a reprodukci, a maladaptivní, 

ohrožující přežití a reprodukci. To, co je adaptivní pro jednu kulturu, může být 

maladaptivní pro jinou. 

Moodian (2009) uvádí tzv. obecný model kultury a chování (general model 

of culture and behavior) (viz Obrázek č. 1), podle nějž je kultura utvářena životním 

prostředím a dějinami a ovlivňuje chování svých nositelů. Kultura je dále 

v interakci s duchem doby (Zeitgeist) a vedením (leadership) dané společnosti, čímž 

také ovlivňuje chování lidí. 

Pro větší názornost je vztah kultury, dějin, životního prostředí, ducha doby, vedení a 

chování znázorněn v Obrázku č. 1.

Moodian (2009) uvádí příklad životního prostředí USA, kdy velké 

vzdálenosti mezi obydlenými částmi vedly k rozvoji automobilové kultury, 

která je pro USA typická. Kolonizace je příkladem dějinného ovlivnění 

formování určitých kultur. Příkladem vlivu vedení je např. občanská 

neposlušnost (civil disobedience) poprvé představená Mahátmou Ghándím, 

způsob protestu, který přejaly různá hnutí či studentské skupiny. 
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Obrázek č. 1 Obecný model kultury a chování

Zdroj: Moodian, 2009

Kulturu tvoří lidé, čas, prostor a jazyk. (Moodian, 2009) V jádru každé 

kultury leží populace. Prostor významně ovlivňuje lidi a jejich chování, neboť lidé 

se kvůli vlastnímu přežití musejí naučit s tímto prostorem zacházet. Když lidé žijí 

dlouhou dobu v nějaké geografické oblasti, vytvoří si způsoby, jak se v daném 

prostředí chovat a ty předávají dalším generacím. Tyto způsoby života a chování se 

mění v čase a v závislosti na geografických změnách obývaného prostoru. Jazyk 

slouží jako prostředek předávání kultury. „Kultura je tedy to, co je společným 

jazykem předáváno z generace na generaci lidmi žijícími v určitém období v určité 

geografické oblasti světa.“ (2009, s. 13) Základní prvky kultury znázorňuje Obrázek 

č. 2. (2009, s. 13)

ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

DĚJINY
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Obrázek č. 2 Základní složky kultury 

Zdroj: Moodian, 2009

Systém, který kultura vytváří, je soudržný a jeho části k sobě nejsou náhodně 

přiřazeny. Je to systém dynamický a proměnlivý. Když se změní jedna součást 

systému kultury, změní se i další prvky kultury.5

Podle velikosti lze kultury rozdělit na makrokultury (např. kultury 

nadnárodní a národní) a mikrokultury (subkultury, rodina, organizace). Nadnárodní 

kultury nejsou oproti kulturám národním svázány hranicemi státu. Jako subkultura 

bývá označena kultura dílčí skupiny, zpravidla odlišná od „oficiální“ kultury. 

Jednotlivec může být příslušníkem různých kultur – jeho vlastní rodina má určitou 

kulturu; podnik, v kterém pracuje, má vlastní kulturu; může být příslušníkem určité 

subkultury a zároveň je občanem určitého státu a členem určitého národa, který má 

nějakou kulturu.  Důležitým aspektem kultury je tedy mnohovrstevnatost.

                                                  
5 Jandourek uvádí jako příklad situaci, kdy se ženy i v době mateřství věnují kariéře. Nejenže brzy 
po porodu nastoupí do práce, ale změní se i strukturace času rodiny a  ženy jsou díky své 
ekonomické nezávislosti na partnerovi ochotnější se rozvádět. ( Jandourek, 2003, s. 179)

JAZYK

LIDÉPROSTOR
ČAS



18

Většina společností současného světa může být označena za heterogenní. 

Tvoří více či méně integrovaný celek, jsou však vnitřně diferencované. 

V globalizovaném světě se kultury přibližují díky ekonomické závislosti jedné na 

druhé. Naproti tomu často dochází ke konfliktu, vlivem rozdílných interpretací 

skutečnosti, chování či hodnot. Každá kultura má totiž složku viditelnou – chování, 

které můžeme u jejích nositelů pozorovat - a neviditelnou – základní hodnoty a 

soustavu názorů. Každou společnost, přestože se v ní mnoho hodnot může lišit, drží 

pohromadě tzv. základní hodnoty (core values). (Matsumoto, 1996) V souvislosti se 

skrytostí hodnotových a názorových složek kultury se mluví o tzv. analogii ledovce 

(Iceberg Analogy) (Paige, 1993, s. 160), kterou znázorňuje následující obrázek. 

Popisuje situaci setkání dvou příslušníků odlišných kultur, které se podobá střetu 

dvou ledovců. Každý člověk má tzv. vnitřní kulturu (internal culture), již běžně 

nazýváme smýšlením či mentalitou. Tato část pomyslného ledovce se skrývá pod 

mořskou hladinou, člověk si ji běžně neuvědomuje. Naopak tzv. vnější kultura 

(external culture) je viditelnou částí ledovce, chováním. Dle E. T. Halla, který 

poprvé rozlišil vnitřní a vnější kulturu, lze mentalitu druhého člověka poznat pouze 

aktivním zapojením se do jeho kultury. V tomto procesu ale zároveň u jedince 

dochází k uvědomění si své vlastní vnitřní kultury. (1993) 
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Obrázek č. 3 Analogie ledovce (Iceberg Analogy)

Vysvětlivky k Obrázku č. 3

Vnější kultura (External Culture)
chování, myšlenky

Vnitřní kultura (Internal Culture)
myšlenky, hodnoty, vzory způsobu myšlení

otevřeně naučená skrytě naučená
vědomá nevědomá
snadno změnitelná obtížně změnitelná
objektivní vědomí subjektivní vědomí

*Překlad pojmů uvedených v obrázku: behavior = chování; beliefs = přesvědčení, 

názory, víra, values and thought patterns = hodnoty a vzory/modely myšlení

Zdroj: Paige, 1993
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Blízké setkávání kultur je způsobeno i vlivem migrace. Pro lidi, kteří migrují 

do odlišných kultur, ať již krátkodobě či trvale, je nejdůležitější částí kultury vnitřní 

kultura. Poznání vnitřní kultury poskytuje rámec pro analýzu chování a zvyků svých 

i ostatních lidí. (Paige, 1993) Při styku kultur často dochází k difúzi. Ve své přímé 

podobě se projevuje na úrovni ekonomické, např. obchodní výměnou, dostupností 

stejného zboží v různých kulturních oblastech, ale i na úrovni životního stylu a 

trávení volného času, např. sledováním stejných filmů či četbou stejných knih. 

Jedna kultura může též něco nevědomě předat druhé a ta pak třetí, takto dochází 

k nepřímé difúzi. 

V reakci na fenomén setkávání kultur a jejich pronikání se mnohé 

společenskovědní discipliny rozšiřují o další rozměr – multikulturalitu. Pedagogika 

se zabývá interkulturním vzděláváním a multikulturní výchovou; psychologie 

věnuje větší pozornost rozlišnostem přičítaným příslušnosti ke kultuře6; sociologie 

zkoumá soužití lidí z různých kultur atp. Zavedené pojmy a kategorie bývají 

nahlíženy z perspektivy různých kultur, neboť výzkumy prokázaly, že kultura 

ovlivňuje naše sebepojetí a interpretaci významu okolního světa. Názory, myšlenky 

a dění ve světě přestávají, s multikulturním aspektem na mysli, mít jednoznačnou 

platnost.

1.1.1 Problematičnost uchopení pojmu kultura

Ještě předtím než se americký psycholog David Matsumoto ve své knize 

Kultura a psychologie (1996) věnuje definici kultury, upozorňuje na skutečnost, že 

definice kultury je vždy též kulturou samou podmíněna. Kategorie, v kterých se o 

kultuře pojednává ve Spojených státech amerických jsou: popisné, zdůrazňující 

rozdílné chování spojené s určitou kulturou, historické definice, týkající se dědictví 

a tradice spojené se skupinou lidí, normativní, popisující normy a pravidla dané 

kultury, psychologické popisy, zdůrazňující učení, řešení problémů a jiné způsoby 

                                                  
6 Pedersen (1999) mluví o kultuře jako čtvrté dimenzi psychologie, která poskytuje dodatečný 
význam psychodynamickým, behaviorálním a humanistickým interpretacím. Hledisko zaměřené na 
kulturu se zdůrazňuje jak kulturně specifické charakteristiky, které odlišují, tak i kulturně  obecné 
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chování a jednání spojované s určitou kulturou, strukturální definice, zaměřené na 

sociální a organizační prvky kultur, a genetické popisy, týkající se vzniku kultury. 

(Matsumoto, 1996) Zatímco Japonci se pod slovem kultura prvně může vybavit 

třeba čajový obřad.

Kultura zasahuje do různých aspektů života, jako jsou obecná 

charakteristika, jídlo a oblékání, bydlení a  technologie, individuální a rodinné

aktivity, společenství (community) a vláda, prosperita (welfare), náboženství a věda, 

sex a cyklus života. Různorodost jmenovaných oblastí dokazuje, že kultura je 

složitým konceptem, který zahrnuje materiální  i duchovní stránky života, chování 

jednotlivce i skupiny. Kultura se dotýká i reprodukce či organizovaných 

společenských aktivit, jako jsou náboženství či věda.

K problematičnosti uchopení pojmu kultura a vyjádření, co obsahuje, 

přispívá skutečnost, že kultura jako taková je abstraktní – nemůžeme ji vidět, slyšet 

ani pocítit. To konkrétní a pro nás vnímatelné jsou manifestace kultury – rozdíly 

v lidském chování, které sledujeme v činech, myšlenkách, rituálech a tradicích. 

Abstraktní pojem kultura slouží jako nálepka, etiketa (label), která žije svým

vlastním životem. Podobnosti uvnitř skupiny a rozdíly mezi skupinami dají 

vzniknout označení kultura a tento pojem zpětně odkazuje na určité společné znaky 

a určité odlišnosti. Takto se vytváří reciproční vztah mezi vlastním chováním a 

našim teoretickým chápáním kultury. Stručně řečeno, existují objektivní aspekty 

(jídelní návyky, styl oblékání, výběr a vzhled používaných nástrojů atp.) a 

subjektivní aspekty kultury (chování, postoje, hodnoty atp.). Lidé pozorují 

podobnosti uvnitř skupiny a odlišnosti mezi skupinami. Používají slovo kultura aby 

označili svá pozorování. Toto označení poté zpětně odkazuje na objektivní a 

subjektivní aspekty kultury. Dané aspekty tak upevňují pojetí kultury. Matsumoto 

(1996) tento jev nazývá reciproční cyklus. 

Kultura je koncept, který nám pomáhá vysvětlit určité chování, a proto každý 

rozpor mezi chováním a kulturou vytváří napětí v jejich vzájemném vztahu a často 

vede ke změně v kultuře. Určitý stupeň rozporu mezi kulturou jako rámcovým 

konceptem a chováním, které stanovuje, však vždy existuje, protože kultura je 

dynamická, proměnlivá, vždy v těsném vztahu se skutečným chováním. Při 

                                                                                                                                             
charakteristiky, které spojují. Zapojení stejného i odlišného poskytuje doplňující a komplexní 
kontext pro psychologické porozumění. (1999, s. 4) 
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srovnávání kultur může velmi často dojít k omylu tím, že se srovnává ideální obraz 

jedné kultury s reálným chováním příslušníků kultury druhé. Jandourek (2003) 

uvádí jako příklad srovnání představy duchovního světa hinduistické Indie s 

reálným obrazem konzumního a materiálního světa Západu.

Existuje mnoho definic kultury. Matsumoto ji definuje jako „soubor 

myšlenek, postojů a hodnot sdílených skupinou lidí, avšak odlišných pro každého 

jednotlivce, přenášené z generace na generaci.“ (1996, s. 16) Tato definice 

nezahrnuje fyzické atributy, životní prostor, rasu ani národ. Kritériem pro rozlišení 

příslušnosti či nepříslušnosti k určité kultuře je právě sdílení výše uvedených jevů či 

jeho absence. 

1.2 Kultura a osobnost

Osobnost každého příslušníka kultury a kultura sama jsou v neustálé 

interakci. Pokud jsou součástí kulturního systému vzorce chování, není divu, že 

jednání jednotlivců je ovlivněno kulturou, k níž přísluší. Avšak bylo zjištěno, že 

kultura ovlivňuje i vnímání a prožívání. Socializací a enkulturací si jedinec vytváří 

svůj vlastní obraz světa, který je však velmi podobný obrazu světa ostatních 

příslušníků dané kultury. Kultura formuje naše vnímání sebe sama a tyto konstrukty 

já pak dále ovlivňují náš způsob myšlení, jednání a prožívání. 

Protože v dnešní době již neplatí, že do české školy chodí pouze čeští žáci a 

že český učitel vyučuje pouze v České republice, mělo by být v zájmu každého 

pedagoga se s výzkumy kulturně podmíněných rozlišností v chování, jednání a 

prožívání seznámit. V následující kapitole budou tyto rozdílnosti nastíněny. 

Lidé mají sklony vidět příslušníky určité kultury jako homogenní celek 

(velmi často jsou ovlivněni stereotypy), avšak kultura je koncept sociální i osobní. 

Individuální rozdíly spočívají v tom, do jaké míry jednotlivec sdílí aspekty určité 

kultury. Přehlížení individuálních rozdílů v kultuře vede ke vzniku stereotypů. 

Matsumoto (1996) definuje kulturu jako psychosociální fenomén, což vede 

k otázkám, jak se osobnost od kultury liší. Zaprvé, kulturu definuje skupina znaků, 
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které sdílí určitá osobnost s ostatními členy kultury. Existují sice rozdíly, do jaké 

míry dané znaky sdílí, avšak existence těchto znaků platí pro všechny členy kultury. 

Zadruhé, důležitým atributem kultury je trvalost – způsobená učením a přenosem 

z generace na generaci. Rodiče, širší příbuzenstvo a vrstevníci hrají důležitou roli 

v socializaci a enkulturaci jedince. Zajišťují, že názory, zvyky, rituály a normy se 

jednotlivec učí velmi podobným způsobem jako oni. Škola, práce, vládní 

organizace nebo právo slouží jako instituce stejnému účelu. Následkem toho je 

kultura do značné míry neměnná v čase, což nemusí platit pro osobnost. Zatřetí, 

kultura je sice přítomna v každém jednotlivci, jakožto jeden z výsledků socializace, 

avšak existuje též jako sociální jev, označení popisující naprogramovaný vzorec 

života, který jsme se naučili a na který jsme zvyklí. 

Jak již bylo zmíněno, kultura má kruhový vztah mezi svými aspekty jako nálepkou 

(label) a jednotlivým chováním svých příslušníků. Pojetí osobnosti nemají nic 

společného se sociálním labelingem (označováním, nálepkováním) ani s výše 

uvedeným kruhovým vztahem.

Viditelnou částí kultury je chování (viz Analogie ledovce, Obrázek č. 3). 

Kultura však poskytuje i kognitivní a afektivní rámce, které podpírají způsob 

chování. (Moodian, 2009) Vztah kultury, kognitivního, afektivního rámce a 

způsobu chování ilustruje Obrázek č. 4. (2009, s. 12)
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Obrázek č. 4 Kultura jako systém poznávání, emocí a chování

Zdroj: Moodian, 2009

Společenské vědy rozlišují kultury individualistické a kolektivistické. 

Západní svět reprezentuje individualistické kultury. Takové kladou důraz na JÁ, 

jednotlivce, individuální úspěch atd. Naopak východní kultury (orientální) jsou 

popisovány jako kultury kolektivistické, vyjádřené osobním zájmenem MY, 

kladoucí důraz na celou komunitu a její chování. S tímto pojetím souvisí i vnímání 

sebe sama příslušníků dané kultury. 

V individualistických kulturách si jedinec vytváří nezávislé sebepojetí

(independent construal of self) zaměřené na osobní atributy jako jsou schopnosti, 

osobnostní vlastnosti, inteligence, vlastní cíle a volby, jejich vyjadřování na 

veřejnosti a jejich upevňování v soukromí prostřednictvím sociálního srovnávání. 

V tomto pojetí je já ohraničená entita, jasně oddělená od ostatních. 

Kolektivistické kultury kladou důraz na tzv. zásadní propojenost lidí

(fundamental connectedness of human beings). Pro jednotlivce je zásadní úspěšně 

se zařadit do skupiny, jejíž je členem pomocí soucitu, odhadování myšlenek 

druhých, dodržování role, která mu je určena atp. Jednotlivec si takto vytváří 

vzájemně závislé sebepojetí (interdependent construal of self) (1996, s. 40). V tomto 

obraze je já neohraničené, přizpůsobivé a podmíněné okolím. Dochází k neustálému 
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překrývání mezi já a ostatními důležitými lidmi (relevant others). Neznamená to, že 

by si jednotlivec nebyl vědom svých osobních vlastností, postojů a schopností, 

avšak tyto vnitřní znaky jsou daleko méně význačné ve vědomí, a proto neovlivňují 

myšlení, prožívání a jednání primárně. 

Výzkumy (1996, s. 41) ukázaly, že lidé s nezávislým sebepojetím pokládají 

své vlastnosti a schopnosti za nejvíce charakteristické, o nich samých vypovídající 

informace. Naproti tomu lidé se vzájemně závislým sebepojetím dokáží přemýšlet o 

svém já ve více různých situacích, např. já a moje rodina, já a můj partner a já a mí 

přátelé. 

Sebepojetí slouží jako kognitivní rámec (cognitive template) pro výklady 

chování ostatních lidí. Je zřejmé, že dva výše uvedené typy sebepojetí budou 

takovou interpretaci ovlivňovat různě. Lidé s nezávislým obrazem sebe sama 

zpravidla očekávají, že ostatní lidé mají též relativně stabilní osobnostní 

charakteristiky. Pokud člověk s nezávislým viděním sebe sama sleduje chování 

druhého, má sklon z pozorovaného chování vyvozovat osobnostní charakteristiky 

sledovaného jedince. 

Matsumoto jako příklad uvádí výzkum, který byl uskutečněn v USA. 

(1996, s. 42) Respondenti četli zadaný článek, v němž autor vyjadřoval podporu 

Fidelu Castrovi. Respondenti automaticky přisuzovali autoru sympatie ke Castrovi, 

přestože jim bylo jasně řečeno, že článek byl objednaný a autor si nemohl sám 

vybrat, jak bude článek zaměřen. Respondenti nebrali na vědomí, že autor byl 

k napsání článku donucen, a vydedukovali autorovu povahu (názor).

Tento proces je v psychologii označován termínem fundamentální atribuční chyba 

(fundamental attribution error).

Fundamentální atribuční chyba se pravděpodobně nebude vyskytovat příliš často u 

vzájemně závislých kultur, jejichž příslušníci mají sklon vysvětlovat chování 

ostatních na základě vlivu situace. 

Matsumoto zmiňuje Millerův (1984) výzkum společenských vzorců výkladu 

situace, kdy respondenti -  Američané a hinduističtí Indové – popisovali sobě 

známé osoby, o kterých věděli, že dotyční udělali někomu něco dobrého či zlého. 

Po charakteristice osob byli požádáni o vysvětlení, proč se dotyčný zachoval tím 

určitým způsobem. Američané vysvětlovali chování zpravidla obecným založením 

osoby (např. „Je velmi nezodpovědná.“), zatímco Indové ve svém vysvětlení 
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chování určité osoby zdůrazňovali její povinnosti, sociální roli atp. Zaměření na 

konkrétní situaci nesouviselo u Indů se vzděláním ani se sociálním postavením, což 

vyvrací názor, že vysvětlují na kontextu závisle kvůli své neschopnosti myslet 

abstraktně. 

Motivace může být též kulturně podmíněná. Příslušníci kultur Západu bývají 

zpravidla motivováni vnitřně, zatímco motivace orientálních kultur bývá vnější.

Nezávislé a vzájemně závislé sebepojetí mají vliv i na sebeúctu jedince. 

Jedinci s nezávislým sebepojetím se často vidí jako jedineční, mají sklon 

podceňovat stejnost žádoucích rysů, tzv. efekt falešné jedinečnosti (false uniqueness

effect). Naopak, u příslušníků kultur s vzájemně závislým sebepojetím může být 

spokojenost sama se sebou často odvozena od naplnění očekávání ostatních a 

vybočování z davu je zde tak nežádoucí.

Kultura ovlivňuje i prožívání. Matsumoto rozděluje emoce na sociálně 

nezúčastněné (socially disengaged) a sociálně zúčastněné (socially engaged). Do 

první skupiny patří city, které podporují nezávislost já na ostatních, např. hrdost či 

pocit nadřazenosti, strach či frustrace. Do druhé skupiny patří emoce, které pramení 

z blízkého vztahu, jehož je člověk součástí, např. sympatie, pocit respektu, vděčnost 

či vina. Všichni lidé prožívají oba typy emocí. Avšak kulturně podmíněné rozdíly 

jsou v četnosti prožívání jednoho či druhého typu emoce. Lidé se vzájemně 

závislým sebepojetím většinou prožívají sociálně závislé emoce, příslušníci kultur 

s nezávislým sebepojetím naopak.

Ačkoli je mnoho emocí stejných napříč kulturami, existují některé emoce pouze 

v určité kultuře – jsou nazývány původní emoce (indigenous emotions).7

Uvedené rozdíly v jednání, vnímání a prožívání se mohou ve své míře mezi 

příslušníky určité kultury lišit. Přesto bylo mnoha výzkumy dokázáno, že existuje 

spojitost mezi kulturou a sebepojetím.

                                                  
7

Matsumoto zmiňuje emoci fago, zaznamenanou u kultur v oblasti Mikronésie, kterou hrubě 
popisuje jako kombinaci soucitu, lásky a smutku, jedná se tak o vysoce sociálně angažovanou/ 
zapojenou emoci. (1996)
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1.2.1 Kultura, vzdělání a výchova

Součástí každé kultury jsou i představy o cílech vývoje potomků. Napříč 

kulturami se nemusí příliš lišit, avšak existuje mnoho způsobů jak jich děti 

dosáhnou. Kultura ovlivňuje výběr metod, které budou používat rodiče a ostatní 

lidé, kteří dítě vychovávají. Kultura též vytváří určitý vzor dospělého jedince, 

kterému by se dítě mělo přiblížit. Metody, jež obecně formují osobnost dítěte 

zahrnují nějaký druh povzbuzení, trestu a určitou míru utváření směrem ke 

kýženému chování. Povzbuzování určitého chování může mít podobu odměny, 

morálního zdůvodnění, pochválení úspěchu či podpory soutěživosti. Od dětí se 

očekává poslušnost rodičům a autoritám a neposlušnost bývá trestána např. slovní 

kritikou, omezením výhod, fyzickým trestem, náboženským tabu či hrozbou 

omezení lásky. Výše zmíněné způsoby dosažení cílů ve výchově používají všechny 

kultury. Odlišuje se však, jaká metoda v jednotlivých kulturách převládá. Proto 

když se výchovné metody rodičů liší od výchovných metod profesionálů, kteří 

s dítětem pracují, jako jsou např. učitelé, psychologové atp., je to pro dítě matoucí. 

Dítě může reagovat apatií či naopak rebelstvím. (Keats, 1997)
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2. Identita

V předešlé kapitole jsme nastínili vztah mezi osobností a kulturou. Nyní 

podrobněji zaměříme na psychologické pojetí identity. 

Identitě ve filosoficko-politickém rámci bude pozornost věnována v Kapitole 3.

2.1 Psychologické pojetí identity

„Identita je složitá, proměnná, přesahující a vyplývající ze souvislostí, spíše 

než stabilní a statická.“ (Banks, 2008, s. 27) Podle Bankse (2008) by jednotlivci 

měli rozvíjet „křehkou rovnováhu mezi kulturní, regionální, národní a globální 

identifikací“ (s. 28)

Identita a její dimenze se mění v průběhu života v závislosti na situaci, v níž 

se člověk ocitá, na sociálních rolích, které jsou mu připsány, na sociálním zázemí, 

prostředí a interakci s lidmi. (Moree & Varianty, 2008) 

Vytváření identity je významnou součástí socializace. Velká část procesu 

vytváření identity spadá do období dospívání. Jelikož adolescenti v západním světě 

tráví mnoho času ve škole, důležitém poli pro socializaci, hrají vzdělávací instituce 

zásadní roli při vývoji identity. 

2.1.1 Model vývoje identity osobnosti

Erikson (1950, 1968) předložil teorii utváření identity osobnosti, dle níž je 

dosažená identita výsledkem období zkoumání a experimentování obvykle 

v průběhu dospívání (adolescence). Marcia (1966, 1980) rozšířil Eriksonovu práci a 

vytvořil model utváření identity osobnosti se čtyřmi odlišnými stavy identity 

osobnosti, založenými na prvcích krize a rozhodnutí. Adolescent se nachází ve 

stavu rozptýlené identity (identity diffusion), pokud ještě nezažil krizi identity, svoji 

příslušnost zatím nezkoumal a neučinil v této oblasti žádná rozhodnutí. Ve stavu 

předurčené identity (foreclosed identity) učinil adolescent v oblasti identity 

neuvědomělá rozhodnutí založená na vnějším vlivu (např. rodičů). Stav moratoria 
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(moratorium) se vyznačuje aktivním hledáním v oblasti identity. Adolescent se 

nachází uprostřed krize identity, ale zatím neučinil žádná rozhodnutí týkající se 

některé ze součástí identity osobnosti. Dosažená identita (achieved identity) je 

posledním stavem v Marciově teorii. Zde se nachází adolescent, který již prošel 

krizí identity, experimentoval s možnostmi a došel k rozhodnutí o tom, čemu věřit a 

kým se stát. (Ponterotto et al., 2006) 

2.1.2 Model vývoje sociální identity

Hardimanová definuje sociální identitu jako „všechny rozmanité sociální 

skupiny, kterých je jednotlivec členem (vědomě i nevědomě) a vědomé či 

nevědomé užívání tohoto sociálního referenčního rámce ve vnímání sebe sama, 

sociální percepci a sociální interakci.“ (1982, in Ponterotto et al., 2006, s. 61) 

Model vývoje sociální identity podle Hardimanové se skládá z pěti fází: žádné 

sociální vědomí, akceptování, vzdor, redefinice a zvnitřnění. 

První fáze (no social consciousness) je charakteristická spontaneitou a 

přirozeností co se týče sociálních postojů a chování jedince. Jedinec si neuvědomuje 

očekávané sociální role, a není tak jimi zmatený. Tlaky na přizpůsobení se sociální 

normě nemá ještě zvnitřněné. V druhé fázi (acceptance) se jedinec identifikuje se 

vzory rolí a napodobuje jejich chování. Jedná v rámci pravidel určité sociální 

skupiny. V této fázi se vytvářejí stereotypy a jedinec se jimi řídí, současně odmítá 

chování, které narušuje sociální normy či z nich vybočuje. Ve třetí fázi (resistence)

začíná jedinec zpochybňovat své dřívější přesvědčení o sobě jako členu určité 

sociální skupiny. Uvědomění si konformity v souvislosti s určitou sociální skupinou 

vyvolává nepříjemné pocity či vztek. Jedinec odmítá tlaky na přizpůsobení se a 

vytváří si nový pohled na danou sociální skupinu. Čtvrtá fáze (redefinition) je 

charakterizována úvahami o skupině a vymezením specifických potřeb oddělených 

od skupiny jako celku. Znovu se objeví zájem o původ a kulturu jedince jako člena 

dané skupiny. Objevují se pocity hrdosti a úcty vztažené ke členství ve skupině. 

V poslední fázi (internalization) jedinec začlení aspekty identity získané 

v předchozí fázi do své celkové sociální identity. Jedinec je přizpůsobivý, otevřený 

novým myšlenkám a, do jisté míry, samostatný. Dokáže projevit empatii vůči 
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osobám ve stejné sociální skupině, které se nacházejí v dřívějších fázích vývoje 

sociální identity. (2006, s. 61 - 62)

2.1.3 Model vývoje identity menšin

Phinneyová (1990) se svými kolegy svou vytvořili spojitost mezi vývojem 

identity menšin a obecnými modely vývoje identity. Předpokládají, že vazba na 

etnickou identitu je důležitým článkem v sebepojetí mladých příslušníků menšin a 

faktor, který zprostředkuje vztah mezi statusem příslušníka menšiny a 

přizpůsobením se. Příslušníci menšin musejí vyřešit dva základní problémy 

vyplývající ze jejich statusu nedominantní skupiny ve společnosti. Prvním 

problémem je existence stereotypizace a předsudků vůči skupině, k níž náleží. 

Druhý problém představuje odlišný žebříček hodnot. Příslušníci menšin si musejí 

vybrat mezi svým žebříčkem hodnot (vypořádat se s ním) a tím, který 

upřednostňuje dominantní skupina. Adolescenti, kteří přijmou fakt, že tyto 

problémy se jich týkají a aktivně je zkoumají a vyřeší, rozvíjejí svou hotovou, 

dosaženou identitu. Naopak těm, kterým se nepodaří výše uvedené dva základní 

problémy prozkoumat a vyřešit, se vyvine rozptýlená či předurčená identita. 

(Phinney et al., in Ponterotto et al., 2006)

Příslušníci menšin se se svým statusem vyrovnávají různě. Mohou od 

většinové společnosti převzít negativní obraz sebe sama (a tak se jedná o tzv. 

zvnitřněný rasismus) a odcizit se jak od své skupiny, tak od většiny. Tento výsledek 

je označen odcizení a přehlížení (alienation and marginalization). Příslušník 

menšiny se může zapojit do většinové společnosti a neudržovat vztah se svou 

etnickou skupinou. Dalším výsledkem je tedy asimilace (assimilation). Separace a 

vydělení (separation and withdrawal) nastávají v případě, že jedinec klade důraz na 

vlastní kulturu a pozbývá kontakt s většinovou skupinou. Pokud příslušník menšiny 

neztratí svou kulturu a zároveň se přizpůsobí většinové kultuře tím, že získá 

dovednosti potřebné k úspěchu v ní. Ukázalo se, že tento výsledek – integrace a 

bikulturalismus (integration and biculturalism) - je nejzdravější z hlediska 

tradičních měřítek duševního zdraví jako jsou vysoká míra sebeúcty či nízké míry 

stresu a úzkosti. (Ponterotto et al., 2006)
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Phinney et al. navrhli model vývoje etnické identity související s výše 

uvedeným Marciovým modelem. Tento model má tři různá stádia: rozptýlení a 

předurčenost (diffusion and foreclosure), moratorium (moratorium) a dosažení 

(achievement). V prvním stádiu se adolescenti nezajímají o svou etnicitu. Nemají 

žádné prozkoumané pocity a postoje týkající se jejich etnické charakteristiky, nebo 

mohou tyto postoje přebírat od svých protějšků (např. v rodině). Může se též stát, že 

v této fázi převezmou některé postoje a názory od dominantní skupiny. V druhé fázi 

přichází hledání a zkoumání problému etnické identity. Uvědomění si vlastní 

etnicity zpravidla následuje po nějaké zkušenosti, která adolescenta přiměje 

zamyslet se nad vlastním etnickým původem. Takovou zkušeností mohou být 

setkání s rasismem, ale i méně dramatické situace, kdy si jedinec všimne jinakosti. 

Jedinec se pak snaží objasnit důsledky příslušnosti k dané etnické skupině pro sebe 

sama a zjišťuje informace o svém etnickém a rasovém původu. V posledním stádiu 

se adolescent smiřuje se sebou jako příslušníkem menšiny. Emoce, které se objevily 

v předchozím stádiu se zmírňují. Jednotlivec má nyní  klidné, sebejisté chování. Je 

otevřený zkušenostem mimo svoji kulturu. V základu je tak vyvinuta zdravá 

bikulturní identita. (Phinney et al., in Ponterotto et al., 2006)

Atkinson et al. předpokládají, že všechny menšiny obecně zažívají útlak, a 

tak si vytvoří postoje a chování odpovídající vnitřnímu boji, který provází 

formování silného vnímaní sebe sama a skupinové identity navzdory podmínkám 

útlaku. Následující model vývoje etnické identity je prezentován jako fázový model, 

avšak jedná se spíše o ustavičný proces, v němž se jednotlivá stádia mísí. Každé 

stádium modelu je definováno ve vztahu k postojům vůči sobě sama, postoje vůči 

ostatním ve stejné referenční skupině, postoje vůči jiným příslušníkům menšin, 

postoje vůči bílé většině.

V první fázi konformity (conformity) příslušníci menšiny jednoznačně 

upřednostňují hodnoty většiny. Mají negativní pocity vůči sobě jako etnické či 

rasové skupině. Postoje vůči ostatním závisí na hodnocení těchto menšin většinou. 

Postoje vůči bílé většině jsou pozitivní. Ve fázi disonance (dissonance) začíná 

jedinec zpochybňovat své konformní pro-většinové názory. Posun do tohoto stádia 

je obvykle založen na nějaké osobní zkušenosti související s rasou a etnicitou 

(setkání s osobou, která již nemá konformistické pro-většinové názory a je silně 

orientována na určitou etnickou skupinu, setkání s rasismem atp.). Stádium 
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disonance, jak už z názvu vyplývá, je charakterizováno proměnlivými pocity 

(pozitivním a negativními) vůči vlastní etnické skupině, ostatním menšinám i bílé 

většině. Jedinec se nachází ve stavu nestability a zmatení. V třetí fázi rezistence a 

zahloubání se do problému (resistence and immersion) jedinec zcela přijímá svou 

etnickou skupinu a naprosto odmítá většinovou skupinu. Postoje vůči ostatním 

minoritám jsou konfliktní – empatické i etnocentricky zaujaté. Tato fáze je 

charakterizována pocity viny vyplývajícími z fáze konformity a pocity zlosti a 

vzteku. Ve fázi přezkoumání (inspection) polevují rigidní etnocentrické postoje 

charakteristické pro předchozí fázi. Přichází dojem, že negativní zlostné pocity vůči 

bílému systému mohou být použity jinak – pozitivně- při zkoumání problematiky 

identity. Postoje vůči vlastní etnické či rasové skupině již nejsou slepě pozitivní. 

Většina již není nahlížena jako monolitická skupina. Objevují se konflikty mezi 

příslušností k určité skupině a problematikou osobní autonomie. Poslední fáze 

spolupracující vyjadřování a uvědomění (synergetic articulation and awarness) je 

charakterizována pocitem sebenaplnění s ohledem na kulturní identitu. Jedinec má 

sebejistou rasovou identitu a objevuje se touha zamezit všem formám útlaku 

namířeným vůči vlastní skupině. Jedinec vidí sebe i svou skupinu pozitivně. 

Příslušnost k etnické či rasové skupině však tvoří jen část života jedince, on sám je 

vysoce autonomní osobnost. Objevuje se respekt i úcta vůči ostatním kulturním 

skupinám. Vztah k většině je charakterizován selektivním uznáním (jedinec je 

přístupný k těm příslušníkům většiny, kteří se snaží zastavit utlačování menšin) a 

otevřeností vůči konstruktivním součástem dominantní kultury. (Ponterotto et al., 

2006)

2.2 Multikulturní osobnost

Poprvé definoval multikulturní osobnost Ramirez8 jako „spojení a sloučení 

zdrojů naučených od různých národů a kultur k vytvoření způsobů zvládání situací, 

způsobů myšlení, náhledu na svět (světonázoru) a multikulturních identit.“ 

(Ramirez, 1991, in Ponterotto et al., 2006, s. 129) Taková osobnost usiluje o 
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maximální osobní rozvoj, částečně dosažený setkáváním s různorodostí, dobře se 

adaptuje v různých prostředích, pozitivně prožívá vůdčí role v různých skupinách a 

vyvíjí inovativní způsoby řešení konfliktů v rozličných skupinách, aktivně se podílí 

na úsilí o sociální spravedlnost pro všechny, vyhledává setkání s rozmanitostí (skrz 

přátele, kolegy, četbu, cestování). (2006)

Ponterotto nabízí velmi obsáhlou, avšak poměrně srozumitelnou definici 

multikulturní osobnosti jako jedince, který „je emocionálně stabilní; je jistý ve 

svých rasových, etnických a jiných identitách; vítá různorodost ve svém osobním 

životě, snaží se učit o jiných kulturách a být v interakci s kulturně odlišnými lidmi 

(kolegy v práci, přáteli); v jeho duševní podstatě se nachází jakýsi dojem spojení se 

všemi lidmi; má širokou možnost empatie v různých kontextech; má sebereflexi a je 

pružný v poznávání a učení; má smysl pro humor; jedná efektivně v různých rolích 

a kulturních kontextech a vyrovná se s nimi; má schopnost žít a efektivně pracovat 

s různými (odlišnými) skupinami a typy lidí; rozumí předsudkům ve svém vlastním 

světonázoru a aktivně se učí o jiných pohledech na svět; rozumí působení 

zvnitřněného rasismu (a homofobie) a nezaslouženým privilegiím ve svém životě; 

je společenským aktivistou, připraven otevřeně promluvit proti všem formám 

sociálního bezpráví (rasismu, homofobii, sexismu, ageismu, domácímu násilí, 

stereotypizaci náboženství.)“ (2006, s. 130)

Také někteří teoretici zabývající se multikulturním vzděláváním mluví o 

konstruktech, které se vztahují k multikulturní osobnosti. Učitelé, kteří pracují 

v kulturně diverzifikované třídě, musejí rozvíjet multikulturní osobnost, aby jejich 

práce byla efektivní. (Nieto, in Ponterotto et al., 2006) K tomu je nezbytná aktivní 

práce na sobě sama – naučit se více o kulturním pluralismu, uvědomit si své 

předsudky a rasovou předpojatost, naučit se nahlížet problémy z více perspektiv. 

Učitel by měl mít svou kulturní, národní a globální identifikaci v harmonii. Měl by 

znát různé způsoby, jakými se utváří znalosti, a sám se stát tvůrcem vědění. A měl 

by být přemýšlivý, měl by mít zájem a být společensky aktivní v úsilí o vytvoření 

humánnějšího národa a světa. (Banks, in Ponterotto et al., 2006)    

                                                                                                                                             
8 Ramirezova práce vyplývá z klinické psychologie a je zaměřena na pomoc kulturně odlišným 
klientům vytvořit si bikulturní dovednosti a multikulturní orientaci v životě. (Ponterotto et al., 2006, 
s. 129)
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3. Začlenění menšin do většinové společnosti

3.1 Co je multikulturalismus? Proč multikulturní 
výchova?

Spolužačka z gymnázia, nyní vysokoškolská studentka, se mě 

zeptala, co je tématem mé diplomové práce. Když jsem odpověděla, že 

multikulturní výchova, řekla: „…jako neříkejte Pepíčkovi, že je černej?“

Tato její otázka mě vedla k zamyšlení, jak vlastně vysvětlit, co multikulturní 

výchova v českém prostředí znamená a co by měla obsahovat. Ale 

především z jakého důvodu byla začleněna do povinné školní docházky jako 

jedno z průřezových témat Rámcového vzdělávacího program pro základní 

vzdělávání a následně i do středoškolského kurikula v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro gymnaziální vzdělávání.

Slovo multikulturní se poslední dobou v oblasti společenských věd, 

vzdělávání, v oblasti lidských výtvorů i v médiích vyskytuje poměrně často. 

V Evropě existují multikulturní centra, multikulturní školy atp. a např. v Berlíně 

existuje rozhlasová stanice nazvaná Multikulti vysílající tzv. world music, neboli 

hudbu, která v sobě nese tradici a prvky folkloru z různých koutů světa. Proč? Právě 

rozvedením posledního uvedeného příkladu si můžeme nastínit základy celé 

problematiky.

Mluvíme-li o berlínské rozhlasové stanici, můžeme se zamyslet, kdo vysílání 

takového typu poslouchá. Pravděpodobně to budou na jedné straně obyvatelé 

Berlína, kteří se zajímají o hudbu a mají široký žánrový záběr svých oblíbených 

kusů. A druhou skupinou budou pravděpodobně přistěhovalci, kteří si takto mohou 

„svoji“ hudbu poslechnout i v rádiu. Zde jsme se dostali k prvnímu problému –

změnám ve složení obyvatelstva evropských států. 
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3.1.2 Společenské změny ve světě

Dnešní svět je světem v pohybu, světem změny. Lidé mění místo k životu. 

Už to není jen Nový svět, kam za domnělým lepším životem lidé směřují, nýbrž i 

Evropa se stala cílem migračních vln. Ať jsou důvody pro migraci jakékoli, většina 

přistěhovalců si myslí, že v „hostitelské“ destinaci prožije lepší život. Současná 

migrace je podmíněna zejména ekonomicky. Politické či ekologické důvody jsou 

méně časté. Společenská realita západního světa9 je multikulturní, ve smyslu slova 

více než jedno- kulturní. Zvláště v některých zemích (Spojené království, Německo, 

Nizozemí či Francie) je složení obyvatelstva tak různorodé, že se promítá do 

způsobu života společnosti daného státu jako takové a poznámky o „typickém“ 

Britovi pozbývají smyslu, neboť onen běžný obyvatel Spojeného království, který 

se v něm narodil a žije, se může jmenovat např. Ahmed, jeho manželka obléká sárí, 

a on místo fish and chips obědvá kari. A tak je nutné si uvědomit, že obyvatel Velké 

Británie není totéž co Angličan, obyvatel Francie není totéž co Francouz a stejně tak 

obyvatel České Republiky brzy nebude totéž co Čech.10 A to i přestože je 

obyvatelstvo České Republiky dosud rasově a národnostně poměrně homogenní 

v porovnáni s jinými členskými zeměmi Evropské unie. Historicky je tato 

skutečnost dána holocaustem a rozdělením Československa na dva státy, kdy 

etnické menšiny zůstaly spíše na území Slovenska. Dalším faktorem je i zatím 

menší bohatství ČR, ve srovnání např. s Německem, Francií či Holandskem, a tím i 

nižší atraktivita pro migrující obyvatelstvo. 

Jak se ale ČR stává relativně bohatou, politicky stabilní demokratickou zemí a jako 

člen EU přestává být pro migranty tranzitní zemí a stává se i zemí cílovou. 

Trend multikulturní společenské reality nelze zastavit. „Tak jako svět spěje 

ke globalizaci, tak obdobně spěje k multikulturalismu.“ (Šišková, 1998, s. 41)

                                                  
9 Autorka by chtěla upozornit, že tato diplomová práce bude pojednávat těchto částech západního 
světa: Severní Americe, kde koncept multikulturalismu vznikl, Evropské Unii a České republice 
především, neboť se snaží popsat východiska vhodná pro český vzdělávací systém. Autorka si je 
vědoma, že dělení světa na Západ a Východ v sobě nese určité hodnotící konotace a to, že se 
zmiňuje o západních oblastech neznamená, že by společenská realita v ostatních zemích byla co se 
soužití kultur  týče méně různorodá, avšak demokratické společnosti západu, jak bylo již zmíněno, 
v čele se Spojenými státy stály u zrodu iniciativ podporujících rovné uznání všech občanů dané 
země. Zkrátka, multikulturalismus jako koncept je výmyslem Západu, pravděpodobně i z toho 
důvodu, že se v druhé polovině 20. století začala zejména Evropa potýkat s důsledky své kolonizační 
minulosti v podobě přílivu obyvatelstva z bývalých kolonií do tzv. mateřských zemí.
10 Jiřina Šiklová, in: Výchova toleranci a proti rasismu (s. 42)
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Socioložka Jiřina Šiklová tuto společenskou změnu a obtížnost jejího přijetí  

přirovnává k situaci před dvěma sty lety kdy se „šlechta musela vzdát svých výsad a 

odlišností a panovníci se museli smířit se skutečností, že jejich poddaní dovedou 

psát a číst a mohou se stěhovat z panství na panství bez jejich souhlasu, tak si i 

Evropané musejí zvyknout na to, že jejich města se budou měnit, že vedle gotických 

chrámů se objeví i dosud neobvyklé svatyně.“ (1998, s. 42)

3.2 Politika identity a demokracie

Vrátíme-li se k zamyšlení nad funkcí zmíněného rádia MULTIKULTI

v Berlíně, položíme si otázku: Proč se zajímat o odlišnou kulturu našich 

spoluobčanů? 

Odpověď velmi úzce souvisí s politickým zřízením daného státu. 

Problematika menšin je věcí moderní. V archaických hierarchických společnostech 

menšiny neexistovaly. Menšina vzniká v určité společenské konstalaci. Teprve až 

začnou hrát roli občané, vznikne menšina. Vznik menšin signalizuje přechod 

k modernitě, k občanské společnosti, neboť je uznána lidská rovnost a o účasti na 

moci rozhoduje počet lidí.11 Liberálně-demokratické principy vyžadují, aby veřejné 

instituce politické obce respektovaly a reprezentovaly každého jejího člena. (Barša, 

2003) V posledních třiceti letech se v politické teorii vyskytly dva fenomény tzv. 

politiky identity – multikulturalismus a nacionalismus, které zcela odlišně na tento 

požadavek reagují.

Termín multikulturalismus se začal užívat v 60. letech v USA12, Kanadě13 a 

Austrálii v souvislosti s iniciativami menšin (rasových, sexuálních) a feministek, 

                                                  
11 Prof. Jan Sokol, Antropologická konference: Kulturní a sociální diversifikace národnostních 
menšin a cizineckých komunit. Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií. 5. – 6. 2. 2009
12 Pro model multikulturalismu existující ve Spojených státech amerických se dlouho používal 
termín „tavící kotel“ (melting pot). Měl popisovat situaci přistěhovalců, kteří přinesou svoji kulturu 
do rozžhaveného kotle, v němž se rozpustí, kulturní rozdíly se smažou a roztaví, a vznikne tak nová 
kultura USA, nesoucí v sobě prvky všech kultur obyvatel státu. Při kritickém zkoumání myšlenky 
„tavícího kotle“ se však ukázalo, že tento model není rovnostářský, jak se zdálo.  Různé 
sociokulturní skupiny totiž byly nuceny oprostit se od svých tradičních hodnot a přijmout hodnoty 
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které kladly důraz na skupinové charakteristiky společenství v boji za svoji 

rovnoprávnost ve společnosti. V Evropě se pak tento pojem objevil v souvislosti 

s integrací neevropských přistěhovalců.

Jako protipól se též od 60. let 20. stol. zvedají nacionalistické vlny jak 

v Severní Americe (snahy frankofonních Kanaďanů o separaci, radikální hnutí 

Afroameričanů) a arabsko-muslimských zemích, tak i v Evropě (etnické konflikty 

na Balkánském poloostrově, čečensko-ruský konflikt atp.). 

Politické požadavky kulturních skupin se střetávají s monokulturní povahou 

národních států.  Barša uvádí tři modely národní integrace, z kterých každý reaguje 

na vyvolané napětí jiným způsobem. Každý model je reprezentován jedním 

evropským státem.

1. důsledný asimilacionismus (Francie)

2. hierarchický kulturní pluralismus (Velká Británie)

3. permanentní diferencovaná inkorporace (např. tzv. Gastarbeiter 

v Německu)

U prvního, francouzského typu je předpokladem jednotný společenský 

celek, jež vyžaduje opomenutí, lépe řečeno depolitizování kulturních odlišností, 

tedy jejich odsunutí do soukromé sféry. 

Druhý, britský model politicky zohledňuje viditelné kulturní zvláštnosti 

jednotlivých skupin. Tento fakt způsobuje, že se odlišnosti a odlišné požadavky 

mohou promítnout např. do vzdělání. Avšak i v tomto případě musí minoritní 

kultury znát alespoň do určité míry kulturu majoritní.

V třetím modelu se stát snaží o zachování kulturních odlišností určitých 

skupin, nejčastěji „hostujících“ dělníků (Gastarbeiter), protože předpokládá a 

                                                                                                                                             
„americké“, tedy hodnoty středostavovského bílého muže evropského původu. (Manning, Baruth, 
2000)
13

Naopak model fungující v Kanadě je popisován jako „mísa salátu“ (salad bowl) či „mozaika“ 
(mosaic). Je založen na předpokladu, že příslušníci jednotlivých kultur mohou existovat vedle sebe, 
aniž by byly nuceni vzdát se své kulturní identity . Metafora zeleninového salátu slouží k upozornění 
na fakt, že v Kanadě žijí příslušníci různých kultur a etnických skupin společně, udržujíce si svou 
odlišnost (jako kusy zeleniny v salátu) a svou vlastní kulturní identitu. Podobný princip se 
v současnosti snaží uplatnit Evropská unie, jejíž heslo zní: jednota v rozmanitosti. (Kadlecová, Š. 
Multikulturní výchova. Závěrečná práce z pedagogiky. 20. 3. 2008. Praha: Pedf UK, s. 5)
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požaduje, že se po určité době vrátí do své vlasti. Zde se ukazuje, že zdůrazňování 

kulturních odlišností může mít v určitém kontextu spíše segregační charakter.

Termín multikulturalismus funguje s různými konotacemi v Evropě a 

přistěhovaleckých zemích jako jsou např. Spojené státy americké a Kanada. 

Obyvatelstvo přistěhovaleckých zemí má otevřenější národní identitu, je lépe 

připraveno na kulturní pluralitu - již z pouhého faktu, že se jedná o 

přistěhovaleckou zemi - a jeho pozornost je zaměřena do budoucna. Přistěhovalecké 

země se soustředí na společný projekt, zatímco Evropa vzpomíná. Starý kontinent 

reaguje obtížněji, neboť je tvořen národními státy, z nichž každý má svoji historii a 

jejich soudržnost je založena právě na pohledu do minulosti – na ty, kteří zde žili 

odnepaměti. Proto se v Evropě začalo hovořit o multikulturních problémech 

s přílivem neevropského obyvatelstva.  

Evropa je tedy i obtížnější destinací pro migranty než země ze své podstaty 

přistěhovalecké. Jedním z důvodů je, že byť je migrace běžnou záležitostí 

posledních dvou set let, nikdy neměla vliv na sebedefinici určitého státu. Druhým a 

důležitějším důvodem je fakt, že v minulosti to byli Evropané, kdo migroval. 

Možnost proměny společenské identity v Evropě vyvolává nevoli a vede ji do stále 

dogmatičtějších poloh, zatímco v přistěhovaleckých zemích tato situace vybízí 

k aktivismu v řešení situace. První debaty o multikulturalismu se tudíž vedly 

v politické filosofii angloamerického okruhu. V následující kapitole se zaměříme na 

stručné nastínění hlavních argumentů těchto debat a jejich okolnosti.

3.3 Multikulturalismus v politické filosofii

3.3.1 Liberální a komunitarstická vize společnosti

Pro pochopení debat o multikulturalismu tak, jak byly vedeny v polovině 90. 

let v politické filosofii angloamerického okruhu, je nezbytné seznámit se 

s filosofickým polem, do nějž byly zasazeny. (Barša, 2003) Toto pole bylo 
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vytvořeno nejprve tzv. kantovským obratem v liberální filosofii a poté jeho 

komunitaristickou kritikou. 

V 70. letech 20.století došlo v angloamerické liberální filosofii ke svržení 

utilitaristického paradigmatu. „Tři klíčoví protagonisté tohoto převratu – John 

Rawls, Ronld Dworkin a Robert Nozick – se přihlásili ke kantovské tradici, která 

zdůrazňuje nezávislost morálních a právních norem na užitku, jenž plyne z jejich 

dodržování.“ (2003, s. 65) Stanoviska těchto tří filosofů byla založena na 

individualistické vizi společnosti.

Pravým opakem je komunitaristická vize společnosti, která se opírá o 

„Aristotelovo teleologické pojetí ctností a Hegelovu představu o státu jako výrazu 

duchovní identity obce, jež dává etický obsah životům svých příslušníků.“ (2003, s. 

66)

Liberalistická a komunitaristická vize společnosti stojí v protikladu, který je 

ztělesněn odlišnými odpověďmi na tři následující otázky: 1) zda je důležitější právo 

nebo dobro; 2) zda etické účely formují jáství či naopak jáství rozhoduje svobodně 

o účelech, které sleduje; 3) co je prvotní ve vztahu jednotlivce a společnosti. (2003)

V tradiční politické filosofii, mající své kořeny u Aristotela, je člověk – zoon 

politikon - (jeho povaha, morálka a další osobnostní charakteristiky) určen 

společností, k níž patří. Liberální filosofie naopak staví univerzální lidské vlastnosti 

(rozum, svobodnou vůli a morální smysl) nad společnost. Podle liberalismu je 

základní lidskou charakteristikou to, že je člověk schopen svobodné volby, tudíž mu

morální norma neukládá, jak se má chovat, nýbrž (protože jeho povinností je 

respektovat svobodnou volbu druhých) jak se chovat nemá. „Definiční osnovu 

liberální politické morálky tedy tvoří trojí prvotnost – přirozeného jednotlivce před 

historickou společností, univerzálně-racionálního jáství před partikulárně-etickými 

účely, nestranné spravedlnosti (či práva) před zvláštním dobrem.“ (2003, s. 69) 

Komunitaristé tuto trojí prvotnost kritizují a na první místo před jednotlivce řadí 

společnost. Společnost, jejíž je člověk součástí, určuje jeho identitu a jáství 

etickými účely, které jsou v ní pěstovány. „V protikladu k liberálům komunitaristé 

tvrdí, že spravedlnosti nikdy nemůže být neutrálním rámcem etické plurality, nýbrž 

že je naopak vždy součástí společně sdílených představ o dobru a zlu a o společném 

dobru dané komunity.“ (2003, s. 69) Člověk nemůže uskutečňovat své dobro, bez 

toho, aby usiloval o dobro všech. Oproti vyhraněnému individualismu liberální 

filosofie, dostává z pohledu komunitaristů jednotlivá lidská existence smysl pouze 
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ve společnosti. Liberálové vidí jednotlivého člověka jako nositele univerzálního 

lidství, obdařeného univerzálním rozumem, zatímco komunitaristé jej vidí jako 

příslušníka určitého společenství, obdařeného rozumem partikulárním. 

3.3.2 Požadavek uznání

V demokratických společnostech, kde platí zásady rovných voleb, kde 

opravdu rozhoduje počet lidí a ne jejich společenské postavení, se v rámci 

multikulturního soužití do popředí dostává požadavek uznání. 

Proč je uznání důležité? Proč se ozývají hlasy volající po zavedení pravidel, 

která by poskytla uznání menšinám? Požadavek uznání v politické sféře 

rozpracovává v souvislosti s multikulturní realitou své rodné země Charles Taylor, 

kanadský myslitel a univerzitního profesor, ve své stati Politika uznání14. 

Podstatným předpokladem pro požadavek uznání je předpoklad určité souvislosti 

mezi identitou a uznáním, tedy že „naše identita je zčásti charakterizována uznáním 

či neuznáním, často také zneuznáním ze strany druhých, takže člověk nebo skupina 

lidí mohou utrpět skutečnou újmu, skutečnou deformaci, jestliže jejich okolí či

společnost zrcadlí omezující, ponižující nebo znevažující obraz jich samých.“

(Taylor, 2001, s. 41)

Taylor ve své práci objasňuje přechod k diskurzu identity a uznání, který je pro 

moderního člověka srozumitelný, přestože před několika stoletími by smysl 

nedával. Upozorňuje na dvě změny, které vedly k vytvoření vztahu mezi identitou a 

uznáním: zhroucení společenských hierarchií a proměnu pojetí individuální identity. 

V souvislosti s hierarchickými uspořádáními společnosti staví do protikladu 

pojmy čest (honor) a důstojnost (dignity). Pojem čest byl ve svém původním smyslu 

úzce spjat s nerovností – čest náleží jen některým lidem, je na někoho delegována. 

Naopak pojem důstojnost, např. občanská důstojnost, užíváme v egalitárním smyslu 

za předpokladu, že se na důstojnosti podílí každý člověk. Pouze druhý pojem je 

slučitelný s demokratickou společností, jejíž kultury se stal podstatnou součástí. 
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V demokracii každému náleží lidská důstojnost. Ve veřejné sféře se tato změna 

projevila vznikem politiky univerzalizmu, která „zdůrazňuje, že důstojnost je něco, 

co náleží stejnou měrou všem občanům a která svým obsahem směřuje 

k přizpůsobení a vyrovnání práv a nároků.“ (2001, s. 54)

Druhá změna popsaná Taylorem - nové pojetí individuální identity, jenž se 

objevilo koncem 18. století - posílila důležitost uznání. V 18. století se stala běžnou 

představa, že každý člověk je vybaven určitým individuálním citem pro to, co je 

dobré a co špatné. Morálka se stává hlasem našeho nitra, nikoli kalkulací důsledků 

především vzhledem k boží odměně čí božímu trestu, jak tomu bylo ve středověku. 

(2001) „Vytvoření určitého spojení s vlastními morálními pocity bylo prostředkem 

dosažení správného jednání.“ (2001, s. 44) V minulých dobách se člověk spojoval 

se zdrojem ležícím mimo něj, zdrojem dlícím v bohu či ideji dobra. Najednou se 

musí spojit se zdrojem, který se nachází uvnitř jeho samotného, aby naplnil svoje 

lidství. Došlo tedy k subjektivnímu obratu, k nové formě niternosti, nacházející se 

uvnitř nás samých. Člověk dojde naplnění, obrátí- li se sám k sobě, poslouchá-li 

svůj vnitřní hlas. Jako hlavní myšlenkové příspěvky k této změně označuje Taylor 

Rousseauovu myšlenku autentického morálního vztahu k sobě sama, který 

navážeme, posloucháme-li hlas přírody v nás a nenecháme-li jej přehlušit vášněmi; 

a Herderovu myšlenku, že každý člověk je svým originálním způsobem. Každý 

člověk má svou vlastní míru, možnost jsoucna sebe sama, kterou má naplnit. Má být 

věrný sám sobě a nikoli napodobovat někoho jiného. Člověk, pouze on sám, svoji 

originalitu odhaluje, artikuluje, a tak sám sebe definuje. Uskutečňuje možnost, která 

je zcela jeho možností. (2001)

Proč tedy požadujeme uznání, můžeme-li si svoji identitu odhalit a 

artikulovat sami? Taylor upozorňuje na fakt, že lidský život má principiálně 

dialogický charakter. Lidé jsou schopni chápat sebe sama a určovat svou identitu 

tak, osvojí-li si rozmanitost lidských jazyků.15 Jazykům se učíme od druhých, tudíž 

nástroj potřebný k sebedefinování nezískáváme sami od sebe, nýbrž v interakci 

s tzv. protějšky (significant other), důležitými osobami v našem životě. „Svou 

                                                                                                                                             
14 Taylor, Ch.: Politika uznání, in Multikulturalismus, zkoumání politiky uznání. Nakladatelství 
Filosofického ústavu AV ČR, Praha 2001
15 Slovo jazyk zde Taylor užívá v širokém smyslu – zahrnuje např. i jazyk gest, umění, lásky atd.
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identitu určujeme neustále v dialogu a někdy dokonce v zápase s tím, co v nás chtějí 

vidět naše protějšky.“ (2001, s. 49) Vlastní identita člověka bytostně závisí na jeho 

dialogických vztazích k druhým. Identita dává jednotlivci rámec, v němž jeho přání, 

mínění, úsilí či záliby dostávají smysl. (2001)

Toto pojetí vzniku identity a její důležitosti v intimní sféře přispělo 

k zaměření pozornosti na politiku rovného uznání ve sféře společenské. K. Antony 

Appiah poukazuje na stěžejní roli kultury v procesu utváření vlastního Já, když 

tvrdí, že „jáství utváříme z řady možností, které nám zpřístupňuje naše kultura a 

společnost. Provádíme výběr, ale neurčujeme možnosti, z nichž si vybíráme.“

(Appiah, in: Taylor, 2001, s. 170)

Je-li identita rámcem, základnou, ze které ve svém chování vycházíme, pak 

znamená neuznání tohoto rámce či pohrdání jím velký zásah do naší vnitřní 

integrity a osobní stability. Taylor popisuje stěžejní roli signifikantních druhých 

(lidí, kteří jednotlivce obklopují a k nimž má pevný vztah, např. rodiče, milovaný 

člověk apod.) v intimní sféře. Do společenské sféry pak můžeme zařadit veřejný 

život, kulturní život, pracovní prostředí či školní prostředí, které je však, domnívám 

se, umístěno právě na hranici mezi intimní a společenskou sférou. Ve škole žák 

navazuje první silnější sociální vazby mimo rodinu, nachází přátele, kteří jej často 

velmi ovlivní v dalším osobnostním vývoji. Proto by se žákům a studentům během 

školní docházky mělo dostat uznání a oni by se naopak měli učit uznávat. Role 

školy, tedy vzdělání a výchovy, je v utváření osobnosti každého žáka 

nezanedbatelná, protože dítěti pomáhá formovat vlastní já. Protože, jak argumentuje 

i Appiah, žádné jádro já, které by čekalo na odkrytí neexistuje, jsou to rodina a 

společnost, které já utvářejí. „Musíme dětem pomoci vytvořit samy sebe, a to podle 

našich hodnot, protože děti na počátku svého života svými hodnotami nedisponují. 

Oceňovat autonomii znamená respektovat koncepce druhých, zvažovat jejich 

vlastní plány vzhledem v úzké provázanosti s tím, co je pro ně dobré, přestože své 

plány a koncepce zpočátku nemají.“ (2001, s. 173) Appiah mluví o dvou dimenzích 

identity – kolektivní a osobní. Kolektivní dimenzí identity nazývá „průsečík 

kolektivních identit jednotlivců“ a osobní identita podle něj spočívá „v dalších 

sociálně a morálně důležitých vlastnostech… např. inteligenci, šarmu, duchaplnosti, 

chamtivosti…, které samy o sobě netvoří základ různých forem kolektivní identity.“ 

(2001, s. 165) Podle Appiaha poskytují kolektivní identity jednotlivci jakési 



43

scénáře, neboť lidé potřebují, aby jejich životy měly určitou narativní jednotu, 

„Chtějí mít schopnost sdělit smysluplný příběh svého života“, přičemž ten „by měl 

být přiměřeně koherentní se standardy, jež jsou v mé kultuře přístupné osobě s mou 

identitou.“ (2001, str. 175)

Multikulturní diskuze problematizuje fakt, že sociální kategorií je pouze jedna 

z výše zmíněných identit – objektivně měřitelná kolektivní identita.  Podle Appiaha 

(2001) totiž dochází k přeceňování právě „viditelnější“ kolektivní identity i 

v procesech, v nichž se rozvíjejí obě dimenze identity.

Již zmíněné rádio MULTIKULTI funguje v souladu s požadavkem uznání –

jako by vysílalo zprávu „žijí tu lidé odlišných kultur a my o nich víme a dáváme jim 

prostor.“ Většinovému obyvatelstvu je přes estetický zážitek poslechu hudby 

nabídnuto letmé seznámení s částí kultur jeho možných sousedů. Z hlediska 

požadavku uznání je toto důležitý krok – dokládající vnímání, „započítávání“ kultur 

odlišných od bílé evropské. Na základě čeho bychom však výtvory jiných kultur 

měli uznávat? 

Susan Wolfová ve svém komentáři k Taylorově příspěvku o politice 

uznání16 upozorňuje na ponížení, ke kterému na akademické půdě běžně dochází, 

je-li určitá kultura nadřazována nad ostatní.17 „Spočívá buď v tom, že ignorujeme 

přítomnost těchto (odlišných) individuí v našem společenství nebo že přehlížíme či 

snižujeme význam jejich kulturních identit. Tím, že nemáme úctu vůči existenci či 

významu jejich svébytných dějin, dovedností a tradic, nemáme k nim úctu ani jako 

k sobě rovným osobám, jejichž zájmy a hodnoty mají v našem společenství stejné 

postavení jako naše vlastní.“ (2001, s. 96) Tento typ ponížení je zraňující a hodný 

nápravy. Zraňuje individua, nikoli kultury. (Wolfová, in: Taylor, 2001) Podle 

Wolfové nejde o objektivní srovnávání hodnot jednotlivých kultur co se výpovědi či 

estetiky týče, nýbrž nutnost nápravy vyplývá z tvrzení že některé jednotlivé  kultury 

jsou „součástí naší kultury nebo spíše součástí kultur některé ze skupin, které 

                                                  
16 Taylor, Ch.: Politika uznání, in: Multikulturalismus, zkoumání politiky uznání. Nakladatelství 
Filosofického ústavu AV ČR, Praha 2001
17 Wolfová reaguje na výrok, který prý utrousil Saul Bellow při jedné z přednášek na americké 
univerzitě: „Když Zuluové zplodí nějakého Tolstého, rádi si ho přečteme.“ (Taylor, 2001, s. 59) 
Bellow by jako univerzitní profesor svůj výrok mohl ospravedlnit tím, že mluví o jádru výuky na 
americké univerzitě, kde kánon zahrnuje nejvýznamnější výkony ne celé civilizace ale vlastní 
(původně evropské) kultury. Pokud v momentě pronesení tohoto výroku sedí v publiku někdo jiného 
než evropského původu, je automaticky vyřazen z posluchačstva. Bellow by tak hovořil pouze ke 
„svým“.
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společně tvoří (naše) společenství.“ V oblasti informovanosti o různých kulturách a 

dostupnosti jejich výtvorů se v Západním světě dosáhlo pokroků. Wolfová se táže, 

jak se toto promítne do vzdělávání. A ve své odpovědi poukazuje na to, že seznámit 

se s „velkým“ uměním, „velkou“ filosofií a „nejlepšími“ vědeckými teoriemi „není 

a nikdy nebyl jediný legitimní cíl vzdělání.“ Je to jen jeden z prostředků dosáhnout 

skutečného cíle vzdělání – učit se myslet metodicky a tvořivě a naslouchat citlivě 

s otevřenou myslí. Důvodem proč studovat nějakou jinou kulturu než tu označenou 

za „velkou“ nemůže být podle Wolfové její objektivní hodnota a přínos světu, ale 

fakt, že je součástí našeho společenství skrze své nositele – spoluobčany. „Politika 

uznání nás podněcuje nejen k tomu, abychom se snažili aktivněji a přiměřeněji 

uznávat druhého – uznávat ony lidi a ony kultury, které obývají svět vedle nás -, 

podněcuje nás také k tomu, abychom bezprostředněji a méně selektivně vnímali ty, 

kdo s námi sdílejí města, knihovny a školy, které nazýváme svými vlastními.“ Dle 

Wolfové je na místě ve výuce studovat „svou“ kulturu, avšak přitom bychom si 

měli uvědomit, „kdo jsme jakožto společenství.“ (2001, s. 99 - 101)

3.3.3 Liberální multikulturalismus

Dichotomii liberálně komunitaristické debaty se snaží překročit americký 

filosof W. Kymlicka, který stejně jako Appiah mluví o dvou lidských identitách. 

Člověk má identitu druhovou, tedy patří k lidskému druhu, a identitu skupinové 

společnosti. V první dimenzi jsou si lidé rovni, v druhé ne. „Lidskost je lidem 

vrozená jako potence, podmínkou její aktualizace je příslušnost jedince k určité 

kultuře. Jazyk, zvyky, instituce a hodnoty určité skupiny představují výchozí 

základnu a podmínku individuálního rozvoje a sebeúcty.“ (Barša, 2003, s. 76) 

Pokud se tedy stát jako reprezentant společnosti má chovat ke svým příslušníkům 

rovně, musí brát v úvahu jejich kulturní příslušnosti. Kymlicka formuje svou 

představu státu v souladu s liberální představou eticky neutrálního společenství, 

které však není kulturně neutrální, neboť „jeho rozhodování o jazyku státní správy, 

soudnictví, školství nebo veřejných přísah, o vzhledu vojenských a policejních 

uniforem, o státních symbolech a svátcích, o obsahu veřejně zajišťovaného vzdělání 

a řadě dalších prvků a pravidel společného soužití se nemůže vyhnout kulturně 
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specifickým rozhodnutím“. (2003) Z této charakteristiky vyplývá, že liberální stát je 

vždy národním státem. Podle Kymlicky má v liberálním státě fungovat rovnost 

mezi skupinami menšinovými a většinovými a zároveň svoboda uvnitř jednotlivých 

menšinových skupin. Kymlicka patří k teoretikům tzv. liberálního 

multikulturalismu, kde je pevný kulturní kontext důležitý pro rozvoj individuálních 

lidských bytostí, a jehož „základním definičním znakem je individualistické a 

univerzalistické zdůvodnění skupinového ohledu.“ (2003, s. 84) 

Další zastánce pozice liberálního multikulturalismu J. Habermas „ruší 

nehybnost hranice mezi univerzálním a partikulárním, veřejnou spravedlností a 

soukromým dobrem.“ (2003, s. 85) To, co je dobrem obecným a co dobrem 

soukromým, je podle Habermase testováno demokratickým dialogickým testem 

obecné přijatelnosti určitého pravidla. Stát není eticky neutrální, neboť do jeho 

zákonodárství vstupují vedle univerzálních morálních principů také partikulární 

etické účely. Kultura je zde též součástí identity jednotlivce a požadavky uznání 

kulturních menšin jsou obhajitelné z hlediska rovnosti uznání jejich jednotlivých 

příslušníků. Unverzalismus není podle Habermase zajištěn nějakou nadřazenou 

hodnotou např. univerzálním dobrem či na lidech nezávislou spravedlností, nýbrž 

pravidla určité společnosti jsou neustále demokraticky testována všemi jejími 

rovnými a svobodnými občany.  

„Ideálem multikulturní spravedlnosti je dát všem občanům a jejich dětem příležitost 

vyrůstat ve světě jejich kulturního dědictví a pěstovat jejich skupinovou identitu, 

aniž by proto trpěli diskriminací a zneuznáním. Politická komunita přitom může 

tolerovat jen ty tradice a životní formy, které jsou samy nefundamentalistické, tj. 

které přijímají nepřekročitelnost etického a kulturního pluralismu a mohou se tedy 

podílet na vzájemném uznání různých eticko-kulturních komunit a jejich 

rovnoprávné koexistenci.“ (2003, s. 88)

Sociální integrace v kulturně pluralitních společnostech má podle 

Habermase probíhat ve dvou ohraničených rovinách – eticko-kulturní a eticko-

politické. Pro takový stát je důležité zabezpečení kulturně specifických identit pro 

integraci skupin na nižší úrovni a na ně navazující politické integraci na úrovni 

vyšší.
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V souvislostí s dvojí integrací bude uveden model rozdělení lidského bytí do 

sfér dle Hannah Arendtové. Arendtová rozlišuje sféru veřejnou, v níž „probíhá 

politická integrace lidí jakožto rovných individuálních členů obce, což je zajištěno 

ústavně zaručenými občanskými a politickými právy“, sféru sociální, v níž jsou 

vyráběny a směňovány materiální statky a jež se řídí tržními mechanismy a role 

státu je tu oproti veřejné sféře oslabena „na ochranu základních standardů lidské 

důstojnosti“, a sféru soukromou, vztahů mezi lidmi, sféru „symbolické a kulturní 

kreativity a komunikace“, založenou na intimitě, důvěře, dobrotě atd. Lidé v této 

sféře vstupují do těsných vztahů, jimiž se zároveň vydělují z okolní společnosti, 

dochází k rozdělení na „my“ a „oni“. Principy, které k jednotlivým sférám náležejí 

pojmenovává Arendtová: všezahrnující rovnost (ústavní stát), soutěž (na trhu) a 

vyloučení18 (osobními vztahy z celého společenství) a upozorňuje, že pokud se tyto 

principy „rozšíří na sféry ostatní, vede to nutně k zvráceným důsledkům“. (2003, s. 

90 - 91)

Barša na závěr shrnuje myšlenku liberálně multikulturního státu do tří bodů. 

(2003, s. 93)

1. Univerzalistické liberální hodnoty individuální svobody a rovné důstojnosti 

jsou realizovatelné jen v rámci zvláštních národních kultur a jejich institucí. 

Kulturně-skupinová příslušnost a její uznání je tedy podmínkou individuální 

svobody a důstojnosti.

2. Mají-li za situace kulturně-skupinové plurality liberálně-demokratické 

instituce zajistit podmínky rovné svobody a důstojnosti všem svým 

občanům, musejí zajistit rovný respekt ke skupinovým kulturám, k nimž tito 

občané patří.

3. Kulturní skupiny však musejí respektovat individuální svobodu a důstojnost 

jednotlivců (neboť těmito hodnotami je v posledku ospravedlněno jejich 

uznání a zohlednění) a rovnoprávné vztahy k jiným kulturám: musejí být 

dovnitř neutlačivé a navenek tolerantní.

                                                  
18 Vyloučení je zde použito ve smyslu oddělení se od velké skupiny, vymezení se sociálními vztahy 
oproti celému společenství.
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Multikulturní liberalismus, zvláště pak v modelu demokratického dialogického testu 

J. Habermase, klade důraz na aktivitu jak většinové společnosti, tak i kulturních 

skupin v ní žijících.

Politická teorie multikulturalismu má své kořeny v typicky 

přistěhovaleckých zemích jako jsou Spojené státy americké a Kanada. Evropa se od 

poloviny 20. století však vyrovnává s dědictvím kolonialismu a též se stala cílovou 

destinací mnoha přistěhovaleckých vln. V následující kapitole se zaměříme na 

specifika evropského přistěhovalectví a dále pak problematiku přístupu k 

multikulturalismu v České republice.

3.4 Evropa a její specifika v přístupu k multikulturní 
realitě

Na západní Evropu dolehl problém multikulturního soužití v 60. a 70. letech 

20. století v důsledku přílivu levné pracovní síly z neevropských zemí. S touto 

přistěhovaleckou vlnou se objevila otázka „jak začlenit do industriálních 

společností komunity, jejichž struktura odpovídá životu ve společnostech 

agrárních.“ (Barša, 2003, s. 214)

Zde se vrátíme k Baršovým (2003) třem typům integrace - 1. přechodné 

diferencované inkorporaci, 2. asimilaci a 3. hierarchickému kulturnímu pluralismu -

a jejich funkčnosti vzhledem k politické stabilitě státu.

U německého modelu (1) se předpokládalo, že se „hostující dělníci“ 

(především Turci) vrátí do rodné země, proto byl důraz kladen spíše na jejich 

odlišnost, která je bude vydělovat ze společnosti daného státu a dá tak jejich pobytu 

krátkodobý charakter. Tento přístup však ztratil smysl, když se ukázalo, že velké 

množství dělníku chce v zemi zůstat dlouhodobě.

Druhý model asimilace (2) je typický pro Francii postavené na 

univerzalistické ideji republiky19. Občansko-politická integrace předpokládá 

                                                  
19 Platí zde tzv. právo země (jus solis). K francouzskému národu tedy patří ten, který žije na jeho 
území a přijme ideu jeho zřízení. Naopak příslušnost k německému národu je založena na právu krve 
(jus sanguis) a partikulární etnické identitě. (Barša, s. 219)
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kulturní asimilaci a kulturní odlišnosti jsou odsunuty do soukromé sféry. Ve chvíli,

kdy do Francie začaly směřovat velké vlny neevropských přistěhovalců, začal 

asimilacionismus selhávat.

Jako jediný funkční se ukazuje britský model (3) pozměněný 

z hierarchického (založeného na výsadním a nenarušovaném postavení britské 

kultury) na rovnostářský (uplatňovaný též v Holandsku a Švédsku), kdy se vedle 

důrazu na skupinové odlišnosti klade důraz též na individuální rovnost. Tak vznikla 

i specificky evropská varianta multikulturalismu. 

Evropská unie považuje boj proti rasismu za neoddělitelnou součást 

evropské identity. „Potřeba vybudovat základy pro pochopení širšího a hlubšího 

smyslu společenství mezi národy, které velmi často stály proti sobě ve válečných 

konfliktech, byla nedílnou součástí ideálů, jež inspirovaly zakladatele 

Společenství.“ (Evropská komise, 1998)

Evropské společenství má strach z lokálních národnostních konfliktů, a proto byly 

přijaty dohody, které členským státům nařizují národnostní menšiny chránit i před 

většinovým obyvatelstvem. V Amsterodamské smlouvě z roku 1950 se EU 

zavazuje, že „bude respektovat národní identity všech členských států“. A odmítá 

diskriminaci „z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, náboženství, politického 

či jiného přesvědčení, národního či sociálního původu, příslušnosti k národnostní 

menšině, majetku, narození anebo jiného postavení.“ (1998, s. 26)

Evropská unie jako celek má svůj postoj k multikulturalismu formálně jasný. 

Otázkou zůstává, jak jej členské země realizují na politické úrovni, ale především 

v reálném soužití svých obyvatel. Pro Společenství, zdá se, nebude problematické 

soužití Němce s Čechem či Francouzem, co však v Evropě vyvolává problémy, je 

soužití původních příslušníků národních států s mimoevropskými přistěhovalci.

Nyní si stručně připomeneme historické formování českého národa, 

abychom objasnili česká specifika v postoji k multikulturalismu.

Dále se pak pokusíme vymezit, jak by měl postoj Evropy k imigrantům a především 

k sobě samé a k evropanství vypadat.
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3.4.1 Česká specifika

Český národ se (jako samostatný národ) začal formovat v době vlády Marie 

Terezie a Josefa II díky jejich reformám právě tak, že i česky mluvící selské 

obyvatelstvo začalo požadovat uznání v hierarchicky uspořádaném 

univerzalistickém státě. Vzdělanější a německy mluvící šlechta a měšťanstvo se tak 

střetávalo s emancipujícími se chudším a česky mluvícími občany. Objevily se 

bariéry politicky-ekonomické i kulturně-jazykové. Intelektuálové však tento 

sociální střet vykládali jako střet kulturní. Jan Patočka shledává národní obrození 

reakcí na společenskou modernizaci vycházející „z pocitů křivdy a znevýhodnění 

selských vrstev, které se v obranném gestu utíkají do vlastní zvláštnosti – utíkají se 

k faktické danosti jazykového češství, jež má být hodnotou samo o sobě, bez vztahu 

k širšímu evropskému, v mezní podobě pak všelidskému horizontu.“ (Barša, 2003, 

s. 255) A zde „v oné ukřivděnosti „panovníkem osvobozených otroků“, kteří proti 

nepřátelskému osvícenskému vzmachu staví ošetřování vlastních bolístek“, vidí 

Patočka pramen „„malého češství“, odvráceného od problémů, jež hýbou Evropou.“ 

(2003, s. 255)

Češi si i v době existence Československa udržovali myšlenku etnicky 

homogenního státu, neboť tradice české státnosti, ekonomická převaha i 

centralizace moci na českém území, dávala slovu československý pro Čechy reálně 

význam „český“. Po rozpadu federace Češi nepříliš viditelné menšiny žijící na 

území ČR nezapočítávali. (2003) 

V souvislosti s členstvím České republiky v Evropské unii musejí její 

obyvatelé přehodnotit svůj vztah k různorodosti, s kterou se v nejbližší době budou 

setkávat mnohem častěji než v minulosti, ať už na území své země či jako 

pracovníci nebo usedlíci v zemích ostatních.
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3.4.2 Projekt evropského multikulturního společenství

V minulých stoletích odcházeli Evropané za vizí lepší budoucnosti do 

otevřeného světa s cílem jej objevovat. Dnes je Evropa díky neevropským 

přistěhovalcům mikrosvětem celého světa, což v mnoha jejích obyvatelích vyvolává 

strach, že to, co bývalo jejich, už jejich není.

Globalizace umožňuje lidem být na několika místech současně. Informační 

technologie spolu s zvýšenou dostupností dopravních služeb zjednodušují kontakt 

s osobami, kteří žijí v emigrantově původní zemi. Tím se zpružňuje vazba jak na 

mateřskou zemi, tak na hostitelskou zemi. Migrace se tak pro některé stává 

permanentní podmínkou života. Podstata evropské migrace se změnila – imigrant se 

může stěhovat, aniž by ztratil domov a Evropan může v mikrosvětě zažívat 

odcizení. (Barša, 2003)

Dnes tak stojí obyvatelstvo Evropy před velkým úkolem – projektem 

svobodného života v měnící se Evropě. „Žije-li člověk na místě, kde je celý svět, 

pak nemůže „lepší svět“ hledat nikde jinde než tam, kde právě je. Projekt 

svobodného života ve svobodné zemi již nemůže být přeložen za oceán – na „jinde“ 

a „jindy“ – ale musí být uskutečněn „zde“ a „nyní.““ (Barša, 2003, s. 296 - 297) 

Evropě podle Baršy (2003) v současnosti nezbývá nic jiného než se oprostit od 

mytických představ o společném původu a přihlásit se k mnohosti heterogenních 

počátků. Musí naslouchat univerzálnosti svých ústav. Jen tak může Evropa 

pokračovat v osvícenském ideálu, který se z ní zrodil, být univerzální v tom smyslu 

že „ nic lidského nebude potlačovat či vyhánět ze svého středu.“ (2003, s. 299)

Současný svět se proměňuje ve vzájemně provázaný multikulturní celek. A na tuto 

změnu je třeba reagovat. Neboť to, co je prospěšné v homogenní společnosti, se 

stává pastí, která vede k nedorozumění, konfliktům, případně válce. (Pedersen, 

1998) V globální společnosti, kde lidé závisí jeden na druhém, jsou takové situace 

nepřijatelné.

Je-li Evropa jako společenství na počátku 21. století v procesu  vytváření 

nového, multikulturní společenské realitě přizpůsobeného projektu, musí se 

zamyslet na jakých hodnotách bude tento projekt postaven a jaké kroky bude 

v tomto soužití potřeba vykonat.
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V následující části diplomové práce budou uvedeny úvahy dvou českých 

filosofek a jednoho filosofa působících na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

v Praze: docentky Naděždy Pelcové, profesorky Anny Hogenové a profesora 

Otokara Fundy k tématu multikulturního soužití.

Docentka Pelcová ve své stati Sémantické modely multikulturality a jejich 

axiologické dimenze (Pelcová et al., 2007) uvádí pět sémantických okruhů významu 

pojmu multikulturalita: multikulturalita jako ideál, jako „antievropské hnutí“, jako 

politický konstrukt a strategie, jako stav globálního světa a nakonec jako produkt 

západního myšlení. V prvním případě se jedná o ideální možnost soužití různých 

kultur ve vzájemné toleranci, pluralitě a rozmanitosti.20 Důležitými faktory v tomto 

pojetí jsou vlastní identita,  tolerance a její míra, motivace jako „porozumění tomu, 

co určuje mé jednání (vědomí, hodnoty) a jednání druhého“ (Pelcová et al., 2007, s. 

20) a motivace vstřícného postoje k druhému, dějinné vědomí, které však nemá být 

daností, kterou se všichni budeme řídit, nýbrž otevřeným polem pro otázky a 

poučení. V druhém případě si multikulturalismus klade za cíl co nejvíce od sebe 

odlišit nositele různých kultur. Pokud však toto pojetí postrádá jakýkoli sjednocující 

prvek, který nemusí nutně znamenat ztrátu svého původu, nelze jej v oblasti školství 

ani státu použít. Multikulturalita jako politický konstrukt vznikla v 60.letech 

20.století a měla zajistit rovné příležitosti pro původní obyvatele i imigranty. 

Problémem se ukázal být fakt, že tato strategie nereflektovala rozdílnost přístupu 

různých generací přistěhovalců k jejich nové domovině, kdy prvně příchozí 

generace změnu bydliště zpravidla volila sama a tudíž byla vděčnější za přijetí a 

ochotnější respektovat kulturu svého nového domova, zatímco u generací, které se 

v jiné zemi již narodily se projevily zmatky a krize identity zapříčiněné rozdílností 

kultury, v které v rodině jednotlivci vyrůstali, a kultury většinové. 

V multikulturalitě jako realitě globálního světa, který se stále více unifikuje pod 

vlivem ekonomických procesů,  je koexistence kultur podle Pelcové založena na 

„toleranci jako strpění“ (2007, s. 22), dochází často i k povrchnímu návratu 

k určitým kulturním praktikám či přejímání znaků určité kultury bez jakéhokoli 

hlubšího porozumění, což může vést k jakési neukotvenosti člověka. 

Multikulturalismus jako produkt západního myšlení je vyústěním evropské 

filosofické tradice vedení dialogu, který by měl být v rámci multikulturní výchovy 

                                                  
20 Toto pojetí vyslovuje Evropská Unie svým sloganem „Jednota v rozmanitosti:“
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setkáním se u společného díla za předpokladu úcty (jako směsice blízkosti a 

distance, náklonnosti a distance) a respektu.

Profesor Funda tvrdí, že jedinou oporou interkulturní koexistence - záměrně 

se zde vyhýbá pojmu multikulturalita, který vnímá jako jakési umělé vytváření 

metaidentity - je zakotvení v řádu přírody, tedy úcta ke skutečnosti (objektivní 

skutečnosti přírody jako protikladu zkreslení skutečnosti různými filosofickými či 

náboženskými viděními světa) a z ní pramenící úcta k životu jako primární hodnotě 

lidského bytí. Život je základem lidské existence. Je tím, co primárně ke svému 

chápání světa potřebujeme. I přestože je v některých kulturách chápán jako utrpení 

a jejich příslušníci vlastně čekají na posmrtné blaho, přesto k takovým úvahám 

život potřebují - proto je primární hodnotou. (in Pelcová et al., 2007)

Výsostnost lidského života skutečně musí být nezpochybnitelnou hodnotou, 

chceme-li jako globální společnost přežít. Avšak zůstává zde otázka, zda 

odkazování se na objektivní skutečnost není vlastní příslušníkům kultur, které 

prošly takovým vývojem, který vyústil v jejich současnou orientaci na vědecké 

poznání, které jim pomáhá svět popisovat a vysvětlovat. Jak vědecký, 

objektivistický odstup od pozorovaného, tak úcta před skutečností mohou mít, i 

kulturně podmíněné, meze. Bennetová (1990) hovoří o tzv. pohledu na svět (world 

view) – způsobu, jakým kulturní skupina nahlíží lidi a události. Lidé, kteří sdílejí 

podobné zkušenosti se naučí vidět skutečnost podobným způsobem. V některých 

momentech racionalistický (vědecký) postoj selhává. Ne všechny situace lidského 

života jsou objektivně změřitelné či smyslově ověřitelné a zde pak vzniká prostor 

pro interpretaci, která se pravděpodobně bude kulturně lišit. Zda pozorované 

události a lidi pokládáme za dobré či špatné, záleží na tom, jak potvrzují náš náhled 

na realitu. „Je zřejmé, že neexistuje absolutní skutečnost, ani univerzálně platný 

způsob poznávání, chápání nebo myšlení. Každý pohled na svět (world view) má 

jiné zásadní předpoklady. Náš normální stav vědomí není něčím daným, ani ničím 

univerzálně vlastním všem kulturám. Je to jenom nástroj, složitá struktura zaměřená 

na to, jak se vyrovnáme se svým prostředím.“ (Saral in Bennet, 1990, s. 48) 

Reagujeme-li na něčí chování, jeho pochopení je složitější tím, že nám myšlenky, 

hodnoty a intence aktéra zůstávají velmi často skryté (viz Analogie ledovce, 

Obrázek č. 3).
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Profesorka Hogenová ve své stati K problému multikulturality (In Pelcová et 

al., 2007) apeluje na Evropu.  Základem soužití Evropanů s imigranty nejsou podle

ní pravidla, která přistěhovalcům nadiktujeme a kterým se budou muset přizpůsobit, 

nýbrž předpokladem multikulturalismu je sebepoznávání, pokládání otázky „kdo 

jsme?“, které musí v Evropě neustále probíhat. Profesorka Hogenová popisuje 

multikulturalismus z filosofického hlediska  jako „fenomén tolerance“, jenž „je 

možná jen za sebepoznání.“ (2007, s. 48) Jen pokud člověk pozná sebe sama, je 

schopný tolerovat druhého. Podle Hogenové zákony problém nevyřeší, je důležité 

být věrni „tomu, co Evropu duchovně vytvořilo“ - ideji Dobra, která je zde pro 

všechny bez rozdílu, jako Slunce svítí na všechny. (2007, s. 48)  Každý člověk musí 

vést vnitřní rozhovor se sebou samým, usebrat se k logu – k tomu svému 

nejniternějšímu – být v neustálém napětí sebepoznávání. „Jen bude-li člověk u sebe 

samého uvnitř, tedy u svého vlastního logu, je možno se spoléhat na toleranci 

k něčemu podobnému u těch tzv. „jiných““. (2007, s. 49) Na rozdíl od koncepce 

profesora Fundy zde nehraje roli objektivní, tj. změřitelná, skutečnost – život („je tu 

vznešený život a o to tu jde“), ale o jedincovo niterné přistoupení k sobě sama, čímž 

se jeho podstata konstituuje a upevňuje. Takový člověk pak nemá strach setkávat se 

s jiným, naopak dovede jiné tolerovat. Důležité je tedy o svou duši pečovat,

kultivovat ji a dostat se celkovou vzdělaností, nejen pouze povrchními popisnými 

fakty, do její hloubky. Problémy vyskytující se v prostorech, kde se stýkají různé 

kultury, pramení ze ztráty vlastního já. Lidé se sami sobě ztrácejí, „jejich pobyt 

(Dasein) jakoby někomu či něčemu jinému než jim samým. Tento existenciální 

statut je reflektován v takové míře neurčitosti , že destrukce se může ukazovat jako 

jediná forma sebepotvrzení.“ (2007, s. 55)

Profesorka Hogenová pracuje s heiddegerovským pojmem Dasein (Pobyt), bytným 

polem každého člověka, tím, co determinuje naše rozhodování. Minulost 

(Gewesenheit) každého národa, každé kultury se vrací do přítomnosti v podobě 

základního naladění (Grundstimmung) „jež se proměňuje právě na pobyt“. (2007, s. 

54) A pobyt je rámcem chování, jednání a rozhodování každého člověka. Proto je 

nutné porozumět minulosti (Gewesenheit) příslušníků kultur, s kterými se v Evropě 

setkáváme, neboť tato minulost je v podstatě stále přítomna. Evropané porozumí 

pouze tomu, co je v nich minulostí předpřipraveno, stejně tak přistěhovalci rozumějí 

věcem skrze „filtr“ své minulosti. V Evropě se „stýkají lidé s různým vztahem 

k bytí“ (2007, s. 58), jejž je třeba tolerovat.
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Hlavní roli v řešení problému multikulturalismu v Evropě hraje podle prof.

Hogenové vzdělanost a kultivovanost těch, kteří ji řídí. „Především kněží, učitelé, 

umělci a politikové mají nesmírnou zodpovědnost, jakým smyslem se naplní čas 

jednotlivých lidí, kteří právě v této chvíli žijí své životy.“ (2007, s. 56) Tito nemají 

objektivně popisovat  proměřovat situaci, nýbrž mají ukazovat cestu vzdělanosti a 

kultivace já každého člověka.

3.5 Globální multikulturalismus

Pro lepší spolupráci a soužití v dnešní globální společnosti je nepochybně 

žádoucí, aby se svět posunul směrem k sjednocenému multikulturnímu 

společenskému systému. Pedersen (1999) tvrdí, že v současné době však existuje 

pouze malá šance, že se tak stane. Zmiňuje čtyři hlavní důvody pro tento 

pesimistický názor. Tyto důvody implikuje teoretický model multikulturalismu jako 

výsledku příznivého kulturního kontaktu. (s. 28 – 31)

a) Krátkodobé, povrchní kontakty

Přestože mnoho lidí cestuje a pobývá v odlišném prostředí, většina těchto 

pobytů je krátkodobá a vystavení se kultuře má tak spíše povrchní charakter. 

Dokonce i mezinárodní studenti mají sklony izolovat se od místních vrstevníků.

b) Nedostatek podpory institucí

Existuje pouze velmi málo nadnárodních organizacích, které by podporovaly a 

otevřeně prosazovaly multikulturalismus na mezinárodní úrovni. OSN je 

zaneprázdněna řešením konfliktů mezi jednotlivými kulturami a národy. 

Organizace jako FAO a WHO21 poskytují pomoc a zabezpečují běžné potřeby 

života v případech nouze. Mezinárodní sportovní spolky jako např. Olympijské 

hnutí by měly pomáhat v rozvoji mezinárodního hlediska a významu 

univerzalismu. Ve skutečnosti se však mnohé případy šovinismu, nepřátelství a 

nacionalismu odehrávají při sportovních událostech. To samé lze říci o údajně 

                                                  
21 Organizace pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization) a Světová zdravotnická 
organizace (World Health Organization)
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sjednocující síle náboženství. Ve jménu boha bylo zabito a je zabíjeno více lidí 

než z jakéhokoli jiného ideologického důvodu. Unesco či Světová banka se sice 

více blíží naplnění poselství multikulturalismu, ale jejich příspěvek ke vzniku 

globálního multikulturalismu je nepřímý, neboť se stále soustředí na jednotlivé 

národní ekonomiky či vzdělávací systémy. Mezinárodní obchod charakterizuje 

globální hledisko, ale kvůli důrazu na zisk má spíše nežádoucí vliv na místní 

kultury, neboť propaguje asimilaci.

c) Tlak na globální přizpůsobení

Následkem rozšíření některých komerčních institucí (např. McDonald’s, 

Holiday Inn, Coca-cola, internet) do světa je přispívání k eliminaci diverzity a 

zavedení celosvětové uniformity. Rozdíly v nabízených produktech v různých 

částech světa jsou minimální. Podle Pedersena (1999) je mezinárodní 

vzdělávání jedinou globální institucí, která je slučitelná s kritériem integrace.

d) Interkulturní kontakt je stresující

Na základě mnoha výzkumů bylo prokázáno, že kontakt mezi kulturami je 

stresovým faktorem. Při seznamování s odlišnou kulturou je běžné prožívat tzv. 

kulturní šok. Podle hypotézy přitažlivosti podobnosti (similarity-attraction 

hypothesis) (Byrne, 1969) vyhledávají jedinci přítomnost lidí, s kterými sdílejí 

zájmy, osobní charakteristiky, hodnoty atp.22 Hypotézy kulturní vzdálenosti 

(culture-distance hypothesis) (Babiker, Cox & Miller, 1980; Dunbar, 1992; 

Furnham & Bochner, 1982; Torbiorn, 1994) tvrdí, že čím větší je vzdálenost 

(rozdíl) mezi kulturami dvou lidí, tím větší budou mít problémy při vzájemné 

komunikaci. Dalšími zátěžovými faktory v setkávání kultur jsou předsudky a 

stereotypy – názory a postoje, které si lidé osvojují v rámci vlastní kultury 

v procesu socializace (více v Kapitole 5).

                                                  
22 Takové interakce pak bývají harmoničtější. Lidé si více rozumí a kontakt prožívají pozitivněji. 
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4. Postavení menšin v České republice a v Evropě

Obyvatelstvo jednotlivých členských států Evropské unie je různorodé. 

Vedle zažitých etnických skupin se v posledních letech objevují imigranti ze zemí 

mimo Unii a zvyšují míru kulturní různorodosti stejně tak, jako se v důsledku 

volného pohybu v EU mísí obyvatelstvo jednotlivých členských států.

Na začátku této kapitoly si pro ilustraci uvedeme v jakých rovinách se 

mohou vztahy mezi většinou menšinou pohybovat. V obrázku níže je zakreslena osa 

postojů většiny vůči menšině. Směřuje k přátelskému vztahu na jedné straně a 

k nepřátelskému na druhé straně. Nejvíce přátelským vztahem je spolupráce většiny 

s menšinou. O stupeň níže je respekt a ještě níže tolerance tolerance. Poslední 

v části osy směřující k přátelským vztahům je slabost pro/obliba (jako relativně 

pasivní vztah většiny k menšině). V části nepřátelských postojů vůči menšině 

směřuje většina od předsudků, přes diskriminaci po vytváření obětních beránku (tzv. 

scapegoating).

Obrázek č. 5 Vztah většiny k menšině

Přátelský

Nepřátelský

Zdroj: Bennet, 1990

Spolupráce

Respekt

Tolerance

Slabost pro/  
Obliba

Předsudek

Diskriminace

Vytváření 
obětních
beránků
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4.1 EU-Midis

Pro zmapování soužití jednotlivých etnických skupin uvnitř Evropské unie 

byl v roce 2008 proveden průzkum nazvaný EU-Midis (European Union Minorities 

and Discrimination Survey).23 Stejný standardizovaný dotazník obsahující 150 

otázek a 300 proměnných byl zadán menšinám ve všech 27 členských státech EU. 

Zkoumal zkušenosti s diskriminací, znalosti práv a znalosti míst, kam se obrátit 

v případě diskriminace či když se jedinec stane obětí rasově motivovaného 

trestného činu. A dále se zaměřil na zkušenosti s vymáháním práva a hraniční 

kontrolou. Průzkum byl též proveden v deseti členských státech EU mezi 

většinovou populací. 5 000 lidí z většinové populace žijící ve stejných oblastech 

jako menšiny se též zúčastnilo rozhovoru, aby bylo možno porovnat výsledky 

klíčových otázek.

Podle EU-Midis si 83% Romů myslí, že diskriminace založená na etnickém 

či přistěhovaleckém původu je v České republice rozšířená. To samé si myslí 90% 

Romů o Maďarsku a 80% Romů o Slovensku, 94% imigrantů ze severní Afriky o 

Itálii a 88% o Francii. Na opačném konci žebříčku jsou přistěhovalci z bývalé 

Jugoslávie v Rakousku (17%) a Turci v Belgii (12%). 

EU-Midis se dotazoval respondentů na diskriminaci, jež zažili v posledních 

dvanácti měsících24 či posledních pěti letech v následujících devíti oblastech: (1) při 

hledání práce; (2) na pracovišti; (3) při hledání bytu či domu ke koupi 

nebo pronájmu; (4) od zdravotnického personálu; (5) od sociálních pracovníků; (6) 

od personálu ve škole; (7) v restauraci; (8) při vcházení do obchodu nebo 

v obchodě; (9) při snaze založit si bankovní účet či při žádosti o půjčku. Alespoň 

v jedné z uvedených oblastí zažilo diskriminaci (v posledních dvanácti měsících) 

47% Romů, 41% přistěhovalců ze sub-saharské a 36% přistěhovalců ze severní 

Afriky. Mezi deset nejvíce diskriminovaných skupin průzkum zařadil Romy (64% 

v České republice, 62% v Maďarsku, 59% v Polsku, 55% v Řecku), menšiny 

z Afriky (63% na Maltě, 54% v Irsku, 52% v Itálii, 47% ve Finsku a 46% v 

Dánsku) a Brazilce (44% v Portugalsku). Každý třetí respondent, který sám sebe 

označil za muslima, zažil v posledních dvanácti měsících diskriminaci. Převážná 

                                                  
23 Průzkum menšin a diskriminace v Evropské unii 
24 K období 12 měsíců se tak vztahují i získaná data.
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většina všech postižených příslušníků menšin však diskriminaci nenahlásila žádné 

organizaci, ani ji neoznámila v místě, kde se stala. Jako důvod neohlášení incidentu 

uvedlo 63% dotázaných, že by se ohlášením nic nezměnilo, a 40% označilo případ 

diskriminace za nepodstatný (stává se pořád). 36% nevědělo, jak ohlášení provést, 

26% dotázaných mělo strach z následků a 21% odradily přílišná byrokracie a 

nedostatek času. Pouze 4% respondentů uvedla jazykové obtíže jako důvod a 3% 

problémy s povolením k pobytu. V průměru 37% muslimů zastavených celníky či 

pohraniční kontrolou si myslí, že to bylo právě kvůli jejich původu. Oproti tomu si 

19% reprezentantů většinové společností myslí, že náboženská příslušnost a 

vzezření těchto lidí nebyly důvodem.

Do České republiky proudí přistěhovalci z východu – z východních 

sousedních států, ze států bývalého Sovětského svazu, ze států se zkušeností se 

socialismem. Mezi nejvíce zastoupená patři v ČR těchto pět státních občanství: 

Ukrajina (131 965), Slovensko (76 034), Vietnam (60 258), Rusko (27 173), Polsko 

(21 710).25

Akt získání občanství je často považován za klíčový indikátor úspěšné 

integrace, jelikož je obvykle spojen s dobrou znalostí jazyka, kultury a společnosti 

daného státu a s určitým stupněm přispívání k hospodářské aktivitě. V mnoha 

státech je občanství dítěte spíše spojeno s občanstvím rodičům než-li s místem 

narození. Proto se získání občanství týká nejenom přistěhovalců, ale i jejich 

potomků. V devadesátých letech 20. století se počet osob, které získaly občanství 

EU zdvojnásobil, téměř ztrojnásobil. Ve srovnání je nárůst v prvních pěti letech 

první dekády 21. století relativně malý. V průměru 725 000 osob každoročně 

získalo občanství  v letech 2004 – 2006. (Eurostat, 2008) 

Následující graf zobrazuje jaké procento původních občanství (z oblastí EU-

27, Evropy mimo Unii, Afriky, Asie, Severní a Jižní Ameriky, Oceánii a jiných) 

bylo zastoupeno při získání občanství některého z členských států Evropské unie 

v roce 2006.

                                                  
25 Pramen: ŘS CP MV ČR, k 31. 12. 2008
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Graf č. 1 Původní oblasti osob získavších občanství EU-27, 2006

EU-27  8%

Evropa mimo
EU  27%

Afrika  27%

Asie  22%

Amerika  12%

Oceánie  1%

Jiné  3%

Zdroj: Eurostat, Migration Statistics, 2008

4.2 Žák cizinec v české škole

Dle údajů uvedených v ročence Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy České republiky navštěvovalo ve školním roce 2009/2010 instituci 

primárního, sekundárního či terciárního vzdělávání v České republice 55 908 žáků a 

studentů s jiným občanstvím než českým. Nejvíce cizinců studovalo v uvedeném 

roce na vysokých školách a z celkového počtu 31 218 studentů byly nejvíce 

zastoupeny státy EU-27 (23 329). Naopak na základních školách studovalo více 

studentů z Evropy mimo EU a z jiných částí světa (4 945 a 4 947 z celkového počtu 

13 583). Podobný poměr zastoupení lze sledovat i v mateřských školách s celkovým 

počtem 3535 dětí cizinců, kde mělo občanství evropských zemí mimo EU či 

mimoevropských zemí téměř dvakrát tolik dětí než občanství EU-27. Střední školu 

navštěvovalo 7 134 studentů cizinců a státy mimo EU byly v jejich občanstvích též 

zastoupeny více než státy EU-27. Počet studentů-cizinců na vyšších odborných 

školách a konzervatořích se ve školním roce 2009/2010 pohyboval v řádu stovek 

(307 a 131).26

                                                  
26 Zdroj: databáze ÚIV 
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5. Ti druzí

Tématem následující kapitoly jsou vztahy mezi většinovou kulturou a menšinovými 

kulturami. 

5.1 Etnocentrismus, předsudky a stereotypy

5.1.1 Etnocentrismus

V průběhu socializace se jednotlivec učí pravidlům chování, která jsou 

uznávána společností, v níž vyrůstá. Mnoho takových pravidel, která řídí lidské 

chování, můžeme nazvat kulturou. Kultura je seskupení pravidel jak se chovat, která 

se jedinec naučí a která sdílí s určitou skupinou lidí (Matsumoto, 1996). Tím, že 

sdílí tato pravidla, do určité míry sdílí i určitou kulturu. Během vrůstání do kultury

se člověk také učí jak vidět ostatní, jak interpretovat jejich chování a jak vytvářet 

soudy o tomto chování. „Zjednodušeně řečeno, kulturní praktiky zachycují roky 

zkoušení, co bude fungovat“. (Moodian, 2009, s. 8) Proto lidé pokládají odlišné 

chování za zvláštní a překvapující. (2009) Příslušník určité kultury očekává, že 

pravidla, která si během socializace osvojil, platí pro všechny ostatní příslušníky 

dané kultury. Tak  se vytváří nevyslovené vědomí, v jehož rámci funguje veškerá 

interakce ve společnosti. Lidé mají určitá očekávání chování lidí, naučili se však i 

toto chování podle určitého vzoru hodnotit. Pokud spolu komunikují příslušníci 

stejné kultury, dělají tak na základě společných základních pravidel (tzv. ground 

rules). Příslušníci jiných kultur jednají podle jiných základních pravidel. Na shodu 

či neshodu ve svých očekáváních reagují účastníci komunikace citovými reakcemi –

pozitivními, pokud jsou základní pravidla dodržena, a negativními, pokud jsou 

porušena. Lidé často soudí i jeden druhého na základě chování a shody či neshody s 

očekáváním. Pokud se očekávání jednoho shoduje s chováním druhého, často je 

hodnocen jako „dobrý“, dobře zapadající do kultury. Neshoda v očekávání a 

chování vede pak k negativnímu úsudku o druhém, je „špatný“ či „hloupý“ či se mu 

nedostalo „dobrého vychování“ (Matsumoto, 1996). Negativní emocionální reakce 

bývá silnější.
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Takové soudy o druhých zpravidla probíhají na základě emocí, bez delšího 

přemýšlení. V procesu enkulturace se jedinec učí, jak se chovat i jak vnímat a jak si  

vysvětlovat chování druhých. Toto učení je doprovázeno citovými prožitky přijetí a 

odmítnutí a morálními soudy o tom, co je dobré a co je špatné či co je správné a co 

není. Tato pravidla vnímání a vysvětlování vytvářejí základ jedincova „filtru“, který 

používá ve svém vidění světa. Matsumoto (1996) uvádí příklad fotografického 

filtru, který předkládáme před čočku fotoaparátu a který zabarvuje a upravuje 

výsledný snímek. Podoba snímku, v tomto případě interpretace chování, závisí na 

přiloženém filtru, základních pravidlech chování, a interpretaci chování vštípených 

jedinci kulturou. Čím vyšší stupeň enkulturace, tím více vrstev tento „filtr“ má. 

Dospělí příslušníci určité kultury pak tento „filtr“, jakožto neviditelnou součást 

svého já, sdílejí s ostatními členy dané společnosti. Metaforou filtru ilustruje 

Matsumoto etnocentrismus – používání našeho vlastního kulturního filtru při 

pohledu na svět. (1996) Etnocentrismus tak nemá žádnou hodnotovou konotaci, 

nýbrž pouze pojmenovává situaci. Etnocentrismus je přirozená lidská tendence 

pokládat vlastní kulturu za standard při hodnocení druhých. (Pedersen, 1998) 

Matsumoto definuje etnocentrismus jako: „neschopnost vymanit se z vlastního 

kulturního filtru a vnímat a vykládat chování ostatních z jejich vlastního hlediska.“ 

(1996, s. 147) Tato neschopnost souvisí s naší měrou lpění na pravidlech. Čím 

rigidnější člověk je, tím méně je schopný posuzovat ostatní z jejich vlastní 

perspektivy. 

Podle Matsumota (1996) je důležité, aby každý rozvíjel určitý stupeň 

flexibility zároveň s uznáním svého etnocentrismu. Prvním krokem v rozvoji tzv. 

pružného etnocentrismu (flexible ethnocentrism) je vědět, jak naše kultura ovlivňuje 

realitu – zkresluje a ovlivňuje obrazy našeho vidění světa. Za druhé je důležité si 

uvědomit, že lidé s různým kulturním zázemím mají různé filtry, které ovlivňuji 

jejich vidění světa, a vytvářejí svá zkreslení tak, že se jim jejich verze reality jeví 

stejně skutečná a platná jako ta naše. Třetím krokem je naučit se pracovat 

s emocemi, morálními soudy a úsudky o lidech, které jsou spojeny s našimi 

kulturními filtry. Matsumoto dodává, že tímto nezpochybňuje  opodstatněnost 

našich emocí a soudů, ale zdůrazňuje nutnost překročení těchto reakcí k následnému 

vnímání hledisek ostatních lidí. 
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Tyto tři kroky jsou ve své podstatě učením se a osobním rozvojem a vyžadují 

značnou míru úsilí. Výsledně vytvořené filtry pak budou nadřazeny našim 

kulturním filtrům, které však nenahradí. Svých vlastních kulturních filtrů se 

nezbavíme, naučíme se ale být flexibilní, tedy stavět nad své filtry, abychom mohli 

svět nahlížet z různých perspektiv. Tento proces by neměl být zdrojem strachu ze 

ztráty sebe sama, nýbrž učením, které rozvíjí další osobní schopnosti a dovednosti.

Výše uvedená úvaha je stěžejní pro pochopení důvodů zavedení 

multikulturní výchovy do školního vzdělávání. Vyplývá z ní důležitost učení pro 

osobní rozvoj a otevřenost v interakci s příslušníky odlišných kultur. Matsumoto 

upozorňuje, že kulturou vložené, naučené filtry jsou nám skryté a musíme pracovat 

na jejich odhalení a pochopení, abychom byli schopni nad ně nastavit filtry nové a 

pozorovat tak svět i z jiných hledisek. 

Škola by tedy žáky měla vést k objevení kulturně naučených filtrů v nich 

samých a těmito filtry podmíněnému vidění světa a měla by s žáky a studenty 

pracovat – stejně tak jako by měl každý žák a student pracovat sám na sobě – na 

jejich osobním překročení těchto zautomatizovaných postupů chování, vidění světa 

a vůči němu pociťovaných emocí. Malé děti nemají svůj kulturní filtr ještě 

vyvinutý, nerozpoznají kulturní hodnoty, které podmiňují chování, a tak reagují na 

chování jako takové - bez předsudků. Proto je důležité začít s dětmi pracovat brzy.

Multikulturní výchova je dle RVP založena na informacích o jiných kulturách. Ty 

jsou důležité, avšak hlavní roli hraje práce s emocemi. Ta bude pravděpodobně mít 

racionální základ, uvědomění si určitých pocitů a důvodů, proč je člověk prožívá, a 

jejich opodstatněnosti či neopodstatněnosti. Proto by obě složky – kognitivní a 

afektivní – měly být v rámci multikulturní výchovy přítomny a fungovat společně.

Opačnou možností oproti získávání flexibility etnocentrismu je tzv. pevný

etnocentrismus (inflexible ethnocentrism). (1996, s. 147) Tento termín se vztahuje 

k tradičnímu chápání etnocentrismu jako neschopnosti překročit naše kulturní filtry 

v hodnocení chování druhých. Pevný etnocentrismus může vzniknout jednak 

z neznalosti výše popsaného procesu důležitého k otevřenosti různým kulturním 

hlediskům, anebo z odmítnutí zapojit se do tohoto osobnostně kultivačního procesu. 
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5.1.2 Předsudky a stereotypy

Etnocentrismus přispívá k vytváření stereotypů – zobecňujících představ o 

lidech, zvláště o jejich osobnosti a povaze. Stereotypy mohou být pozitivní či 

negativní, vždy jsou však omezující a v mnoha případech diskriminační. Stereotypy 

vznikají různými způsoby. V interakci s ostatními hodnotíme a určitým způsobem 

vykládáme jejich chování. K tomu slouží pravidla, která jsme se naučili výchovou. 

Takové výklady slouží jako duševní kategorie, pomocí nichž řadíme informace o 

lidech. Přestože se během svého vývoje můžeme setkat s chováním, které porušuje 

vzniklé kategorie, většinou jej ignorujeme a kategorie jsou tak posíleny. Vzniklé 

kategorie udržujeme v dlouhodobé paměti a ony tak z velké části ovlivňují naši 

interakci se světem. Základní psychologické procesy a z kultury vycházející 

etnocentrismus se vzájemně ovlivňují, dochází ke zpětnovazební smyčce vytvářející 

a upevňující chyby a duševní kategorie lidí zvané stereotypy. Stereotypy mohou být 

vytvářeny a předávány z generace na generaci pomocí slovních označení, nálepek 

(verbal labels). Mohou být také vytvářeny a upevňovány médii či mohou vzniknou 

omezeným stykem s lidmi, kteří jsou terčem stereotypu, anebo vystavením 

zaujatým příkladům. Problematičnost stereotypů způsobuje jejich dvojí povaha –

vznikají pomocí vnějších i vnitřních faktorů.

Matsumoto uvádí tři klíčové body, které je nutno rozeznat, chceme-li 

stereotypy překročit (1996, s. 150 - 151).

Stereotypy (a) založeny na naší vlastní interpretaci, vycházející z našich vlastních 

kulturních filtrů a zázemí či ze sdělení z vnějších pramenů; (b) jsou spojeny 

s identifikovatelnými význačnými znaky; (c) jsou vyvozováním obecných závěrů o 

skupině lidí. Pokud uvedené tři body zpochybníme, následně můžeme najít způsob 

jak stereotypy používat pružněji. 

K lidské přirozenosti patří uvažování v kategoriích. Stereotypy tak nelze 

vymýtit. Avšak člověk se může naučit pracovat s jejich zpochybnitelností, 

s možností, že nemusejí být pravdivé, přestože je vnímáme jako obecně platné 

informace. Je důležité si uvědomit, že chování druhých interpretujeme a filtrujeme 

pomocí svých kulturních filtrů. Může se stát, že nějakému chování přikládáme 

určitý význam, který však nebyl cílem aktéra. Anebo vnímáme pouze určité aspekty 

chování, které pak snáze řadíme do námi vytyčené kategorie. Nikdy tak nemůžeme 
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vědět, zda jsou naše interpretace správné či ne. Matsumoto na tento fakt 

upozorňuje, ne však ve smyslu, že by se člověk měl zmítat v pochybnostech, ale 

poukazuje na nutnost mít na mysli možnost omylu místo nezpochybnitelné jistoty. 

Stereotypy bývají založeny na obecných charakteristikách, protože jedním 

z nejjednodušších způsobů uskupování informací je jejich řazení podle viditelných, 

fyzických znaků. Proto je jednoduché zobecňovat např. na základě rasy, neboť 

takováto generalizace je viditelná a jednodušeji verifikovatelná. Rasa však rozdíly 

v chování nezpůsobuje. Kultura ano, ale není viditelná, proto se výklady chování 

zastřešují etnikem, pohlavím, povoláním atp. A tak často slýcháme, že Japonci jsou 

takoví, právníci jsou takoví a ženy takové. 

Stereotypy vypovídající o skupině nemusejí popisovat jakéhokoli příslušníka 

skupiny. I v rámci každé kultury existují jednotlivé rozdíly mezi jejími příslušníky.

„Stereotypy nemůžeme ignorovat, ale můžeme si uvědomit jejich potenciální 

nesprávnost a používat je rozumněji. Stereotypy by měly být používány jako 

vodítka v interakci, ne jako neměnné popisy lidí. Je třeba potvrzovat či vyvracet 

stereotypy, ne se jimi ospravedlňovat.“ (1996, s. 153) Proto je důležité pochopit, na 

jakém základě fungují.

Allport definuje předsudek jako „pozitivní či negativní postoj vůči osobě či 

věci, který předchází zkušenosti“ (na níž tak není založen). (in Ponterotto et al., 

2006, s. 11) V definici se objevuje složka postojová a složka přesvědčení. 

Předsudky mohou mít pozitivní či negativní náboj, avšak rasové předsudky bývají 

častěji negativní. Podle Allporta je negativní etnický předsudek „antipatie založená 

na chybné a nepružné generalizaci. Může být zaměřen vůči skupině jako celku či 

vůči jednotlivci, protože je členem této skupiny.“ (in Ponterotto et al., 2006, s. 11) 

Takový předsudek je tedy negativní, je založen na chybných či nepodstatných 

údajích a vzniká z nepružné generalizace, což jej činí do vysoké míry imunním vůči 

faktům, která tuto generalizaci vyvracejí. Předsudky jsou spojeny s názory a postoji, 

které se nemusí nutně projevit v chování.

Allport vytvořil pětifázový model projevu předsudků. (in Ponterotto et al., 2006, s. 

14) Pět způsobů vyjádření předsudku si můžeme představit zobrazené na ose od 



65

nejméně aktivnímu k nejvíce aktivnímu. Negativní způsob vyjadřování27

(antilocution) je nejmírnějším vyjádřením předsudku projevující se vedením 

předsudečných řečí mezi stejně smýšlejícími a příležitostně též před neznámými 

lidmi.28 Překročí-li jednotlivec fázi negativního vyjadřování se o určitých 

skupinách, následuje fáze záměrného vyhýbaní se (avoidance) těmto skupinám. 

Osoba, která se nachází v této fázi je ochotna tolerovat nepohodlí či potíže kvůli 

vyhnutí se kontaktu s určitou skupinou.29 Při fázi diskriminace (discrimination) 

provádí jednotlivec účinné kroky, aby vyloučil členy určitých skupin a zamezil jim 

v přístupu k požadované činnosti a účasti na ní.30 Čtvrtou fází je fyzický útok 

(physical attack) – pod vlivem emocemi nabitých podmínek či pod tlakem okolí 

není pro jedince těžké překročit z fáze diskriminace k fyzickému útoku. Poslední 

fáze – vyhlazení (extermination) – označuje systematické a plánované ničení členů 

určité skupiny kvůli jejich příslušnosti k dané skupině.31  Jednotlivci nacházející se 

v určité fázi Allportova modelu projevu předsudků nemusí nikdy postoupit do fáze 

následující. Pokud se však zvýší aktivita na jakémkoli stupni, zvyšuje se též 

pravděpodobnost, že jedinec překročí hranici do následujícího stupně.32 (2006, s. 

14- 16)

                                                  
27 Překl. autorka
28 Jako příklad můžeme uvést situaci na sídlišti, kde bílá většina v hovoru sdílí své obavy ze soužití 
s Romy.
29 Taková osoba např. při cestě do práce raději vystoupí z autobusu na zastávce Y (namísto zastávky 
X, která je blíže jejímu pracovišti) a půjde pěšky delší kus cesty než aby se setkala s určitou 
skupinou lidí na zastávce X.
30 Např. vedoucí firmy odmítne nadějnou kandidátku na pracovní místo, která má jiný etnický původ 
než většinová společnost, proto, aby se pozice uvolnila pro kandidáty z většiny.
31 Např. lynčování, pogromy, etnické čistky, genocida.
32 Allport uvádí příklad vývoje v hitlerovském Německu. Hitlerův negativní způsob vyjadřování se o 
Židech vedl Němce k vyhýbání se svým židovským sousedům a dřívějším přátelům. Tato situace 
usnadnila zavedení Norimberských zákonů, po němž následovalo vypalování synagog. Posledním 
krokem v tomto procesu byly plynové komory v Osvětimi.
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5.2 Rasismus

5.2.1 Definice a klasifikace rasismu

Jonesova širší definice rasismu zní takto: „[Rasismus] vzniká přeměnou 

rasových předsudků a/nebo etnocentrismu na uplatňování síly vůči rasové skupině, 

definované jako méněcenné, jednotlivci a institucemi s úmyslnou či neúmyslnou 

podporou celé kultury.“ (in: Ponterotto et al., 2006, s. 16). Rydley se více zaměřil 

na vzdělávání a poradenství a definuje rasismus jako: „jakékoli chování33 či vzor 

chování, který směřuje k systematickému odpírání přístupu k příležitostem a 

výhodám členům jedné rasové skupiny, zatímco ochraňuje přístup k příležitostem a 

výhodám členů jiné rasové skupiny.“ (in: Ponterotto et al., 2006, s. 17)

Jones dělí rasismus do tří skupin na individuální, institucionální a kulturní. 

Individuální rasismus se týká jednotlivce a jeho rasových předsudků a zahrnuje 

chování, které je ve své povaze diskriminační. Institucionální rasismus označuje 

vědomé či nevědomé zacházení s řádem, zákony a pravidly instituce (či jejich 

tolerance), které nespravedlivě omezují příležitosti určitým skupinám. Jako kulturní 

rasismus popisuje Jones vyjadřování nadřazenosti kulturního dědictví (a původních 

hodnot) jedné kultury. (2006, s. 16 – 17)

Tyto kategorie mohou být dále rozděleny podle toho, zda je chování 

otevřené či skryté a či je záměrné nebo ne. Následující tabulka ukazuje situace ve 

vzdělávání, rozdělené dle výše zmíněných faktorů.

Tabulka č.1 : Druhy rasismu ve vzdělávání

Individuální rasismus Institucionální rasismus

Otevřený
Záměrný

Učitel na základní škole si myslí, že 
žáci z menšin jsou méně 
motivovaní, a proto je záměrně 
zapíše na méně oblíbené a méně 
náročné činnosti ve třídě.

Vedení prestižní vysoké školy se 
domnívá, že studenti z menšin by 
snížili prestiž školy, a proto odrazuje 
své pracovníky od náboru na středních 
školách, kde je vysoké procento 
studentů z menšin.

Skrytý
Záměrný

Zástupce ředitele na střední škole 
přiřadí většinu afro-amerických 

Prestižní vysoká škola úmyslně zavede 
vysoké školné, které si většina rodin 

                                                  
33 Chování znamená lidské jednání, které je pozorovatelné a měřitelné.
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Nezáměrný

studentů k neoblíbenému učiteli, 
neboť si myslí, že je tak jako tak 
nelze nic opravdu naučit.

Učitel na základní škole si chybně 
vysvětlí chování žáka, který se 
nedávno přistěhoval z jiné země. 
Jeho nepřílišnou asertivitu a 
nedostatek očního kontaktu si 
vysvětlí jako nezájem o školu.

menšin z nižší a střední třídy nemůže 
dovolit; takto je efektivně vyloučí.

Doktorandský program používá 
výsledky standardizovaného testu jako 
měřítko při přijímání studentů. Nebere 
v úvahu kulturní vlivy na 
standardizované testy.

Zdroj: Ridley (1995), in: Pontoretto et al., 2006, s. 19; přeloženo a upraveno

Hlavním rozdíl mezi rasistickými předsudky a rasismem spočívá v aktivitě a 

pasivitě. Rasismus zahrnuje chování (aktivitu), zatímco předsudky ne, jsou to 

myšlenky, představy, soudy, postoje a přesvědčení. Lidé mohou mít rasistické 

předsudky, což ale neznamená, že jsou automaticky rasisti. (Ponterotto et al., 2006)

Rasismus se v Evropě objevil v období křesťanství. V novověku, v 14. – 16. 

století sloužil k racionalizaci dobývání zámořských teritorií Evropany, v USA pak 

k obhájení otroctví. Podoba rasismu exitujícího v USA se v minulosti proměňovala. 

Ponterotto (2006) uvádí několik typů34. Dominantní (staromódní) rasismus 

odkazuje na otevřené vyjadřování nepřátelství, projevování přesvědčení o 

nadřazenosti bílé rasy. Symbolický (moderní) rasismus označuje přesvědčení, že 

černoši porušují tradiční americké hodnoty, a proto nesou odpovědnost na jakékoli 

sociální, ekonomické či politické nerovnosti, kterou mohou zažívat. Laissez-faire 

rasismus přisuzuje ekonomické a politické selhávání černochů jejich kulturní 

méněcennosti. Termín ambivalentní rasismus popisuje koexistenci pozitivních a 

negativních názorů vůči menšinám ve většinové společnosti. Nevyjadřované 

přesvědčení o nadřazenosti bílé rasy, vyhýbání se určitým rasám, společně s 

obhajobou rovnostářských principů vyjadřuje termín averzní rasismus. Barvoslepý

rasismus charakterizuje odmítání a zkreslování skutečnosti rasismu a útlaku 

v americké společnosti. (s. 36 – 39)

                                                  
34 Uvedené typy se vztahují ke společenské situaci v USA. Jako hlavní skupiny stojící v konfliktu 
jsou zde jmenovány bílí Američané a Afro-američané (černoši). Při změně konkrétní skupiny, která 
je v určitém státě považována za méněcennou, a dosazení konkrétních charakteristik určité 
společnosti, jsou termíny aplikovatelné i na jiné státy, kde se stýká bílá většina s jinou etnickou 
skupinou, pokládanou za méněcennou.
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5.3 Dovednosti nutné k interkulturnímu soužití

„Žijeme v nebezpečném, zmateném a neklidném světě, což vyžaduje vůdčí 

osobnosti, pedagogy a vyučující ve školách, kteří umějí překročit kulturní, etnické a 

náboženské hranice, předvídat nové možnosti a vymyslet nové a neotřelé příklady. 

Koncepty, paradigmata a projekty, které ulehčily vzestup a vítězství Západu 

v období od šestnáctého do dvacátého století jsou neúčinné v změněném světě 

jednadvacátého století.“ (Banks, 2008, s. 19)

5.3.1 Role učitele v zamezení předsudkům a boji proti rasismu

Dříve než se, na cestě k spravedlivému klimatu ve třídě a k vyučování 

k toleranci odlišností a proti diskriminaci, pozornost zaměří na žáky a studenty, 

spočívá na učiteli. Učitel musí provést první krok v práci na zamezení předsudkům. 

Je třeba čelit vlastním předsudkům a stereotypům. Haberman (1994, in Ponterotto, 

2006) navrhl pětistupňový model tohoto procesu. 

Nejprve musí učitel svoje předsudky analyzovat, zvláště ty, které se týkají 

nadřazenosti či podřízenosti těch, kteří se odlišují. Při zkoumání povahy svých 

předsudků si učitel pokládá otázky jako Myslím si, že jedna rasa/jazyk/kultura je 

nadřazená jiným? Proč? Myslím si ,že žáci patřící do skupiny, kterou považuji za 

méněcennou, mohou být úspěšní ve škole? Pro většinu lidí je obtížné si své 

předsudky přiznat, nicméně proces tázání se po nich je obohacující pro každého. 

Následně učitel hledá zdroje svých předsudků, např. pomocí otázek Z jakých zdrojů 

pocházejí  mé představy? Kdy jsem se těmto představám naučil/a? Jak moc jsou 

založeny na reálné zkušenosti? Jak moc jsou má přesvědčení ovlivněná mou 

kulturou, rasou, náboženstvím, sociálním statusem? Dále učitel zkoumá, jaké 

výhody z předsudků plynou a zda-li získává díky své příslušnosti k určité skupině 

nějaká privilegia (a případně specifikuje jaká). Poté se učitel zaměří na to, jak 

předsudky ovlivňují jeho funkci pedagoga – Jaká je moje role jako učitele? Myslím 

si, že všichni žáci se mohou učit? Souvisejí nějak  můj styl učení, kurikulum a 

hodnocení žáků se složením (sociálním, rasovým, kulturním) konkrétní třídy, kde 

učím? Po analýze a tázání následuje aktivní plánování, jak může učitel předsudkům 
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zamezit. Plán by měl obsahovat jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle a konkrétní 

kroky, jak těchto cílů dosáhnout v určitém časovém rámci. (2006, s. 169 – 171)

V návaznosti na Habermanův model překonání předsudků sestavil Purkey 

tzv. pravidlo pěti C (rule of five C’s): znepokojení (concern), vnitřní dialog 

(confering to oneself), konzultace s kolegy (consulting with colleagues), vyrovnání 

se s krizí (confronting the crisis), boj s předsudky (combating prejudice). (2006, s. 

171 – 172) Jedinec musí být znepokojen, musí mít zájem na tom, své předsudky 

překonat. Následuje dialog se sebou samým, týkající se postojů, názorů a pocitů 

jedince. Celá debata se pak přesouvá na pole mezi více lidí, zvláště v situaci, kdy se 

učitel nedostal ke kýženým odpovědím v předešlé fázi. Je mu doporučeno požádat o 

pomoc vrstevníky, kolegy ze školy či profesionály jako jsou psychologové nebo 

terapeuti. Pokud se v předešlých fázích nepodařilo s předsudky a vlastní osobností 

pracovat a učitel není schopný, nebo nechce, změnit své předsudky, dochází ke 

krizi. Je důležité tuto krizi monitorovat, tázat se proč k ní došlo, hledat potřebné 

kroky pro opuštění této situace. I když učitel jaksi stagnuje, je si v této fázi vědom, 

jak jeho předsudky ovlivňují jeho roli. V poslední fázi dochází ke práci na změně 

v přesvědčení a chování učitele, boji proti předsudkům, ne jedinci samotnému.

5.3.2 Práce s žáky na zamezení předsudkům a boji proti rasismu 

Žáci, kteří jsou vzdělaní v oblasti myšlení a poznávání, kteří dovedou 

kriticky přemýšlet a uvědomují si, jak v procesu poznávání postupují, mají menší 

pravděpodobnost, že se v dospělosti octnou v zajetí svých předsudků. (Ponterotto et 

al., 2006) Pro práci s dětmi v této oblasti je důležité vytvoření příznivého klimatu ve 

třídě. Walshová (in Ponterotto et al., 2006) navrhla deset faktorů, vztahujících se 

k nejlepší atmosféře pro vytváření a procvičování kritického myšlení. (1) Ve třídě 

panuje atmosféra důvěry, respektu a podpory. Žák ví, že když hovoří o předsudcích, 

rasismu a svých emocích, nemusí se bát posměchu. Učitel se třídou zavede základní 

pravidla pro takové diskuse (podobně jako taková pravidla zavádějí terapeuti ve 

skupinách). (2) Učitel pomáhá žákům hledat a pokládat ty správné otázky. Žáci se 

soustředí na správnou otázku spíše než na správnou odpověď. (3) Žáci vědí, že na 

jejich názorech a myšlenkách záleží. Je jim nasloucháno (stejně tak jako učitel 
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předpokládá, že žáci naslouchají jemu). (4) Učitel pomáhá žákům rozvíjet 

sebevědomí a sebeúctu, neboť existuje vztah mezi sebeúctou a mírou předsudků. 

Pomáhá jím též rozvíjet zdravou rasovou, etnickou a kulturní identitu. (5) Žáci 

přemýšlejí o tom, jak přemýšlejí, co ovlivňuje jejich myšlenkové pochody a 

rozhodnutí. (6) Žáci pracují systematicky, když uvažují o složitosti diverzity. (7) 

Žáci jsou objektivní a respektují různá hlediska. (8) Žáci jsou flexibilní a otevření 

(ve svých názorech a postojích a jejich změně). (9) Žáci se dovedou rozhodnout a 

najít řešení, přestože existuje spousta možností. (10) Žáci dovedou rozlišit mezi 

působením rozumu (intelektu) a působením emocí. Dovedou v různých zdrojích 

(např. novinách, knihách) rozpoznat emocemi zatížený jazyk, kvalitu argumentů 

atp.

5.3.3 Omezování předsudků ve vyučování

Učitelé mají výjimečné možnosti omezit předsudky žáků. Používáním 

vhodných materiálů, metod a učebních plánů, mohou učit toleranci a porozumění 

odlišnosti a její oceňování. Učitelé by měli do svého vyučování zahrnovat 

materiály, které podporují multikulturní sensitivitu a zahrnují všechny skupiny 

v dané společnosti. Učitelé by měli ve třídě podporovat spolupráci napříč kulturami, 

rasami, sociálním statusem. Ve třídě by měla být vytvořena atmosféra vzájemné 

závislosti, kdy je příspěvek každého žáka oceňovaný. Ve výchově k toleranci a proti 

rasismu hraje významnou roli učení založené na zkušenosti. Učitel může naplánovat 

úkol spojený se setkáním s určitou kulturní, etnickou skupinou (nebo příslušníkem 

této skupiny). V aktivitách určených k omezení předsudků je důležitá následná 

zpětná vazba a zjišťování, které předsudky se povedlo omezit, jakým způsobem a 

z jakého důvodu, na čem je ještě třeba pracovat a jaké emoce proces doprovázely. 

(Ponterotto, 2006)
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5.3. 4 Rozvíjení kulturního povědomí

Rozvoj a posílení kulturního povědomí (cultural consciousness) je též 

součástí multikulturní výchovy. Tento cíl je založen na předpokladech, „že 

jednotlivec musí porozumět svému pohledu na svět a že lidé mají schopnost omezit 

své předsudky.“ (Bennet, 1990, s. 291)

Bennetová definuje kulturní povědomí ve dvou dimenzích dle Hanvey - jako 

vědomí o hledisku (perspective awareness) a interkulturní povědomí (intercultural 

awareness). (1990, s. 291) Jednotlivec si musí uvědomit, že jeho pohled na svět 

není univerzální. Byl a stále je utvářen velmi často nepozorovanými vlivy. Ostatní 

lidé tak nahlížejí svět z hluboce odlišné perspektivy. Interkulturní povědomí 

definuje Hanvey jako „povědomí o rozlišnosti názorů, myšlenek a praktik ve 

společenstvích na celém světě, o tom, do jaké míry se dají srovnávat, a též zahrnuje 

omezené rozpoznání, jak mohou být myšlenky a zvyklosti vlastního společenství 

vnímány.“ (s. 292) 

Hanvey (in Bennet, 1990) shrnuje vývoj mezikulturního povědomí do čtyř 

stádií znázorněných v Tabulce č. 2.

Tabulka č. 2 Vývoj interkulturního povědomí

INFORMACE ZPŮSOB INTERPRETACE

1. Povědomí o velmi povrchních či velmi 
viditelných rysech kultury: stereotypy

Cestování (turismus), 
učebnice, National 
Geographic

Neuvěřitelný 
(tj. exotický, bizarní)

2. Povědomí o podstatných a sotva 
zřetelných rysech kultury, které jsou 
nápadně odlišné od znaků vlastní kultury 

Situace kulturního 
konfliktu

Neuvěřitelný 
(tj. otravný, iracionální)

3. Povědomí o podstatných a sotva 
zřetelných rysech kultury, které jsou 
nápadně odlišné od znaků vlastní kultury

Rozumová analýza Uvěřitelný, poznáním

4. Povědomí o tom, jaká je jiná kultura 
z hlediska znalce (někoho, kdo pronikl do 
kultury)

Vnoření se do kultury: 
žití této kultury

Uvěřitelný,kvůli 
znalosti předmětu

Zdroj: Henvey, in  Bennet, 1990, s. 292

Pro otevřenou komunikaci je třeba zkoumat vlastní kulturu, abychom 

objevili, proč určité stereotypy přežívají, jak tyto stereotypy vlastně mohou kulturu 

vnitřně zpevňovat a pečovat o ni. Je důležité si uvědomit různorodost lidí i v rámci 

jedné skupiny či kultury. Je nutné uvědomit si meze vlastního etnocentrismu a 
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nepřátelského rigidního stereotypizování. Pokud budeme pozorovat rozdíly mezi 

skupinami i jednotlivci a pokud je uznáme, tím spíše budeme schopni setkat se 

s ostatními lidmi na obecném poli než předurčovat jejich činy, chování a důvody

pomocí stereotypů. (1996, s. 154)

Výše zmíněné kroky mohou být vlastně shrnutím některých cílů 

multikulturní výchovy. Multikulturní výchova zavedená do českých škol je 

novinkou. A proto mohou být názory na její relevanci v základním vzdělávání 

různorodé. Je-li však jedním z principů RVP ZV jako národního kurikula „uplatnění 

získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě“ (VÚP Praha, 2007, s. ) ve 

společnosti, která se na celosvětové úrovni propojuje, pak jsou interkulturní 

senzitivita a interkulturní komunikace dovednostmi více než užitečnými. Je však 

nutno se jim naučit. Interkulturní senzitivita totiž  není vrozená a není ani součástí 

lidských dějin. Kontakt mezi kulturami byl v minulosti doprovázen krveprolitím, 

útiskem či genocidou. Pokračování tohoto vzoru v netušené vzájemné závislosti 

není podle Bennetové pouze „amorální či neužitečné, nýbrž sebevražedné.“ (in 

Paige, 1999, s. 21)

Na závěr této kapitoly je třeba znovu připomenout důležitost učení. Jednak 

v procesu enkulturace, kdy jsou jedinci od útlého věku předávána pravidla a 

hodnoty, kterým se učí a postupem svého vývoje si je zautomatizuje, stanou se pro 

něj odrazovým můstkem v jeho vlastním chování a v jeho hodnocení a výkladu 

chování ostatních. Skrytost těchto naučených principů způsobuje, že je pokládáme 

za přirozené a neměnné. Pro multikulturní výchovu je proto jedním ze zásadních 

poselství odkrývat tyto skrytosti – vést žáky k jejich uvědomování, k diskusi o nich, 

ke kladení otázek. V multikulturní výchově je nutné pracovat s neustále otevřenou 

možností omylu a odlišnosti od toho, co jsme pokládali za jisté. Neboť, jak tvrdí 

Bennetová, „vzdělávání a výcvik v interkulturní komunikaci jsou snahou změnit 

naše „vrozené“ jednání.“ (in Paige, 1999, s. 21)

Evropská komise (2002) vymezuje kroky interkulturní komunikace takto: 1) 

Stav, v němž opomíjíme existenci rozdílnosti, a který lze vyjádřit např. postojem 

„my to děláme nejlépe“. 2) Stav uvědomění si rozdílnosti získaný prostřednictvím 

interkulturních kontaktů, komunikace a pozorování – „jiní lidé žijí trochu jinak než 
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my.“ 3) Stav tolerance respektování faktu, že „oni jsou jiní než my“ bez toho, 

abychom je soudili. 4) Stav akceptování, ocenění a pozitivního náhledu na 

rozdílnosti – „dělejme věci společně a využijme toho ku prospěchu nás všech.“

Znevýhodněné skupiny ve společnosti nejsou pouze etnické a národnostní 

menšiny, ale i např. ženy či lidé s postižením. Mestenhauser uvádí tři dimenze 

integračních programů pro takové skupiny. Jejich cíle jsou: 1. Okamžitě poskytnout 

pomoc (např. poradenskou, právní) lidem, kteří jsou nějak postižení/ znevýhodnění. 

2. Organizovat vzdělávací programy pro lidi na všech úrovních, kteří jsou 

s postiženými/ znevýhodněnými v kontaktu. 3. Celý obor zapojit do běžného 

vzdělávacího systému, vytvořit výzkumný a vzdělávací obor zkoumající např. 

povahu předsudků a handicapů, tak aby absolventi měli příslušné vzdělání v této 

oblasti.35

                                                  
35 J. A. Mestenhauser, profesor emeritus, University of Minnesota, MN, v rozhovoru 6. 10. 2009
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6 Aspekt multikulturality ve vzdělávání

Ve třetí kapitole jsme se seznámili s teorií multikulturalismu. V návaznosti 

na tamtéž uvedené názory profesorky Hogenové jsme se dostali k učitelům jakožto 

odpovědným aktérům vývoje v problematice multikulturního soužití. Jak se tedy na 

procesu zdravé integrace menšin a výchovy společnosti k životu v multikulturním 

prostředí podílejí vzdělávací systémy a škola? Co znamená multikulturní 

vzdělávání? A jaký je rozdíl mezi multikulturní výchovou a multikulturním 

vzděláváním?

V předešlých částech diplomové práce byla pozornost věnována teoretickým 

pilířům multikulturní výchovy. O koncept multikulturního vzdělávání a výchovy a 

jeho zařazení do vzdělávacího systému se ve světě začalo uvažovat v reakci na 

změny ve složení společnosti (či reflexi již dříve diverzifikované společnosti), 

změny v úvahách v rámci společenských věd, změny ve vzdělávání.

V následující kapitole se budeme věnovat reálnému zapojení multikulturní 

výchovy do vzdělávání.

6.1 Multikulturní vzdělávání (Multicultural Education)

Hnutí multikulturního vzděláváni vzniklo ve Spojených státech amerických 

v závislosti na boji za zrovnoprávnění určitých etnických, genderových a sociálních 

skupin. V současnosti je úvahám o rovnosti a spravedlnosti ve (všech stupních) 

vzdělávání v demokratické společnosti věnována v USA značná pozornost. 

V následující kapitole jsou uvedeny myšlenky několik klíčových teoretiků 

multikulturního vzdělávání v USA.



75

6.1.1 Vymezení pojmu. Koncept multikulturního vzdělávání a jeho 
dimenze

Název multikulturní výchova použitý v RVP vznikl pravděpodobně 

překladem z anglického multicultural education. V anglickém jazyce se slovo

education znamená vzdělání a vzdělávání. Proto i tento termín označuje spíše 

celkový přístup ke vzdělání nežli doplňkový prvek vzdělávání, jak implikuje 

multikulturní výchova. Bennetová (1990) definuje multikulturní vzdělávání jako 

„přístup k vyučování a učení, který je založen na demokratických hodnotách a snaží 

se podporovat kulturní pluralismus v kulturně rozlišných společnostech a  ve 

vzájemně propojeném světě.“ (s. 11) Bennetová uvádí čtyři dimenze úplné definice  

multikulturního vzdělávání: posun, přístup ke kurikulu, proces a povinnost. (s. 11)

Posun je směrem k dosažení rovnosti možností ve vzdělávání a spravedlnosti vůči 

všem skupinám dětí a mládeže, zejména etnickým menšinám a ekonomicky 

znevýhodněným. Multikulturní vzdělávání usiluje o proměnu celého školního 

prostředí, především tzv. skrytého kurikula (názorů, postojů a očekávání učitelů, 

třídního klima, seskupování a rozdělování žáků, postupů ve výuce, vztahu mezi 

školou a jejím okolím atp.). Bennetová připomíná, že začlenění kulturní rozdílnosti 

neznamená snížení standardů akademického výkonu. Přístup ke kurikulu rozvíjí 

znalosti a porozumění kulturním rozdílům současných i historických etnických 

skupin. Snaží se zapojit multietnická a globální hlediska do tradičního kurikula. A 

je zaměřen na většinovou společnost i menšiny. Procesem prochází jednotlivec, 

když rozvíjí kompetence v mnohosti hledisek chápání, hodnocení, přesvědčení a 

činností. Povinností je bojovat proti rasismu a jiným formám diskriminace 

vytvářením určitých postojů a dovedností.36 (s. 11 – 12)

V konceptu multikulturního vzdělávání došlo během jeho vývoje ke změnám. Dříve 

se soustředila pozornost na menšiny uvnitř jedné společnosti37, avšak s rostoucí 

                                                  
36 Neznamená to však, že rozvojem „etnické gramotnosti“ – porozumění kulturní a etnické odlišnosti 
a pozitivní přístup k ní – budou automaticky vymýceny předsudky a diskriminace či vyřešeny 
problémy nespravedlnosti. 
37

Janebová (2008) uvádí ve své disertační práci hlavní rozdíly mezi multikulturním (multicultural 
education) a mezinárodním vzděláváním (international education) v USA. 
Multikulturní vzdělávání se orientuje na diverzitu uvnitř. Zahrnuje problematiku výsad, nadvlády a 
statusu v souvislosti s rasou, etnicitou, třídou a kulturou.

Mezinárodní vzdělávání se naopak soustředí na znalost kultur za hranicemi, na 
vztahy mezi národními státy, globální trendy a systémy. Zaměřuje se na 
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vzájemnou závislostí jednotlivých částí světa se multikulturní vzdělávání rozšiřuje o 

globální hlediska. Neboť, jak tvrdí Bennetová (1990), jsme všichni nevyhnutelně 

„účastníky globální arény, otázkou je do jaké míry jsme o této účasti informováni a 

poučeni.“ (s. 16)  

Banks (2008) uvádí, že multikulturní vzdělávání předpokládá, že rasa, etnicita, 

kultura, náboženství a sociální třída hrají význačnou roli ve společnosti Spojených 

států amerických a jiných západních států. Je založeno na předpokladu, že 

různorodost obohacuje. Pokud jsou všem lidem poskytnuty příležitosti a oni se tak

mohou účastnit různých dějů a činností probíhajících ve společnosti, pak mohou 

všichni těžit z celkové zkušenosti lidstva a dochází k naplnění lidství.

Podle Bankse (1998) by multikulturní vzdělávání mělo38:

 Pomoci žákům porozumět celistvosti zkušeností jednotlivých etnických skupin

 Pomoci žákům porozumět, že vždy existuje střet mezi ideálem a realitou ve 

společnostech

 Prozkoumat a vysvětlit etnické alternativy a možnosti ve společnosti

 Prosazovat hodnoty a postoje, které podporují etnický pluralismus

 Pomoci žákům vyvinout dovednosti potřebné pro efektivní interpersonální a 

interetnickou komunikaci

 Být komplexní v záběru a posloupnosti

 Předkládat holistické pohledy na etnické skupiny

 Být neodlučitelnou součástí celého školního kurikula

 Zahrnovat interdisciplinární a multidisciplinární přístupy

 Užívat komparativních přístupů ke studiu etnických skupin a etnicity

 Maximalizovat užívání místních zdrojů (obce, komunity)

 Zahrnovat hodnotící postupy, které odrážejí kultury jednotlivých etnik

Podle Hernandezové (1989) a Bankse (1981) je v rámci multikulturního vzděláváni 

potřeba:

 Zdůraznit vzájemný vztah mezi mnohočetnými skupinami (etnickými, 

náboženskými, socioekonomickými) spíše než zacházet s každou takovou 

                                                                                                                                             
mezinárodní výměnu myšlenek a lidí. Soustředí se na kultury mimo USA a 
vzdělávání studentů jako přípravu pro vstup na světový trh. (s. 156)
38 In Manning, Baruth, 2000
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skupinou zvlášť, to by se mělo pozitivně odrazit na snížení pravděpodobnosti 

stereotypizace

 Zavést multikulturní hledisko do všech oblastí učiva

 Vybírat takové přístupy k výuce a takové materiály, které jsou odpovídají 

vyzrálosti žáků (jejich učebnímu stylu atd.)

 Rozvíjet kognitivní i afektivní dovedností - vědomosti, dovednosti, postoje

 Zdůraznit školní populaci a obyvatelstvo v okolí; zapojit místně orientované 

aktivity; opírat se o obecní zdroje

Multikulturní vzdělávání je v USA z velké části orientováno na začlenění 

různých etnických a národnostních skupin do vzdělávacího systému. Školy jako 

instituce by měly reagovat na rozdíly mezi jednotlivými žáky a podporovat žáky v 

získávání a udržování sebedůvěry. Etnický původ žáků by měl být využit 

k efektivnímu učení. Multikulturní vzdělávání má pomáhat studentům překonat 

jejich předsudky, rozšiřovat vědomosti o dějinných, ekonomických, politických a 

společenských zkušenostech etnických a národnostních skupin a vážit si takových 

skupin; mělo by též pomáhat žákům v porozumění světovému vědění jako výsledku 

příspěvků všech kulturních skupin a národů. (Manning, Baruth, 2000)

Podle Nietové je multikulturní vzdělávání „v první řadě soubor názorů a 

přesvědčení a filosofie spíše než pevně daný program či pevný obsah.“ (Nieto in 

Bennet, 1990, s. 19)

6.1.2 Cíle multikulturního vzdělávání

Podle Bankse (2008) je jedním z cílů multikulturního vzdělávání (dále 

MKVZ) větší porozumění sobě sama tím, že se člověk nahlíží z perspektivy jiných 

kultur. MKVZ je založeno na předpokladu, že po znalosti a porozumění 

pravděpodobně následuje respekt. MKVZ by mělo poskytnout žákům a studentům 

etnické a jazykové možnosti. Měli by si osvojit znalosti, dovednosti a postoje 

k fungování ve vlastní komunitě, kultuře většinově zastoupené v území, kde žijí, i 

napříč ostatními kulturami. Menšinám by mělo přinést snížení bolesti a 

diskriminaci, kterou zažívali kvůli jedinečným fyzickým, rasovým a kulturním 
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charakteristikám. Mnoho žáků-přistěhovalců zažívá odcizení od vlastní kultury, aby 

mohlo ve škole uspět. Pak mohou cítit odcizení i jako občané, kteří ve společnosti 

nemají žádnou váhu. Další z cílů MKVZ je zaměřen do budoucna. Žáci a studenti 

by měli získat dovednosti v čtení, psaní a matematice nutné pro fungování 

v globálním a technickém světě. Nakonec má MKVZ i celospolečenský dopad a 

vliv na fungování demokracie, neboť vzdělávání v demokratické společnosti by 

mělo žákům a studentům pomoci získat vědomosti, dovednosti a postoje potřebné 

pro aktivní občany, kteří se podílejí na změnách, aby společnost, ve které žijí, byla 

více spravedlivá. 

Ne všechny cíle multikulturního vzděláváni jsou pochopeny a často se 

objevují zkreslená chápaní celého konceptu MKVZ. Za mylnou pokládá Banks 

(2008) představu, že multikulturní vzdělávání je pro ty druhé. MKVZ bylo 

v posledních desetiletích definováno svými hlavními tvůrci ne jako „hnutí zaměřené 

konkrétně na etnické skupiny a gender, nýbrž hnutí navržené tak, aby posílilo 

studenty v jejich procesu stát se dobře informovanými, znalými a aktivními občany 

v hluboce nepokojném a etnicky polarizovaném národě a světě.“ (2008, s. 8) 

Dalším nepochopením je podle Bankse (2008) představa, že multikulturní 

vzdělávání je proti Západu. Naopak, MKVZ je „naprosto západním hnutím“. Které 

vzniklo „z hnutí za lidská práva založeném na západních demokratických ideálech 

jako jsou svoboda, rovnost a spravedlnost.“ (s. 9)

Problémem, který pronásleduje koncept multikulturního vzdělávání je 

přílišné zjednodušování. (Banks, 2008) Mnozí pedagogové, pracovníci v médiích či 

lidé vytvářející pravidla pro určité instituce k ME nepřistupují komplexně, nýbrž 

vydělují jen určité součásti, kterým se  pak věnují (např. snižování předsudků, 

informace o svátcích slavených menšinovými kulturami, způsobu života určitých 

etnických skupin atp.). Banks (2008) pojmenoval čtyři dimenze MV: (1) začlenění 

do obsahu (content integration), (2) proces výstavby vědomostí (the knowledge 

construction process), (3) omezení předsudků (prejudice reduction), (4) spravedlivá 

pedagogika (equity pedagogy), (5) posilující  školní kultura a sociální struktura (an 

empowering school culture and social structure). (s. 31) Začlenění do obsahu se 

zabývá rozsahem, v jakém učitelé zapojí příklady a obsahy z různých kultur 

k objasnění klíčových principů, konceptů, generalizací a teorií v daném předmětu. 

Proces výstavby vědomostí souvisí tím, do jaké míry učitelé pomáhají žákům a 

studentům pochopit, že skryté kulturní domněnky, referenční rámce a předpojatost 
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uvnitř určité disciplíny ovlivňují, jakým způsobem se v dané disciplíně vytvářejí 

znalosti. Dimenze omezení předsudků se zaměřuje na charakteristiku postojů 

studentů týkajících se rasy a jak mohou být změněny pomocí učebních metod a 

materiálů. Spravedlivá pedagogika existuje, když pedagogové upravují své učení 

(pomocí různých výukových metod a stylů) tak, že umožní úspěch studentům

z různých rasových, etnických a sociálních skupin. V rámci dimenze posilující

školní kultura a sociální struktura musí být přezkoumány různé složky školní 

kultury s cílem vytvořit taková kultura ve škole, která dodá vliv a sílu studentům 

z různých rasových, etnických a kulturních skupin. (s. 32)

Bennetová (1990) vytvořila model pro vyučování z multikulturního a 

globálního hlediska. Tento model je založen na třech základních demokratických 

hodnotách: uznávání lidské důstojnosti a dodržování všeobecných lidských práv; 

odpovědnosti ke světovému společenství a přijmutí, pochopení a oceňování kulturní 

rozlišnosti. K těmto třem Bennetová ještě přidává čtvrtou hodnotu  - úctu k Zemi –

čerpající z filosofie amerických indiánů. Z těchto čtyř hodnot vychází šest cílů, 

které mohou sloužit učitelům při zapojování multikulturních a globálních hledisek 

do kurikula. (s. 281 – 283)

Podle Bennetové (1990) „musí být současné i dějinné události chápány 

z mnoha hledisek různých národností“ a v „jejich interpretaci musí být zahrnuta jak 

hlediska skupin menšinových, tak většinových.“ (s. 283) „Otroctví a 

zrovnoprávnění Afroameričanů je klasickým příkladem, jak učebnice nezmiňují 

černošský pohled. Otroctví je vysvětlováno jako hospodářská nutnost. Později je 

popisováno jako problém pro bílé obyvatele“ (Bennet, 1990, s. 285) 

Prvním cílem multikulturního vzdělávání je tedy vyměnit interpretaci dějin 

z pohledu většiny za mnohost perspektiv. 

Rozvoj a posílení kulturního povědomí (cultural consciousness)  je druhým 

cílem, který je v těsné vazbě na cíl předchozí. „Kulturní vědomí je definováno 

podle dvou dimenzí Hanveyho (attainable global perspective) jako vědomí o 

hledisku/náhledu (perspective consciousness)  a mezikulturní vědomí (cross-cultural 

awarness).“ (1990, s. 291)39

Třetím cílem je rozvíjet interkulturní kompetence (intercultural kompetence)  

- „schopnost vyložit úmyslná sdělení (jazyk, symboly, gesta), některé nevědomé 

signály (jako řeč těla) a orientace v kulturních stylech odlišných od vlastního.“ (s. 
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291) Důraz je kladen na empatii a komunikaci. Podle Bennetové (1990) „je jazyk 

jednou z největších překážek v nabytí interkulturní kompetence ve Spojených 

státech a v získání empatie a respektu ke kulturně odlišným skupinám.“ (s. 296) Pro 

pěstování vcítění do druhých kultur navrhuje Bennetová zapojení uměleckých 

výtvorů a literatury z různých kulturních zdrojů do výuky.

Bojovat proti rasismu, předsudkům a diskriminaci je čtvrtým cílem. Podle 

Bennetové je „jedním z nejpozitivnějších a nejdůležitějších způsobů snížit rasismus 

a jiné typy předsudků a diskriminace zdůrazňování jednoty pomocí lidských 

podobností.“ A „uvědomění si společných rysů lidského života a způsobů, jak jsou 

lidé propojeni je stěžejní pro spolupráci a harmonický vztah mezi skupinami“ (s. 

303)

Pátým cílem, kterým Bennetová dodává i globální hledisko je zvýšit 

povědomí o státě, světě a globální dynamice. Zastřešuje „vědomí stavu a vývoje 

světa, včetně vznikajících podmínek a trendů, např. růst populace, migrace, 

ekonomická situace, zdroje a životní prostředí, politický vývoj, věda a technika, 

právo, zdraví, mezinárodní i vnitřní konflikty“ a chápání světa jako systému. (s. 

305)

Šestý cíl je zaměřen na vyvíjení dovedností k aktivnímu postoji ve 

společnosti. Pomáhá žákům procvičovat rozpoznání možností řešení problémů, 

dovednost rozhodování a vytváření zodpovědného postoje ke společnosti. 

                                                                                                                                             
39 Viz Kapitola 5
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Obrázek č. 6 Model cílů multikulturní výchovy 

inspirovaný40 Bennetovou (1990, s. 282)

Ve rámci soužití obyvatel Spojených států amerických je obecně kladen 

velký důraz na komunitu. Podle Rudelius-Palmerové (2000) „nezáleží na tom, jak 

člověk definuje učící se komunitu – zda jako rodinu, blízké okolí, třídu, školu, 

pracovní prostředí, národ či jiné společenství – je však nutné si uvědomit roli, 

kterou hraje komunita v procesu učení.“ (s. 42) Pro každou komunitu, která se 

                                                  
40 Uvedený model se od modelu navrženého Bennet liší tím, že jsou uvedeny pouze tři ze čtyř 
základních hodnot (ve středu kruhu). Bennet uvádí ještě čtvrtou hodnotu – úctu k zemi – která dává 
multikulturnímu vzdělávání globální hledisko. Jelikož český RVP ZV zakotvuje Výchovu k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech jako samostatné průřezové téma, není v Modelu cílů 
multikulturní výchovy čtvrtá hodnota uvedena.

ZÁKLADNÍ HODNOTY

● mít odpovědnost k světovému 
společenství

● přijmout, pochopit a vážit si kulturní 
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globální 
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něčemu učí, je společné, že se snaží vytvořit prostředí , v němž se každý člen bude 

moci učit, bude se cítit bezpečně a oceňovaný a bude v kontaktu s ostatními členy. 

Přestože jsou komunity zapojeny do různých programů, které jsou zaměřeny na 

specifickou část jejich členů41, měla by lidská práva podle Rudelius-Palmerové být 

zastřešujícím motivem všech aktivit. „Vyzvednutí lidských práv nám umožňuje 

sdílet společnou vizi, mluvit stejným jazykem a odpovědně jednat jeden s druhým.“ 

(2000, s. 42) Rudelius-Palmerová navrhla tzv. kolečko lidských práv v učení 

(Human Rights Learning Community Wheel), které obsahuje složky potřebné pro 

posílení tvořivé individuality jednotlivce i společenského ducha.

Obrázek č.7 Kolečko lidských práv v učení

Zdroj: Rudelius-Palmer, 2000, s. 44

                                                  
41 V USA např. Afro-američany či žáky s jinou mateřskou řečí než angličtinou
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„Jednotlivci i komunity musejí zjistit smysl a účel, aby inspirovali sebe i ostatní ve 

vývoji a růstu jako vedoucí osobnosti, vzdělavatelé a aktivisti v oblasti lidských 

práv. Jednotlivci a komunity musejí znát svá lidská práva a povinnosti. Jednotlivci a 

komunity si musejí vážit lidských práv. Lidé se potřebují spojit se sebou samými 

(svojí myslí, tělem, srdcem a duší) i s ostatními. Každý jednotlivec i skupina zažili 

ztrátu či bolest. Aby komunita vzkvétala musí se naučit jak jednotlivec, tak celá 

skupina uzdravovat pomocí vnitřní analýzy, vyprávění příběhů, sdílení s ostatními a 

učení se novým způsobům. Lidé potřebují konat pro zlepšení a uskutečňování 

lidských práv. Jednotlivci a komunity musejí uvažovat nad ostatními sedmi 

součástmi kolečka. Jednotlivci a komunity musejí oslavovat způsoby, které fungují 

v pěstování respektu k lidské důstojnosti a práv ostatních.“ (2000, s. 43 – 44)

6.1.3 Role učitele v multikulturním vzdělávání

Zde se vrátíme k osobnosti učitele. V Kapitole 5 byl popsán postup, jak 

může učitel sám na sobě pracovat, aby si uvědomil vlastní předsudky a snažil se je 

omezit. Jen následně tak může úspěšně nakládat s různorodostí ve třídě i ve 

společnosti. Mezi schopnosti, které by měl učitel mít patří podle organizace 

Minnesota Humanities42 i tzv. kulturní zdatnost (cultural proficiency). Kulturní 

zdatnost je definována jako „soubor znalostí, dovedností, názorů a postojů, které 

umožňují lidem dobře a úspěšně pracovat v mezikulturním prostředí, efektivně na 

ně reagovat a být oporou pro lidi v tomto prostředí.“ 43 Rozvoj kulturní zdatnosti je 

neustálým procesem. Organizace Minnesota Humanities jej rozděluje do šesti 

dovedností. Ke každé z těchto dovedností patří několik základních otázek, které tak 

vymezují jejich obsah.

Dovednost 1 – Definice sebe sama

Otázky: Kdo jsem? Co je normální? Co znamená být … ? Co je … ?44 Jaká 

je moje definice rasismu?

Dovednost 2 – Odhalení privilegií

                                                  
42 Workshop Introduction to Cultural Proficiency, Minnesota Professional Conference, 15.10. 2009
43 Cultural Proficiency (definition). American Academy of Family Physicians, 2010. Dostupné na 
WWW: <http://www.aafp.org/online/en/home/clinical/publichealth/culturalprof/cultprofdef.html>
44 Jelikož se jedná o americkou organizaci, byla v otázkách slova (1)Američan, (2) americké.
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Otázky: Jaké emoce jsou zapojené do odkrývání výsad/privilegií? Co jsou 

tyto výhody? Jak se projevují? Jaké dokáži vyjmenovat?

Dovednost 3 – Učit se naslouchat

Otázky: Jak nám uznávání různých perspektiv pomůže porozumět?

Dovednost 4 – Změnit sebe

Otázky: Jaké mám předsudky a postoje já sám/sama? Jak s nimi mohu 

bojovat? Jaký je můj názor na boj proti rasismu, na toleranci a kulturní 

zdatnost? Jak bych je definoval/a?

Dovednost 5 – Změnit kurikulum

Otázky: Čí příběh se vypráví v současném kurikulu? Jaká skrytá sdělení 

existují v současném kurikulu? Co chybí? Kde můžu najít chybějící příběhy? 

Co chceme sdělit? 

Dovednost 6 – Změnit společnost

Otázky: Jak může moje škola ovlivnit své okolí? Jaké typy programů, které 

přesahují její zdi, moje škola uskutečňuje? Jak mohou moji žáci vidět a zakusit, že 

mají vliv na okolní svět?

6.2 Multikulturní výchova

V Rámcovém vzdělávacím programu pro vzdělávání v České republice se 

nepracuje s pojmem multikulturní vzdělávání, nýbrž multikulturní výchova. 

Proč by měla být multikulturní výchova součástí vzdělání, kterého je povinen 

dosáhnout každý obyvatel České republiky? V následující kapitole se zaměříme na 

tři složky vzájemně provázané v procesu multikulturní výchovy (dále MKV45): a) 

obsah (učivo), b) učitel, c) žák.

                                                  
45 Záměrně jsou v diplomové práci použity dvě zkratky: MKVZ – pro multikulturní vzdělávání 
(multicultural education) a MKV pro multikulturní výchovu, aby byly rozlišeny koncepty navržené 
mysliteli ve Spojených státech amerických a koncept uvedený v RVP v České republice.
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Obrázek č. 8 Didaktický trojúhelník: multikulturní výchova

   učivo

učitel                                                        žák

6.2.1 Obsah Multikulturní výchovy a její zakotvení v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro základní vzdělávání

Úkolem školy je vzdělávat a vychovávat. Výstupem základního i středního 

vzdělání je množina vědomostí, dovedností a postojů. Každý edukační proces je 

závislý na kultuře, ve které vzniká a probíhá. (Mayes et al., 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání uvádí tzv. klíčové 

kompetence, mezi než patří též kompetence občanské a kompetence sociální a 

personální. Multikulturní výchovou škola pomáhá utvářet žákův a studentův postoj 

vůči lidem v jeho okolí, kteří se více či méně viditelnými znaky odlišují od většiny. 

Multikulturní výchova pomáhá rozvíjet žákovu osobnost směrem ke těm klíčovým 

kompetencím sociálním a personálním, jež RVP ZV popisuje  takto: „podílí se (žák) 

na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání 

s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě 

potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá; vytváří si pozitivní představu o sobě 

samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje 

jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty“. (VÚP Praha, 

2007) Také občanská kompetence, kdy žák „respektuje přesvědčení druhých lidí, 

váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá 

útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i 

psychickému násilí“ (2007) je multikulturní výchovou rozvíjena.

Multikulturní
výchova
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Multikulturní výchova se týká nejen společenského prostředí mimo školu (v 

obci, v republice, ve světě), nýbrž se dotýká i mezilidských vztahů ve škole. Měla 

by pozitivně ovlivnit klima školy jako místa tolerance a vzájemného respektu mezi 

jednotlivci, jako místa, kde se všichni budou cítit rovnoprávně a kde etnický původ 

nebrání v úspěchu a kde není prostor pro diskriminaci či projevy xenofobie a 

rasismu.

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007) 

průřezové téma multikulturní výchova učí žáky v oblasti vědomostí, dovedností a 

schopností komunikovat a žít s příslušníky různých sociokulturních skupin, klade 

důraz na toleranci a rozvíjí schopnost respektovat odlišnosti (v zájmech, názorech a 

schopnostech druhých), rozvíjí dovednost rozpoznat projevy xenofobie a rasismu. 

V hodnotové a postojové oblasti multikulturní výchova prostřednictvím informací 

pomáhá u žáka rozvíjet postoj tolerance a respektu k příslušníkům jiných 

sociokulturních skupin, rozvíjí schopnost žáka vnímat odlišnost jako příležitost 

k obohacení a ne jako zdroj konfliktu, napomáhá žákům uvědomit si vlastní 

identitu, vede k angažovanosti v potírání projevů xenofobie a rasismu a napomáhá 

žákům uvědomovat si neslučitelnost postoje rasové, náboženské či jiné intolerance 

s principy demokracie (2007).

RVP ZV uvádí pět tématických okruhů, které vycházejí z aktuální situace ve 

škole či jejím okolí (obci), jejich posloupnost, způsob zpracování, metody 

výuky,ani celkový přístup k tématu a časová dotace závisí na konkrétní škole, 

učiteli, popř. na dohodě s žáky či rodiči. Tématické okruhy jsou: Kulturní diference, 

Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita, Princip sociálního smíru a 

solidarity.

Multikulturní výchova je propojena s mnoha vzdělávacími oblastmi RVP 

ZV, např. Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a příroda, Informační a 

komunikační technologie a Člověk a zdraví. Škola a učitel mohou volit, zda 

zapojovat jednotlivé aktivity spojené s tématem do jednotlivých hodin různých 

vzdělávacích oborů, či připravit blok více hodin věnovaných multikulturní výchově, 

anebo téma např. zpracovat metodou projektového vyučování. Dle národního 

kurikula České republiky je multikulturní výchova jedním ze šesti průřezových 

témat, které školy do svých vzdělávacích programů zařadit musí. Časovou dotaci 

pro všech šest témat čerpají z disponibilní časové dotace, v RVP ZV uvedené jako 

14 hodin pro 1. až 5. ročník ZŠ a 24 hodin pro 6. až 9 ročník ZŠ z celkové povinné 
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týdenní časové dotace na daném stupni (118 hodin pro 1. stupeň a 122 hodin pro 2. 

stupeň). (2007)

Multikulturní výchova je v rámci RVP ZV chápána jako proces založený 

především na znalostech. Průcha smysl multikulturní výchovy shrnuje jako proces 

poznávání jiných kultur, který vede k porozumění a respektu k těmto kulturám, 

etnikům a národům a  který vyúsťuje ve schopnost koexistovat a kooperovat.

Průcha (2006) vymezuje multikulturní výchovu jako čtyři základní oblasti. 

Zaprvé charakterizuje multikulturní výchovu jako praktickou edukační činnost, 

která se realizuje především ve školní výuce, kdy jsou do některých hodin 

začleněna témata týkající se různých kultur a požadavky na tolerantní postoj 

k příslušníkům odlišných kultur, či např. v muzeích, nebo v rámci různých vládních 

i nevládních projektů, jako jsou např. projekty a kampaně Evropské unie. Zadruhé, 

jako oblast vědecké teorie, která má interdisciplinární charakter. Pro komplexní 

porozumění multikulturní výchově jsou tak důležité poznatky z etnologie, 

interkulturní psychologie, srovnávací sociologie, historické vědy či teorie 

komunikace. Třetí oblastí je oblast výzkumu, který je spjat s vědeckými teoriemi a 

který jim poskytuje nálezy o příslušném úseku objektivní reality. A poslední oblastí 

je multikulturní výchova jako systém informačních a organizačních aktivit. 

V mnoha zemích existují informační centra, vědecké organizace, jsou vydávány 

odborné knihy a časopisy a pořádány konference na téma multikulturní výchova, jež 

slouží jako podpůrná zařízení pro vědu, výzkum i edukační praxi.46

6.2.2 Multikulturní výchova a učitel

Multikulturní výchova má vést k výchově k toleranci a proti rasismu. Má 

veliké ambice, zatím však žádný pevnější koncept. Na některých pedagogických 

fakultách výcvik k výuce multikulturní výchovy, která se v podstatě dotýká všech 

učitelů na ZŠ, zcela chybí. Nevěnuje se ani příliš pozornosti přípravě na práci 

v multikulturním prostředí, které se pomalu stává realitou i na českých základních a 

středních školách. 

                                                  
46

Kadlecová, Š. Multikulturní výchova. Závěrečná práce z pedagogiky. 20. 3. 2008. Praha: Pedf UK
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Podle Gulové a Stepařové (2004, s. 77 – 78) by měl být základem 

multikulturní výchovy na pedagogických fakultách dialog (o vlastních hodnotách, o 

hodnotách současného světa, o rasismu atd.) a nepostradatelný je taktéž tzv. 

interkulturní výcvik, neboli příprava na konkrétní situace, které se mohou odehrát 

v multikulturní třídě. Multikulturní výchova navržená pro budoucí pedagogy by 

měla být orientovaná především na osobnostní přípravu v oblasti mezilidských 

vztahů a vzájemné komunikace. Příprava dobrého pedagoga by měla zahrnovat i 

praxe – osobní setkávání a práci s menšinami a příslušníky jiných etnik.

Požadavky na učitele multikulturní výchovy jsou vysoké. Mají si jednak osvojit 

teoretické poznatky z různých vědeckých disciplín, z nichž multikulturní výchova 

čerpá, které však nelze vždy zobecňovat a které jsou velmi často kontradiktorní. 

Učitelé  mají též být didakticky vybaveni tak, aby mohli žákům předávat poznatky o 

jiných etnických skupinách, jejich zvyklostech a idejích, ale zároveň respektovat 

vlastní etnickou identitu žáků, a aby uměli komunikovat s příslušníky jiných etnik, 

kteří jsou součástí třídy. Budoucí učitel by měl během své pedagogické přípravy 

získat tzv. interkulturní kompetence.47

Je patrné, že pojetí multikulturní výchovy na VŠ se liší od pojetí pro 

základní školu. Na ZŠ je multikulturní výchova podle RVP ZV orientovaná spíše na 

informovanost, na získání poznatků o kulturách a tím vytváření tolerantního 

postoje, zatímco vysokoškolská multikulturní výchova se orientuje především na 

komunikační dovednosti a etický základ osobnosti, která je otevřená kontaktu 

s jinými kulturami a dovede svůj tolerantní postoj předávat dál.

Multikulturní výchova tak, jak je popsána a jak jsou formulovány její cíle 

v rámci RVP ZV, působí velmi idealisticky. Předpokládá totiž, že skrz poznání 

jiných kultur dojde u žáků k rozvoji tolerance, otevřenosti a omezení obav 

z odlišností. Při realizaci multikulturní výchovy je však nezbytné si uvědomit, že 

učitel žákům nepředstavuje nová témata. Naopak, žáci ze svého dosavadního života 

mají zkušenost s mnoha pojmy, s kterými multikulturní výchova pracuje, a ve 

většině případů se již setkali s příslušníky odlišných etnik a sociokulturních skupin. 

Mají tedy již nějakým způsobem utvořené vědomí své příslušnosti k určité 

sociokulturní skupině a představy o odlišnostech od ní. Úsilí učitelů při vytváření 

postojů a hodnot zakotvených v RVP ZV tak často naráží na více či méně 

                                                  
47 Způsobilost jedince začleňovat ve vlastním jednání a komunikaci respekt k hodnotám a kulturním 
standardům příslušníků jiných národů, etnik a ras (Průcha, 2006, s. 102).
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zformované etnické vědomí žáků (2006, s. 67). Z těchto stavů etnického vědomí 

žáků je nutno při výuce vycházet.

Problémem, na který učitelé multikulturní výchovy narážejí je fakt, že 

většina mládeže ve věku 15 – 19 let má svůj postoj k různým etnikům žijícím 

v České republice zformovaný na základě své autentické zkušenosti.48 Mládež se 

s příslušníky jiných sociokulturních skupin setkává nejčastěji mimo školu, např. 

v místech, kde tráví volný čas, a ověřuje si, jaké vztahy zde působí. Její etnické 

vědomí je tak formováno na základě vlastní zkušenosti a jeho změna didaktickým 

působením je dosti iluzorní (2006, s. 75). Obtížnost změny postoje vyplývá z jeho 

tří složek: kognitivní (týkající se poznatků o a názorů k předmětu postoje), 

emocionální (týkající se emocí, které jednotlivce k předmětu postoje zajímá) a 

behaviorální (týkající se sklonů k chování vůči předmětu postoje). Kognitivní, 

rozumová, a emocionální, iracionální, složky postoje mohou být v nesouladu. Proto 

je velmi obtížné změnit emocionální složku (např. negativní pocity, které jedinec 

pociťuje ve vztahu k jinému etniku) tím, že je jedinci poskytnut dostatek informací 

o daném etniku (které jej např. mohou ukazovat v pozitivním světle). V praxi často 

dochází právě k přílišné orientaci na kognitivní složku.

Etnické stereotypy se netýkají jen žáků, ale i učitelů. Každý člověk má nějak 

zformované své etnické vědomí. Proto se učitel na nachází ve složité situaci. Musí 

se rozhodnout, čím se bude při realizaci multikulturní výchovy řídit: zda ideologií 

multikulturalismu či stanovisky jejích odpůrců a také je výrazně ovlivněn svým 

vlastním postojem k dané problematice. Průcha (2006, s. 250 – 251) uvádí tři 

scénáře pravděpodobného chování učitele multikulturní výchovy:

1. Učitel se bezvýhradně přikloní tomu, co mu předkládají teze programů 

multikulturní výchovy a potlačí vlastní stanovisko.

2. Učitel se přikloní spíše ke kritickým názorům, které před vysokým počtem 

imigrantů varují, a může se tak setkat s kritikou školních autorit. 

3. Učitel seznámí žáky s oběma typy stanovisek a objasní žákům, že 

dogmatické přijímání jednoho či druhého není prospěšné, vysvětlí pozitivní 

a negativní aspekty obou typů a diskutuje o nich s žáky.

                                                  
48 In Sociokulturní potenciál a vzdělanost, 1999



90

Mgr. I . Havlínová, oborová didaktička působící na Katedře občanské výchovy a 

filosofie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, navrhuje otázky, které 

by měl učitel při integraci multikulturní výchovy do vzdělávání zvážit. (in Pelcová 

et al., 2007, s. 333) 

Měl by si ujasnit, v jakém školním prostředí multikulturní výchovu integruje, 

jak a nakolik jsou žáci zvyklí na to, že jsou stejní a odlišní, a v této souvislosti také 

odpovědět na otázku, jaká témata jsou pro žáky dané školy aktuální. Dalším 

důležitým krokem je ptát se po podstatě  multikulturalismu a jaká jsou východiska 

multikulturní výchovy a jak je učitel sám na jejich realizaci připraven (po stránce 

odborné i osobní). Pokusí se vymezit předsudky, se kterými se ve škole a jejím 

okolí nejčastěji mohou žáci setkat. Měl by se rozhodnout, zda má stále zůstat 

objektivní (a co to znamená) či může prezentovat svůj osobní postoj. Pokusí se 

nalézt které konkrétní znalosti a dovednosti pomohou žákům k zvládnutí složitých 

situací, do nichž se v reálném životě mohou dostat, a jak on sám může žákům 

pomoci rozvíjet pozitivní přístup k probíraným problémům.49

6.2.3 Multikulturní výchova a žák

V následujících řádcích bude krátce nastíněna osobnost dospívajícího 

z hlediska vývojové psychologie. Pokusíme se ukázat, proč je důležité vystavovat 

děti otázkám, které nabízejí témata multikulturní výchovy, a jaké momenty ve 

vývoji dítěte hrají důležitou roli při vytváření otevřeného a tolerantního postoje vůči 

odlišnostem.

Socializace jako proces začleňování se do společnosti začíná v raném dětství 

a zahrnuje utváření, vývoj a přetváření postojů vůči ostatním i lidem, kteří jsou 

nějakým způsobem odlišní, neobvyklí, nápadní či zvláštní. Pro dítě patřící 

k většinové společnosti jsou „těmi zvláštními“ příslušníci minorit, pro dítě 

z menšiny pak příslušníci většinové společnosti. (Matějček in Smékal et al., 2003, s. 

47 - 53) Názory na lidi kolem nás se vytvářejí v hloubce naší osobnosti, na 

iracionální, často nevědomé úrovni, v době, kdy ještě nejsme schopni rozumového 

                                                  
49

Kadlecová, Š. Multikulturní výchova. Závěrečná práce z pedagogiky. 20. 3. 2008. Praha: Pedf UK
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úsudku a pouze kopírujeme chování lidí v blízkém sociálním okruhu. Rozum a 

logické myšlení se vyvíjejí až v pozdějším věku a fungují jako podpora již předem 

utvořených názorů a postojů. Právě proto racionalistické přístupy, logické 

zdůvodňování, konvenční metody vzdělávání, přednášky a vysvětlování, které jsou 

ještě navíc často do výchovy zapojeny příliš pozdě, ve změně postojů selhávají. 

(Matějček in Smékal et al., 2003) Názory postavené na iracionálním základě, 

předávané z generaci na generaci jsou silně zakořeněné a odolné vůči času. 

Matějček (2003) však zmiňuje výsledky své studie (Langmeier & Matějček, 1975), 

že s vyšším vzděláním roste možnost úpravy výchovných názorů. Další překážka 

v otevřenosti vůči odlišnosti vzniká během sedmého či osmého měsíce života, kdy 

je pro dítě klíčové vytvořit si citové pouto bazální důvěry k matce (či osobě, která o 

dítě pečuje). Dítě pak rozděluje svět na známý a neznámý. Je přirozené, že 

z neznámého, odlišného, cizího má strach a pokud to tak není, může být dítě 

ohroženo (fyzicky i emocionálně). Matějček (2003) spatřuje základ tolerance 

v momentě následujícím po navázání důvěrného emocionálního vztahu s matkou. 

Pokud dítě zažije setkání s cizím a odlišným v bezpečném prostředí, obrazně řečeno 

v náručí matky, přestane se bát lidí, kteří se nějakým způsobem liší. Rodina hraje 

důležitou roli též při vytváření identity dítěte okolo druhého roku života. Měla by 

dávat pozitivní, podpůrnou odezvu, kdykoli se dítě setká s něčím odlišným. 

V předškolním věku jsou děti velmi otevřené novým věcem a přijímají je  

s lehkostí a dětskou zvědavostí. (2003) Je to vhodná doba pro integraci odlišných 

dětí a počátek práce s tématy multikulturní výchovy. Děti mladšího školního věku 

jsou silně sociálně orientovány. V tomto období děti nejvíce trpí, liší-li se nějak od 

skupiny, která je kvůli tomu nepřijímá, či jsou-li pokládány za méněcenné. Zde je 

důležitá role rodiny, školy jako prostředí, organizací pro trávení volného času a 

v neposlední řadě též učitele, který dovede pracovat se třídou jako skupinou tak, 

aby se v ní každý žák nehledě na odlišný etnický původ, sociální skupinu atp. mohl 

realizovat.

Zapojení témat multikulturní výchovy je nezbytné, neboť dnešní žáci se 

s diverzitou ve svém životě setkávat budou a otevřenost a tolerance budou 

žádoucími schopnostmi v pracovním i osobním životě. 

V období puberty a adolescence, tedy ve věku žáka druhého stupně ZŠ a SŠ, 

se rychle rozvíjí rozumová složka – především schopnost abstrakce. Dítě dovede 

myslet v obecných pojmech a kategoriích, dovede zobecňovat, dovede rozlišit 
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příčinu a důsledek, umí vyjádřit svůj názor pomocí vhodných jazykových 

prostředků a dovede kriticky myslet. V tomto vývojovém období hrají velkou roli 

vrstevníci a zároveň se projevuje krize autority – dospívající neuznává univerzální 

autoritu (oproti dítěti předškolního a mladšího školního věku), ale rozlišuje 

jednotlivé osobnosti dospělých. Pokud je dospělý pokládán za staršího a 

zkušenějšího partnera, dochází k nejplodnějším způsobem předávání informací, 

zkušeností a názorů. 

Všechny tyto vývojové charakteristiky osobnosti žáků a studentů je důležité 

mít na paměti, neboť při vzdělávání a výchově jde o kultivaci celé osobnosti 

žáka/studenta.

Multikulturní výchova je specifickou oblastí vzdělávání, protože si klade za 

cíl ovlivňovat postoje žáků a studentů. Chceme–li postoje ovlivnit, je nutno působit 

na všechny jejich složky (kognitivní, afektivní a konativní). Základní 

charakteristikou postojů je, že se k něčemu vztahují, jsou pozitivní, negativní nebo 

neutrální a mají určitou intenzitu. Utvářejí se v procesu sociálního učení a jejich 

zdroji jsou: specifické zkušenosti, sociální komunikace, modely a institucionální 

faktory. Výchova k toleranci, ke kulturní citlivosti a otevřenosti je proto 

zdlouhavým procesem, který většinou nemá viditelný výsledek. To však nesnižuje 

její důležitost, zvláště má-li základní škola vychovat žáka v takovou osobnost, 

jakou popisuje RVP ZV pomocí klíčových kompetencí.

6.2.4 Možné překážky v úspěšné realizaci multikulturní výchovy 
zakotvené v RVP ZV

Rámcový vzdělávací program multikulturní výchovu začleňuje jako jedno 

z průřezových témat. Popisuje jeho tématické okruhy a jejich stručný obsah a cíle 

v rozvoji osobnosti žáka. Téma je zde představeno, avšak ne příliš do hloubky. RVP 

ZV nepochybně přináší dobré myšlenky a pozitivní posun ve vzdělávání 

v demokratické společnosti, nicméně z hlediska jejich aplikace v českých školách 

vystupuje několik problematických okruhů, spojených s různými prvky 

multikulturní výchovy. V následující kapitole se možné problémy pokusíme 

naznačit.
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 PROSTŘEDÍ: diverzita v jiných zemích x v České republice

České země prošly ve 20. století velkými změnami týkajícími se složení 

obyvatel. Na počátku století patřily Češi k jedné z menšin Rakousko-uherské 

monarchie a i v období První republiky byli na kulturní pestrost obyvatelstva 

zvyklí. Vznikem Protektorátu Čechy a Morava v roce 1936 započala etapa 

násilné homogenizace, pokračujících v období komunismu. Proces 

homogenizace obyvatelstva byl završen vznikem České republiky v roce 1993. 

(Janská, 2008) Historické okolnosti vývoje společnosti na českém území zajisté 

ovlivnily její postoj k odlišnostem, který tak bude pravděpodobně uzavřenější 

než-li v zemích, kde je etnicky a kulturně různorodé obyvatelstvo realitou. 

 OBSAH: obecnost x konkrétnost pojetí

Multikulturní výchova tak, jak je popsána v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro základní vzdělávání svým obsahem zasahuje do různých polí vědy, výchovy 

a vzdělávání. Zahrnuje poznatky z etnologie, etnografie, geografie, historie, 

politických věd, dále pak např. interkulturní výcvik a sebepoznávání, výchovu 

k toleranci a proti rasismu, nauku o lidských právech atp. Multikulturní výchova 

se však nutně bude odlišovat např. ve třídě s vysokým počtem Vietnamců (kde 

by mělo jít hlavně o práci na dobré integraci menšiny, s ohledem na její kulturní 

zázemí a případné odlišnosti ve stylu učení) a ve třídě, kde jsou všichni žáci bílí 

Češi. Multikulturní výchova je novým tématem vzdělávání a zatím v ČR 

neexistuje dostatek materiálů, pro její smysluplné zapojení do výuky. Avšak 

v tomto případě též platí, že multikulturní výchova není univerzální a je závislá 

na konkrétním prostředí a nelze tudíž zcela přejímat materiály z ostatních

regionů a států.

 REALIZACE: smysluplnost x povrchovost

Podle RVP ZV je multikulturní výchova povinnou a plnohodnotnou součástí 

základního vzdělání a podílí se na získávání klíčových kompetencí, jako 

výstupů základního vzdělání. Začlenění multikulturních témat do výuky by tak 

mělo pracovat s osobností každého žáka – příslušníka menšiny i většiny. Jedná 

se tedy o promyšlený a komplexní přístup založený na množství faktorů, mezi 

něž patří např. znalosti žáků ve třídě, vztahu ke společenství v okolí školy a 

vědomí postojů učitele. Na druhou stranu se nabízí začleňovat do vyučování 



94

informace o různorodosti ve světě50, o odlišných tradicích a svátcích, či projekty 

typu „Vietnamský den.“51 Mayes (2007) však tvrdí, že „takový přístup 

k multikulturalismu pravděpodobně více škodí než prospívá“, protože „ i přes 

dobře míněné záměry učitele, udržuje předpoklad, že menšiny jsou zvláštní (i 

když zajímavé) a na okraji. („Naučíme se něco o těch druhých až  poté, co 

probereme vše důležité – jako takový „barevný“ příspěvek k pravému 

kurikulu.“)“ (Mayes et al., 2007, s. 29)

Multikulturní výchova charakterizovaná v RVP hovoří o jazyku v tématickém 

okruhu Multikulturalita, jehož obsahem jsou „specifické rysy jazyků a jejich 

rovnocennost; naslouchání druhým, komunikace s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin, vstřícný postoj k odlišnostem; význam užívání cizího 

jazyka jako nástroje dorozumění a celoživotního vzdělávání.“ (VÚP, 2007, s. 

96) Nevěnuje se však příliš situaci, kdy mají žáci a studenti jiný mateřský jazyk 

než většinová skupina. Ve zdrojích týkajících se multikulturního vzdělávání 

v prostředí Spojených států amerických hraje jazyk, respektive různé jazyky 

žáků a studentů, význačnou roli.

 METODY: volnost výběru x neznalost

Metody začlenění průřezového tématu Multikulturní výchova do základního 

vzdělávání nejsou v RVP ZV popsány. Škole a pedagogovi je tak ponechána 

velká volnost výběru metod a zodpovědnost za dobré zpracování, která však 

může narážet na neznalost efektivních metod pro jednotlivé oblasti 

multikulturní výchovy.

                                                  
50

V roce 2008 v rámci povinné učitelské praxe na základní škole položila autorka všem učitelům 
několik otázek ohledně multikulturní výchovy a jejího začlenění do výuky. Respondenti odpověděli, 
že témata z okruhu průřezového tématu Multikulturní výchova do svých hodin zařazují všichni 
kromě angličtinářky a učitele matematiky. Většinou tak dělají průběžně, když na vhodné téma 
narazí. Kdy zařazují témata, jaká a jak je zpracovávají příliš podrobně nepopsali, záleží prý na 
situaci. Celistvěji je multikulturní výchova zařazena do výchovy k občanství na konci 7. ročníku, je 
jí věnován tématický blok. Jedna z učitelek na prvním stupni odpověděla: „Vyhledávám v tisku různé 
články s touto problematikou, posloucháme písničky různých zemí, říkáme si zvyky, čteme pohádky.“ 
(Kadlecová, Š. Multikulturní výchova. Závěrečná práce z pedagogiky. 20. 3. 2008. Praha: Pedf UK, 
s. 18)
51 V angličtině existuje termín 3 Fs approach (přístup tří F) k multikulturnímu vzdělávání, kdy 
písmena F zastupují jídlo (food), zábavu (fun) a slavnosti (festival). (Fry, J. Cross-Cultural 
Perspectives on Leadership. Kurz University of Minnesota. 8.10. 2009)
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 PEDAGOG: důvěra x nepřipravenost

RVP ZV vkládá důvěru v konkrétní školu, respektive pedagogy, že budou mít 

vůli a schopnost témata multikulturní výchovy začlenit do své výuky. Zároveň 

však je na mnoha základních školách ve velké míře přítomna generace 

pedagogů, kteří vystudovali v době komunistického režimu, jenž odlišnosti 

jakéhokoli rázu potlačoval. V současnosti dochází k nástupu pedagogů nové 

generace, kteří již třeba mají osobní zkušenost se setkáním s (etnickou, rasovou, 

kulturní) jinakostí, avšak metodologicky, obsahově či třeba znalostí vlastního 

přístupu k diverzitě52 nemusejí být na realizaci multikulturní výchovy 

připraveni.

 SLOŽKY: kognitivní x afektivní a hodnotová

RVP ZV jednoznačně klade větší důraz na kognitivní složku učení. Pojetí

multikulturní výchovy v RVP ZV předpokládá, že čím více informací žák 

dostane, tím více bude schopen vytvářet svůj otevřený postoj k odlišnostem. 

Multikulturní výchova je podle RVP ZV založena na informacích. Je však 

známo, že postoje mají ještě složky afektivní a hodnotovou, na něž je s cílem 

změnit postoj též třeba působit. Navíc se většina postojů formuje na iracionální 

bázi a rozum a logické myšlení pak slouží k jejich upevnění a racionalizaci. 

Proto vysvětlování a podávání informací na změnu postoje příliš nepůsobí. 

Kromě toho, jak uvádí Mayes (2007), „nejvíce lidské, tvořivé a demokratické 

formy výuky vznikají, když vzdělávací proces podporuje syntézu poznávání a 

emocí.“ (s. 93)

                                                  
52

Během náslechové  praxe (v roce 2006) na jedné pražské základní škole autorka zjistila, že zde 
povinnou školní docházku vykonává několik žáků jiného původu než českého. Protože jejich počet 
byl relativně vysoký (27) a tento trend lze v důsledku velké migrace obyvatel očekávat i do 
budoucna,  zajímalo ji, jak na vzniklou situaci reaguje škola. Sestavila krátký dotazník pro třídní 
učitelky, v jejichž třídách se nacházejí žáci s původem jiným než českým. Z pěti třídních učitelek 
druhého stupně, v jejichž třídách se nacházejí žáci s jiným původem než českým, dotazník 
zodpověděly čtyři. Podle názoru třech z nich se žák pocházející z jiné země od zbytku třídy neliší. 
Jedna respondentka tvrdí, že „nelze označit, záleží na zemi odkud přišel a etniku z kterého pochází, 
každý je jiný“. Jiný přístup k žákům cizincům nemají dvě učitelky, jedna z nich jej nemá v běžných 
věcech, ale ve výuce zohledňuje jazykovou bariéru. Jedna respondentka odpověděla, že jiný přístup 
spíše nemá. Jedna učitelka odpověděla spíše ano a uvedla, že žáci jiný přístup a pomoc potřebují 
kvůli jazyku a aklimatizaci. (Kadlecová, 2008)
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 PŘÍSTUP: nauka o „nich“ x nauka o sobě

Již bylo zmíněno, že multikulturní výchova popsaná RVP ZV je založená na 

předávání informací o kulturách, odlišnostech, soužití atp. Např. obsah 

tématického okruhu Etnický původ je vymezen následovně: „rovnocennost 

všech etnických skupin a kultur; odlišnost lidí, ale i jejich vzájemná rovnost; 

postavení národnostních menšin; základní informace o různých etnických a 

kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti; různé způsoby 

života, odlišné myšlení a vnímání světa; projevy rasové nesnášenlivosti – jejich 

rozpoznávání a důvody vzniku.“ (VÚP, 2007, s. 96) Zdá se, že by tak žákům 

měly být poskytnuty informace o menšinách, tedy o těch druhých. Nemělo by 

však být hlavním úkolem multikulturní výchovy pracovat na osobnosti žáka tak, 

aby se sám cítil začleněný do společnosti a aby se necítil ohrožen jinakostí a 

dovedl se ve společnosti plné rozdílů pohybovat?
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6.3 Lidská práva a já – tématický celek průřezového 
tématu Multikulturní výchova

Vztažným bodem tématického celku Lidská práva a já jsou lidská práva. Žáci 

a učitel se opírají o Všeobecnou deklarací lidských práv vyhlášenou Valným 

shromážděním OSN 10. 12. 1948.

Aktivity jsou zaměřeny na seznámení se s konceptem lidských práv, přičemž 

se pozornost dále upře na několik konkrétních práv. V šesti vytvořených jednotkách 

žáci postupují cyklicky – vycházejí z konkrétního prostředí (škola), postupují přes 

obecné (Všeobecná deklarace lidských práv) a navracejí se ke konkrétnímu (oni 

sami, škola, jejich okolí). Během vyučovacího celku jsou žáci vybízeni k zamyšlení, 

tázání, problematizaci a snaze najít řešení. Do tohoto procesu zapojí různé 

schopnosti a dovednosti, stejně tak své prožitky. Tématický celek je určen pro vyšší 

ročníky (8., 9.) základní školy a odpovídající stupně gymnázia, případně pak pro 

nižší ročníky čtyřletých středních škol a gymnázií.

Jednotlivé vyučovací jednotky jsou většinou soustředěny kolem jedné 

aktivity.53 Tato aktivita může být prožitková, tvořivá či kognitivní. Každá 

vyučovací jednotka je charakterizována jedním klíčovým slovem. Klíčová slova 

jsou: naše škola, Všeobecná deklarace lidských práv, realita, rasismus, problém, 

řešení. Za popisem vyučovací jednotky následuje konkrétní aktivita s vlastním 

popisem, případně pracovním listem. Jednotky jsou časově rozvrženy pro klasickou 

vyučovací hodinu v českých školách (45 min), záleží však na učitelích a třídě, 

budou-li potřebovat více času.

Zpětná vazba může být zajištěna pomocí otázek uvedených za každou 

vyučovací jednotkou, které by měl  každý žák samostatně písemně zodpovědět a 

odevzdat vždy do 3 dnů po realizaci uvedené jednotky (např. do krabice připravené 

ve třídě) či odeslat elektronickou poštou. Odpovědi by měly učiteli sloužit 

k orientaci v žákově postupování v tématu, jeho pocitech, myšlenkách atp. 

Tématický celek Lidská práva a já, metodicky zpracovaný, s podrobnými 

instrukcemi, je přílohou této diplomové práce.

                                                  
53

Aktivity jsou nejčastěji čerpány z brožury Centra pro lidská práva Minnesotské univerzity v USA: 
Rudelius-Palmer, Christi. The Human Rights Education Handbook. Effective Practices for Learning, 
Action, and Change. Minneapolis, MN: The UMN Human Rights Center, 2000
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Závěr

Návrhy a doporučení 

V diplomové práci jsem se snažila srozumitelně představit koncept 

multikulturního vzdělávání a jeho některých témat a uvést jej do souvislosti se 

změnami v současné globální společnosti a změnami v pohledu na vzdělávání 

v demokratických společnostech. Návazně byla pozornost věnována pojetí 

multikulturní výchovy, snaze představit prvek různorodosti do vzdělávání v České 

republice, uvedenému v RVP. 

Multikulturní vzdělávání i multikulturní výchova jsou komplexními 

koncepty, které zasahují do mnoha oblastí vzdělávání. Vztahují se k jazyku a 

komunikaci, výchově k občanství, učebním stylům a metodám, zdrojům informací 

používaných ve škole i mimo školu, ale i všem osobám působícím ve škole a jejím 

okolí. O každém tomto aspektu by mohla být napsána samostatná diplomová práce.

Žijeme ve společnosti, kde jsou jednotlivé kultury (a jejich příslušníci) na 

sobě vzájemně závislé. A pokud pokládáme naši zemi za demokratickou, je 

důležité, aby různé skupiny obyvatel byli rovnocenně začleněny i do vzdělávání. 

Školy a učitelé by měli znát své žáky a studenty, věnovat pozornost kulturním 

odlišnostem a nepokládat za samozřejmé, že se příslušníci jiných kultur či etnik 

sami od sebe změní a přizpůsobí stylu vyučování většinové společnosti. Pro 

úspěšnou práci a vzdělávání je nutné ve škole vytvořit přátelské prostředí, kde se 

všichni žáci (i ti s jiným kulturním či etnickým původem než bílým českým) budou 

cítit bezpečně, vítaní a oceňování. Školy s vysokým počtem žáků jiného původu než 

českého by tento fakt měly, jako celé instituce, reflektovat a nabídnout takovým 

žákům např. knihy v jejich rodném jazyce, pomoc při osvojování si češtiny či 

poradenskou pomoc jiného charakteru. Školy mohou do svého chodu určitým 

způsobem zapojit i rodiče. V multikulturním vzdělávání a multikulturní výchově 

nejde jen o toleranci odlišnosti, ale o aktivní snahu o vytvoření spravedlivého 

prostředí pro učení a vzdělávání a spravedlivé společnosti. Učitelé i žáci by měli 

pracovat na uvědomění si svých předsudků a jejich omezení. V této oblasti je 

důležitá aktivita, neboť se jedná o zdlouhavý proces, který není samovolný. 

V neposlední řadě by pedagogové i jiní pracovníci školy neměli nechávat projevy 
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předsudků a rasové nesnášenlivosti (byť by se jednalo jen o poznámky) bez 

povšimnutí. 

V současnosti jsme v České republice svědky zvyšování míry rasové 

nenávisti vůči určitým skupinám obyvatel. Pravicový extremismus hlásající 

nenávistnou ideologii vůči jiným etnikům než bílým se projevuje a snaží se dostat 

k politické moci. Latentní rasismus je v české většinové společnosti přítomný a 

extremistům se to za určitých podmínek daří využívat.54 Je evidentní, že se v české 

společnosti něco opomíjí a sice aktivní práce na zařazení určitých etnických skupin 

do společenského života republiky a na zdravém soužití většiny a menšin.

Shrneme-li všechny výše uvedené požadavky (které jistě netvoří kompletní 

seznam) je zřejmé, že pro učitele představují velkou zátěž a práci navíc. Proto je 

důležité si uvědomit, že multikulturní vzdělávání a výchova jsou komplexní 

přístupy, týkající se celé školy, žáků i rodičů, případně i institucí mimo školu, a tak 

by tyto skupiny měly aktivně spolupracovat na cestě k dosažení skutečně 

demokratického způsobu vzdělávání.

Problémy

Při psaní diplomové práce se vyskytly některé problémy. 

Prvním z nich byla komplexnost tématu a omezený rozsah diplomové práce. 

Musela jsem tedy pečlivě vybírat, jaké myšlenky a informace budou uvedeny a jaké 

ne. Došlo tak určitě k zestručnění určitých problémů. Každý je tedy vybídnut 

k dalšímu hledání informací v jednotlivých oblastech, začleněných do této 

diplomové práce. Rovněž metodicky zpracovaný celek Lidská práva a já (viz 

Přilohy) je jen zlomkem v celistvém přístupu k vzdělávání a výchově, který 

charakterizuje multikulturní vzdělávání. 

Další problém vznikl srovnáváním sociálního prostředí Spojených států 

amerických a České republiky. V obou státech žijí jiné etnické skupiny. Spojené 

státy americké po historické zkušenosti s otroctvím a velkými přistěhovaleckými 

vlnami jsou značně rasově rozdělené. Příslušnost k určité rase (bílé, afro-americké, 

asijské, hispánské či jiné) je v tamní společnosti silně vnímanou součástí osobní 
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identity (i kvůli historickému vývoji), na kterou jsou tázání např. studenti na 

univerzitách. Rasa a barva pleti tak byly i často zmiňovány v literatuře použité 

v této diplomové práci. 

Naopak v České republice jsou, myslím, silnější tendence k homogenizaci, 

k představám, že se jednotlivé etnické skupiny dovedou přizpůsobit většinovému 

stylu života a pokud ne, je to jejich problém, a nesou tak odpovědnost za možné 

následky.

Část použité literatury byla psaná v anglickém jazyce. V oblasti 

multikulturalismu a vzdělávání probíhá v USA velká debata a výzkum. Aktivní

práce konceptech týkající se této oblasti vzdělávání probíhá po několik desítek let a 

v poslední dekádě je velmi intenzivní. Vyskytly se tudíž některé problémy 

s překladem. V češtině neexistují určité termíny. Anglický jazyk se vyznačuje též 

tendencí snadno vytvářet nová slova (např. tzv. konverzí - změnou jednoho 

slovního druhu na jiný bez změny tvaru slova), což mu dává volnost vytvářet nové 

termíny, často jedno či dvouslovné. V češtině pak musíme daný termín překládat 

užitím vedlejší věty, a termín tak ztrácí na stručnosti a jasnosti. V českém prostředí 

též neexistují určité koncepty, jako např. leadership (ve smyslu celkového vedení, 

např. v oblasti politické, organizační, akademické), white privilege (výhody, které s 

sebou nese příslušnost k bílé rase) či community (ve smyslu určité skupiny, v které 

se člověk nachází, např. ve škole, v obci atp.). Je tedy nutné hledat nová slova, či 

překládat opisem. Překlad do češtiny pak může znít trochu nepřirozeně.

                                                                                                                                             
54 V roce 2008 se extremisté spojili s obyvateli litvínovského sídliště Janov v otevřeném boji proti 
romským obyvatelům této čtvrti.
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Přílohy



Příloha č. 1 Tématický celek Lidská práva a já

1. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                    Klíčové slovo: naše škola

MĚŘÍME LIDSKOPRÁVNÍ TEPLOTU ŠKOLY

Zaměření aktivity: lidská práva a situace ve škole

Užití: úvodní jednotka tématického celku Lidská práva a já průřezového 
tématu Multikulturní výchova

Cíle v kognitivní oblasti: Žák analyzuje situaci ve škole v kontextu lidských 
práv. Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: Žák vnímá dodržování lidských 
práv za důležitou součást jeho života a prostředí, ve kterém se nachází 
(škola). Každý žák sám též nese odpovědnost na dodržování lidských práv 
ve škole a svém okolí.

Vztah ke vzdělávacím oblastem: Člověk a společnost (Výchova 
k občanství)

Ročník: 8., 9. (SŠ)

Metody a organizační formy: práce s pojmy a definicemi, vyplňování 
dotazníku, práce s textem; samostatná práce, práce ve skupině (celá třída 
rozdělena do skupin po 2 - 4)

Materiály: pracovní list A a B, psací potřeby (fixy), balicí papír, magnety (či 
něco jiného na připevnění papíru na tabuli), kopie Všeobecné deklarace 
lidských práv

Čas: 45 min

Zdroj uvedené aktivity: Rudelius-Palmer, Christi. The Human Rights 
Education Handbook. Effective Practices for Learning, Action, and Change. 
Minneapolis, MN: The UMN Human Rights Center, 2000

Příprava: 
 kopie dotazníku– každý žák 1 ks
 kopie Všeobecné deklarace lidských práv– cca 2 ks do každé 

skupiny (podle počtu žáků)
 cedule nadepsané pojmy: diskriminace, právo (či další pojmy, které 

mohou být třídě nejasné) + definice těchto pojmů

Postup:
1. Učitel/ka uvede tematický celek Lidská práva a já. (5 min)
2. Učitel/ka připevní na viditelné místo (tabuli) na jednu část pojmy a na 

druhou část definice. Žáci přiřadí pojmy k definicím. (5 min)
3. Učitel/ka zadá dotazník a žáci jej vyplní. (20 min)



4. Žáci jsou rozděleni do skupin. Každá skupina dostane 2 kopie 
Všeobecné deklarace lidských práv. Každá skupina zkoumá vztah 
dotazníku Měříme lidskoprávní teplotu naší školy a Všeobecné 
deklarace lidských práv. (10 min)

5. Skupiny zodpovědí otázku: Jakými články VDLP jsou inspirovány 
otázky v dotazníku?55 Učitel/ka zapíše odpověď na tabuli. (5 – 10 
min) 

6. Žáci odevzdají dotazníky. Mohou se podepsat, ale mohou též 
dotazník odevzdat anonymně. Učitel/ka je do další hodiny přečte a 
zanalyzuje (viz níže).

Jak analyzovat vyplněné dotazníky?
 Jakých oblastech (podle dotazníků) škola dodržuje a 

podporuje lidská práva?
 V jakých oblastech se naopak mohou ve škole vyskytovat 

lidskoprávní problémy? (Rozveďte tyto oblasti, pokuste se 
najít příklady a objevit model porušování lidských práv.)

 Pokuste se vysvětlit existenci těchto problémů. (Souvisejí 
s věkem, handicapem, sociální třídou, rasou/ národností/ 
etnicitou, pohlavím, sexuální orientací?)

 Vztahují se tyto problémy k rozhodování ve škole? Kdo se 
účastní a kdo ne?

 Jaké výhody plynou z tohoto porušování lidských práv? A pro 
koho? Kdo je naopak znevýhodněn?

 Přispěl/a jsem nějak já k vytvoření a existenci současného 
klima ve škole? (např. tím, že jsem určitým způsobem jednal/a 
či nejednal/a, anebo opomíjel/a jsem špatné zacházení či jsem 
neoznámil/a nějaké incidenty)

 Co je potřeba udělat pro zlepšení lidskoprávního klima ve 
škole? Co mohu já a moje skupina (třída či celá škola) udělat 
pro vytvoření lepšího prostředí, v kterém jsou lidská práva 
podporována a ceněna?

Zpětná vazba: Jak se cítím ve škole? Podílím se nějak na 
zlepšení/zhoršení prostředí ve škole? Je měření lidskoprávní teploty naší 
školy důležité? Proč? Proč ne?

                                                  
55 1. čl. 3 a 5, 2. čl. 2, 3. čl. 2 a 7, 4. čl. 2, 3, 7, 28 a 29, 5. čl. 26, 6. čl 3, 22, 26 a 29, 7. čl. 3 a 28, 8. 
čl. 3 a 7, 9. čl. 18 a 19, 10. čl 5, 11. čl. 20, 21, 23, 12. čl. 2, 18, 19 a 27, 13. čl. 6, 7, 8, 9 a 10, 14. 
preambule a čl. 26 a 29, 15. čl. 19, 27 a 28, 16. čl. 2 a 16, 17. čl. 22 a 25, 18. čl. 12 a 17, 19. čl. 11, 
20. čl. 1 a 29



1. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                    Klíčové slovo: naše škola

DOTAZNÍK: Měříme lidskoprávní teplotu naší školy

Návod: Změř lidskoprávní teplotu svojí školy! Přečti si následující 

tvrzení a zhodnoť, jak přesně každé z nich popisuje situaci ve škole. 

(Měj přitom na mysli všechny osoby ve škole: spolužáky, učitele, správce 

a ostatní zaměstnance). Své hodnocení vepiš do políčka vedle každého 

výroku. Nakonec sečti všechny body a stanov celkové hodnocení své 

školy. 

___ 1. Ve škole se cítím bezpečně a jistě já i všichni ostatní.

___ 2. Všem žákům se dostane stejné množství informací o možnostech 

dalšího studia a volbě povolání a stejná míra povzbuzení při jejich 

výběru.

___ 3. Moje škola má ke všem jednotlivcům rovný přístup. Všem je 

zprostředkován přístup ke zdrojům, aktivitám. Úpravy rozvrhu jsou 

možné pro všechny jednotlivce.

___ 4. Lidé kolem mě se postaví projevům diskriminace, šikany a 

pomluvám ve škole.

___ 5. Když někdo ohrozí či poruší práva druhé osoby, je mu poskytnuta 

pomoc, jak jeho/její chování napravit.

___ 6. Lidé u nás ve škole mi pomáhají učit se dovednostem a způsobům, 

jak vycházet s ostatními.

___ 7. Když ve škole vznikne nějaký konflikt, lidé ve škole se pokusí jej 

vyřešit společně nenásilným způsobem.

___ 8. Když někdo předloží stížnost na obtěžování či diskriminaci, škola 

uskuteční příslušná opatření.

___ 9. Mám svobodu vyjádřit svoje názory a myšlenky (politické, 

náboženské a jiné) bez strachu z diskriminace.

Hodnocení

1 – ne/nikdy

2 – zřídka

3 – často

4 – ano/vždy

Jsem:

___ učitel ___ rodič         ___spřízněná osoba

___ žák ___ člen personálu školy

OTOČ >>>



___ 10. Nikdo u nás ve škole není nikdo podroben ponižujícímu zacházení 

a trestům.

___ 11. Členové naší školy mají možnost se podílet na demokratickém 

rozhodování při vytváření školních pravidel a zákonů.

___ 12. Ve vyučování i v knihách a učebnicích, které ve škole používáme 

nebo které si mohu půjčit ve školní knihovně, jsou zastoupeny různé 

názory a pohledy na věc.

___ 13. Řeší-li se u nás ve škole kázeňské záležitosti, postupuje se (při 

navrhování trestu) ve všech případech férovým a nezaujatým způsobem.

___ 14. Lidé u nás ve škole se navzájem podporují v učení se o 

společenských a globálních problémech týkajících se spravedlnosti, 

životního prostředí, chudoby, války a míru.

___ 15. Mohu se (a svoji kulturu) vyjádřit uměním, hudbou, tancem či 

mluveným slovem.

___ 16. Lidé u nás ve škole nejsou diskriminováni kvůli volbě svého 

životního stylu (např. stylu oblékání, stýkání se s určitými osobami, 

mimoškolním aktivitám)

___ 17. Zaměstnanci naší školy mají dostatečný plat na to, aby mohli 

zabezpečit sebe a svou rodinu.

___ 18. Ve škole berou ohled na můj osobní prostor a osobní věci.

___ 19. Je-li někdo obviněn ze špatnosti, jedná se s ním jako s nevinným, 

dokud se nedokáže jeho vina.

___ 20. Nesu odpovědnost za to, že ostatní jednotlivci nikoho 

nediskriminují a chovají se tak, aby podporovali bezpečnost a pohodu 

v naší škole.

MOŽNÁ TEPLOTA = 80° lidských práv

Teplota naší školy = _____________



2. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ        Klíčové slovo: Všeobecná deklarace LP

Zaměření aktivity: lidská práva a svět

Cíle v kognitivní oblasti: Žák vysvětli vlastními slovy (jinou formou) obsah 
a účel Všeobecné deklarace lidských práv.
Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: Žák vnímá různorodost jako 
významnou a obohacující hodnotu současného světa.

Užití: 2. jednotka tématického celku Lidská práva a já průřezového tématu 
Multikulturní výchova

Vztah ke vzdělávacím oblastem: Člověk a společnost (Výchova 
k občanství), Člověk a příroda (Zeměpis), Jazyk a jazyková komunikace

Ročník: 8., 9. (SŠ)

Metody a organizační formy: práce s textem, práce s fotografií; 
samostatná práce, práce ve dvojicích

Materiály a pomůcky: fotografie různých lidí z různých části světa, kopie 
Všeobecné deklarace lidských práv

Čas: 45 min

Zdroj uvedené aktivity: Rudelius-Palmer, Christi. The Human Rights 
Education Handbook. Effective Practices for Learning, Action, and Change. 
Minneapolis, MN: The UMN Human Rights Center, 2000, s. 98

Příprava:
 kopie Všeobecné deklarace lidských práv (pro každého žáka/do 

dvojice)
 vybrat fotografie různých lidí z různých části světa (nejlépe takové, ke 

kterým se dají přiřadit nějaké lidskoprávní problémy)

Postup:
1. Návaznost na předchozí hodinu: Učitel napíše na tabuli jména 3 

dokumentů, se kterými žáci v minulé hodině pracovali a položí 
otázku: V jakém vztahu jsou tyto dokumenty? Přitom na tabuli 
zakreslí graf a žáci jej vyplní. (5 – 10 min)

Všeobecná 
deklarace 

lidských práv

Ústava ČR
Zákony

Zákony



2. Žáci dostanou kopii Všeobecné deklarace lidských práv (každý 1/do 
dvojice). Pročítají text. Učitel na tabuli zapíše otázky:

 Co to je?
 Komu je dokument určen?
 Co z něj plyne?
 Jaká jsou klíčová slova?

Žáci sepíší odpovědi v krátkém textu (odstavečku). Klíčová slova též 
mohou ilustrovat obrázkem, symbolem. (10 – 15 min)

3. Aktivita Okna a zrcadla. (20 - 25 min)
4. DÚ: Žáci za domácí úkol zjistí: KDY? KDE? KÝM? PROČ? byl 

dokument vydán.

Zpětná vazba: Co jsou lidská práva? Jak se týkají mě a jak jiných lidí?



2. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ        Klíčové slovo: Všeobecná deklarace LP 

OKNA A ZRCADLA

Cíle v kognitivní oblasti:.Žák přiřadí ilustraci ke konkrétním lidským 
právům.
Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: Žák vnímá různorodost jako 
významnou a obohacující hodnotu současného světa.
Ročník: 8., 9 (SŠ)
Metody a organizační formy: práce s textem, práce s fotografií; práce ve 
dvojicích
Materiály: fotografie různých lidí z různých části světa, kopie Všeobecné 
deklarace lidských práv
Čas: 25 min
Zdroj: Rudelius-Palmer, Christi. The Human Rights Education Handbook. 
Effective Practices for Learning, Action, and Change. Minneapolis, MN: The 
UMN Human Rights Center, 2000, s. 98
Postup: 
1. Žáci si vyberou fotografii a baví se o následujících otázkách:

 Proč sis vybral/a tuto fotografii? Proč si fotograf vybral tento 
předmět?

 Co na tomto obrázku zrcadlí tvůj život? (Vidíš něco známého?)
 Co na tomto obrázku slouží jako okno do jiné kultury či způsobu 

života? (Vidíš něco neobvyklého, tobě neznámého?)
 Co se děje na obrázku? Jak se ti lidé cítí?
 V čem si myslíš, že je/jsou člověk/lidé na obrázku podobni tobě 

(např. hodnoty, přání, potřeby, očekávání?) V čem se od tebe liší?
2. Žáci vytvoří seznam lidských práv (využívaných i potlačovaných), která 
se mohou vztahovat k jejich obrázku. 
3. Žáci společně diskutují o svých obrázcích, nápadech a myšlenkách.



3. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                             Klíčové slovo: realita
Zaměření aktivity: lidská práva v reálném světě

Užití: 3. jednotka tématického celku Lidská práva a já průřezového tématu
Multikulturní výchova

Cíle v kognitivní oblasti: Žák reprodukuje historická fakta týkající se 
Všeobecné deklarace lidských práv. Žák argumentuje, jak je diskriminace 
v rozporu s Všeobecnou deklarací lidských práv.
Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: Žák prožije pocit 
zvýhodnění/znevýhodnění. Žák pokládá rovnoprávnost za základní hodnotu 
lidského soužití v demokratickém světě.

Vztah ke vzdělávacím oblastem: Člověk a společnost (Výchova 
k občanství)

Ročník: 8., 9. (SŠ)

Metody a organizační formy: práce v malých skupinách (3 – 4 žáci)

Materiály: tabule/flip chart, psací potřeby, papíry, kartičky na rozlosování do 
skupin, křída/fixy

Čas: 45 min

Zdroj uvedené aktivity: Rudelius-Palmer, Christi. The Human Rights 
Education Handbook. Effective Practices for Learning, Action, and Change. 
Minneapolis, MN: The UMN Human Rights Center, 2000, s. 81

Příprava: žádná

Postup:
1. Návaznost na předešlou hodinu + kontrola domácí práce žáků: 

odpověď na otázky KDY? KDE? KÝM? PROČ? byl dokument vydán. 
(5 - 10 min)

2. Aktivita Narozeni se stejnými právy? (30 min)
3. Příprava na další vyučovací jednotku tématického celku: žáci jsou 

rozděleni do skupin po 4. Mají za úkol vybrat si 1 problém týkající se 
lidských práv, kterému se budou blíže věnovat. Svoje myšlenky 
mohou s učitelem/učitelkou konzultovat. Konečný výběr oznámí 
v následující hodině. (5 min)



3. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                             Klíčové slovo: realita
NAROZENÍ SE STEJNÝMI PRÁVY?
Zaměření aktivity: Lidská práva, rovnost mezi muži a ženami
Cíle v kognitivní oblasti: Žák argumentuje, jak je diskriminace v rozporu 
s Všeobecnou deklarací lidských práv.
Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: Žák prožije pocit 
zvýhodnění/znevýhodnění. Žák pokládá rovnoprávnost za základní hodnotu.
Ročník: 8. - 9. (SŠ)
Metody a organizační formy: práce v malých skupinách (3 – 4 žáci)
Materiály: tabule/flip chart, psací potřeby, papíry, kartičky na rozlosování do 
skupin, křída/fixy
Čas: 30 min
Zdroj: Rudelius-Palmer, Christi. The Human Rights Education Handbook. 
Effective Practices for Learning, Action, and Change. Minneapolis, MN: The 
UMN Human Rights Center, 2000, s. 81
Postup: 
1. Žáci jsou rozděleni do malých skupin (3 – 4 os./skup). 
2. Polovina skupin vytvoří seznam 5 výhod a 5 nevýhod, které přináší fakt 
být ženou. Druhá polovina vytvoří to samé pro bytí mužem.
Učitel nadepíše jednu část tabule: ŽENA a druhou: MUŽ. Část pod každým 
nadpisem pak rozdělí do 2 sloupců a nadepíše: VÝHODY a NEVÝHODY. 
3. Každá skupina prezentuje svoje návrhy a učitel je zapíše je na tabuli. 
Celá třída pak hodnotí důležitost jednotlivých výhod a nevýhod pomocí 
škály 1 – 5 (1 - nedůležitý, 5 - velice důležitý). 
4. Učitel nakresli na zem čáru. Vysvětlí, že toto je startovní čára, na kterou 
se všichni postaví. Učitel vysvětlí, že všichni žáci jsou dětmi narozenými ve 
stejný den a podle Deklarace se narodili svobodní a sobě rovni co 
do důstojnosti a práv (čl. 1). Poté vysvětlí, že bohužel někteří příslušníci 
určitého společenství nejsou skutečně si nejsou skutečně rovni co do 
důstojnosti a práv. Každý žák si vytáhne kartičku, která určí, zda bude 
v aktivitě vystupovat jako muž či žena.
5. Učitel přečte jednu z výhod, kterou žáci připsali mužům a kterou 

ohodnotili 5 body. Poté vyzve všechny „muže“, aby postoupili o 5 kroků 
vpřed. Ten samý proces proběhne s výhodami pro ženy.  Poté učitel přečte 
nevýhodu pro muže a „muži“ Postoupí o daný počet kroků zpět. Zopakuje 
pro ženy. 
6. Aktivita pokračuje stejným způsobem než jsou zmíněny všechny výhody 
a nevýhody. Když vznikne velká mezera mezi pozicí „mužů“ a „žen“, učitel 
žáky požádá, aby se na sebe navzájem otočili. Učitel se zeptá několika 
žáků z každé skupiny: Jak se cítíš ve své pozici? Co chceš říci těm ve 
druhé skupině? Jak by ses cítil/a, kdybys byl/a v druhé skupině?
7. Učitel/ka zdůrazní, že tato aktivita ukazuje, jak se narůstající diskriminace 
podílí na porušení lidského práva rovnosti.

Obměna: Tato aktivita může být přizpůsobena k ilustraci jakékoli formy 
diskriminace (postižených lidí, menšin, homosexuálů, transsexuálů atd.)

Zpětná vazba: Jak jsem se cítil/a při této aktivitě? 



4. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                      Klíčové slovo: rasismus                                                            
Zaměření aktivity: rasismus, porušování lidských práv

Užití: 4. jednotka tématického celku Lidská práva a já průřezového tématu 
Multikulturní výchova

Cíle v kognitivní oblasti: Žák definuje rasismus. Žák rozliší individuální a 
institucionální rasismus. Žák analyzuje určité situace z běžného života a 
rozhodne zda se jedná o rasismus.
Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: si uvědomí neslučitelnost 
koexistence rasismu a zaručení lidských práv. Žák je aktivní v boji proti 
rasismu.

Vztah ke vzdělávacím oblastem: Člověk a společnost (Výchova 
k občanství)

Ročník: 8., 9. (SŠ)

Metody a organizační formy: samostatná práce, práce ve skupině

Materiály a pomůcky: pracovní list A a B, psací potřeby

Čas: 45

Zdroj uvedené aktivity: Bennet (1990). Comprehensive Multicultural 
Education. Theory and Practice (2nd ed.).

Příprava: 
 kopie pracovního listu A (1 ks/1 žák)
 kopie pracovního listu B (1 ks/4 – 5 žáků)

Postup:
1. Před zahájením této vyučovací jednotky učitel/ka připomene, že 

v následující hodině se budou žáci věnovat lidskoprávnímu 
problému, který si měly rozmyslet. Žáci budou tvořit prezentaci, která 
na problém nahlíží skrz umění, vyprávění příběhů, poezie či divadla. 
Skupiny oznámí svůj výběr tématu. Učitel/ka si poznamená. (10 min)

2. Aktivita Dokážeš rozpoznat rasismus? (30 – 35 min) 



4. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                      Klíčové slovo: rasismus                                                                                          
DOKÁŽEŠ ROZPOZNAT RASISMUS?
Zaměření aktivity: rasismus, porušování lidských práv
Cíle v kognitivní oblasti: Žák definuje rasismus. Žák rozliší individuální a 
institucionální rasismus. Žák analyzuje určité situace z běžného života a 
rozhodne zda se jedná o rasismus.
Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: Žák si uvědomí neslučitelnost 
koexistence rasismu a zaručení lidských práv. Žák je aktivní v boji proti 
rasismu.
Vztah ke vzdělávacím oblastem: Člověk a společnost (Výchova 
k občanství)
Ročník: 8., 9. (SŠ)
Metody a organizační formy: samostatná práce, práce ve skupině
Materiály a pomůcky: pracovní list A a B, psací potřeby
Čas: 30 – 35 min
Inspirováno: Bennet (1990). Comprehensive Multicultural Education. 
Theory and Practice (2nd ed.).

Postup: 
1. Žáci pracují samostatně. Každý vyplňuje PRACOVNÍ LIST A.
2. Žáci jsou rozděleni do skupin, pracují po 4 – 5 a snaží se shodnout na 
příkladech rasismu. 
3. Žáci se vyberou jednoho člena, který sdělí jejich rozhodnutí ostatním. 
4. Učitel vysvětlí pojmy individuální/institucionální. Skupina vyplní 
PRACOVNÍ LIST B a sdělí výsledek ostatním.

Pokračování: Žáci za domácí úkol vyhledají příklady individuálního a 
institucionálního rasismu v médiích či se jej pokusí zaznamenat v situacích 
běžného života (rozhovor s vrstevníky, zaslechnutí něčí konverzace, reakce 
lidí na ulici atp.). V následující hodině se pak třída věnuje rozboru těchto 
příkladů.

Zpětná vazba: Jak jsem se cítil/a při čtení příkladů rasismu? Týkají se mě? 
Jak?



4. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                      Klíčové slovo: rasismus                                                            

Umíš rozpoznat rasismus?             PRACOVNÍ LIST A: žák

Které z těchto výroků a situací jsou příkladem rasismu? Označ je 
křížkem (x)

___ 1. Jana: „K nám na sídliště se minulý týden přistěhovala romská 
rodina.“ 

___ 2. Elitní vysoká škola nezasílá informační letáky o svých vzdělávacích 
programech do středních škol, kde je složení studentů velmi různorodé 
(národnostně a etnicky). Kdyby přijala studenty jiné národnosti či etnika, 
snížila by se její prestiž.

___ 3. Učebnice zeměpisu popisuje obyvatele Nigérie jako zaostalé 
primitivy.

___ 4. Jirka přivedl domů nového kamaráda Nikolu. Hráli spolu počítačové 
hry a dobře se bavili. Když však přišel domů Jirkův tatínek a uviděl Nikolu, 
nejprve se divil a pak se naštval. Nikola je původem z Ruska. Jirkův otec si 
živě pamatuje začátek sovětské okupace v roce 1968. Jirkův otec zakázal, 
aby k nim domů Nikola chodil.

___ 5. Lucie se chtěla usadit k obědu ve školní jídelně. Jediné volné místo 
bylo u stolu, kde seděly čtyři Romky. Lucie, která je bílá, se bála přisednout.

___ 6. Petr: „Čongové prodávají nejlevnější zeleninu.“

___ 7. Během druhé světové války (1939 – 1945) museli všichni Židé podle 
zákona nosit žlutou hvězdu na viditelném místě. Museli odevzdat svůj 
majetek a byli soustředěni v tzv. ghettech. Poté byla většina deportována do 
koncentračních táborů.

___ 8. Paní učitelka Havránková: „Mám ve třídě tři děti z Vietnamu. To jsem 
ráda! Vietnamci se dobře učí.“

___ 9. Na začátku 20. století přeměřovali žadatelům o americké občanství 
ve Spojených státech amerických lebky, aby zjistili, zda jsou opravdu 
bělošského původu (bělošské rasy) a mohou tedy občanství obdržet.

___ 10. Míša (20) už půl roku chodí s Hassanem. Hassan pochází 
z Turecka a studuje v Praze medicínu. 
Míša: „Kdybych Hassana přivedla domů, rodiče mě zabijou!“



4. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                      Klíčové slovo: rasismus                                                            

Umíš rozpoznat rasismus?      PRACOVNÍ LIST B: skupina

» Vyberte jednoho z vás, kdo zapíše vaše rozhodnutí do níže uvedené 
tabulky. 
Vyberte ještě druhého člověka, který sdělí vaše rozhodnutí ostatním. 
Buďte připraveni vysvětlit svá rozhodnutí a jejich zdůvodnění.

a) Následující výroky jsou příkladem individuálního/institucionálního 
rasismu:
(Zapište čísla a popište jedním či dvěmi slovy. Zařaďte výroky podle toho, 
zda se vztahují k rasistům nebo k rasistickým zákonům a institucím.) 

INDIVIDUÁLNÍ RASISMUS INSTITUCIONÁLNÍ RASISMUS

b) Naše skupina definuje rasismus jako:

____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
        
c) Hlavní rozdíl mezi individuálním a institucionálním rasismem je:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

d) Příklady individuálního a institucionálního rasismu, o kterých víme 
v našem okolí, jsou:

●Individuální rasismus:

●Institucionální rasismus:



5. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                       Klíčové slovo: problém                                                                                          
Zaměření aktivity: konkrétní problémy týkající se dodržování lidských práv

Užití: 5. jednotka tématického celku Lidská práva a já průřezového tématu 
Multikulturní výchova

Cíle v kognitivní oblasti: Žák navrhne jaké vlastnosti jsou potřeba 
k aktivnímu postoji v boji proti rasismu. Žák ilustruje vybraný lidskoprávní 
problém. Žák navrhne možné způsoby napravení situace.
Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: Žák se vcítí do situace jiných lidí, 
jejichž základní práva jsou potlačována. Žák zaujímá aktivní postoj v boji za 
dodržování lidských práv.

Vztah ke vzdělávacím oblastem: Člověk a společnost (Výchova 
k občanství), Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)

Ročník: 8., 9. (SŠ)

Metody a organizační formy: umělecké vyjádření; práce v malých 
skupinách (3 – 4 žáci)

Materiály a pomůcky: výtvarné potřeby, papíry, počítač(e) s přístupem k 
internetu

Čas: 45 min

Zdroj uvedené aktivity: Rudelius-Palmer, Christi. The Human Rights 
Education Handbook. Effective Practices for Learning, Action, and Change. 
Minneapolis, MN: The UMN Human Rights Center, 2000, s. 80

Příprava: žádná

Postup:
1. Třída se věnuje rozboru některých příkladů situací, které si žáci 

připravili za domácí úkol. Žák uvede do situace a zhodnotí, zda se 
jednalo o příklad rasismu. Ostatní mohou vyjádřit svůj názor, 
myšlenky, pochyby atd. (15 min)

2.
3. Aktivita Herci, umělci, vypravěči a básníci – příprava na prezentaci. 

(15 min)

Zpětná vazba: Jsou lidská práva vždy dodržována? Jaké problémy se 
mohou vyskytnout?



5. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                        Klíčové slovo: problém                                                           
PACHATEL, OBĚŤ, PŘIHLÍŽEJÍCÍ, LÉČITEL
Zaměření aktivity: rasismus, chování žáku v situaci porušování lidských 
práv (návaznost na předchozí jednotku)
Cíle v kognitivní oblasti:.Žák navrhne jaké vlastnosti jsou potřeba 
k aktivnímu postoji v boji proti rasismu.
Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: Žák reflektuje svoje dosavadní 
zkušenosti s popíráním lidských práv. Žák zaujímá aktivní postoj v boji za 
dodržování lidských práv.
Vztah ke vzdělávacím oblastem: Člověk a společnost (Výchova 
k občanství)
Ročník: 8. až 9. (SŠ)
Metody a organizační formy: reflexe vlastních zkušeností, práce v malých 
skupinách
Materiály a pomůcky: velký papír rozdělený na 4 části, každá část 
nadepsána: PACHATEL/ OBĚŤ/ PŘIHLÍŽEJÍCÍ/ LÉČITEL, fixy
Čas: 15 min
Zdroj: Rudelius-Palmer, Christi. The Human Rights Education Handbook. 
Effective Practices for Learning, Action, and Change. Minneapolis, MN: The 
UMN Human Rights Center, 2000, s. 90

Postup: 
1. Žáci jsou rozděleni do malých skupin 
2. Učitel vyvěsí na viditelné místo papír rozdělený na 4 části. Každá část je 
nadepsaná PACHATEL/ OBĚŤ/ PŘIHLÍŽEJÍCÍ/ LÉČITEL. 
3. Žáci přemýšlejí o situacích, kdy hráli jednu ze zmíněných rolí (např. kdy 
pouze pozorovali a neudělali nic; kdy porušili něčí práva; kdy byla porušena 
jejich vlastní práva; kdy viděli, že něčí práva jsou porušována a něco proti 
tomu podnikli) 
4. Celá skupina se zapojí a rekapituluje aktivitu. Několik dobrovolníků uvede 
svoje příklady. 
5. Učitel položí otázky: Jaké pocity vyvolal tento úkol? Čemu jste 
porozuměli? Učitel zdůrazní, že každý se občas ocitne v každé z těchto rolí. 
Zeptá se žáků, jaké vlastnosti a přesvědčení člověk potřebuje, aby nebyl 
pasivní?



5. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                        Klíčové slovo: problém                                                           
HERCI, UMĚLCI, VYPRÁVĚČI A BÁSNÍCI
Zaměření aktivity: konkrétní problémy týkající se dodržování lidských práv
Cíle v kognitivní oblasti: Žák ilustruje vybraný lidskoprávní problém. Žák 
navrhne možné způsoby napravení situace.
Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: Žák se vcítí do situace jiných lidí, 
jejichž základní práva jsou potlačována. Žák zaujímá aktivní postoj v boji za 
dodržování lidských práv.
Vztah ke vzdělávacím oblastem: Člověk a společnost (Výchova 
k občanství), Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)
Ročník: 8., 9. (SŠ)
Metody a organizační formy: umělecké vyjádření; práce v malých 
skupinách (3 – 4 žáci)
Materiály a pomůcky: výtvarné potřeby, papíry
Čas: nejméně 1 h
Zdroj: Rudelius-Palmer, Christi. The Human Rights Education Handbook. 
Effective Practices for Learning, Action, and Change. Minneapolis, MN: The 
UMN Human Rights Center, 2000, s. 80

Postup:
1. Žáci jsou rozděleni do malých skupin.
2. Žáci si vyberou problém vztahující se k lidským právům. Vytvoří 
prezentaci, která problém nahlíží pomocí umění, vyprávění příběhů, poezii 
či divadlo.  

Každá prezentace by měla zahrnovat:

a) provokativní/vyzývavou/kontroverzní otázku
b) nějakou formu uměleckého vyjádření
c) různé úrovně společenství (místní: škola, okolí, město, národní, 
světovou)
d) návrhy a nápady, jak jednat (jak lidská práva oslavovat, chránit, 
bojovat proti porušování lidských práv)
e) zapojení celé skupiny

délka prezentace ± 10 min

Témata mohou být rozdělena dříve, aby žáci měli čas úkol promyslet a 
získat potřebné informace. Ve škole pak pracují na uměleckém vyjádření 
problému.
Mají čas do poslední vyučovací jednotky tématického celku Lidská práva a 
já průřezového tématu Multikulturní výchova, kterou je nutno zařadit 
s odstupem např. 1 – 2 týdnů.



6. LIDSKÁ PRÁVA A JÁ                            Klíčové slovo: řešení                                                        
Zaměření aktivity: lidská práva a život žáků

Užití: 6. a závěrečná jednotka tématického celku Lidská práva a já 
průřezového tématu Multikulturní výchova. Tuto jednotku uvedeme 
s časovým odstupem od ostatních (např. 1 – 2 týdny).

Cíle v kognitivní oblasti: Žák ilustruje vybraný lidskoprávní problém. Žák 
navrhne konkrétní kroky ke zlepšení lidskoprávního klimatu ve škole.
Cíle v afektivní a hodnotové oblasti: Žák se vcítí do situace jiných lidí, 
jejichž základní práva jsou potlačována. Žák zaujímá aktivní postoj v boji za 
dodržování lidských práv. Žák je zodpovědný za to, co se děje v jeho 
nejbližším okolí.
Vztah ke vzdělávacím oblastem: Člověk a společnost (Výchova 
k občanství)

Ročník: 8., 9. (SŠ)

Metody a organizační formy: snowball, práce ve skupině, samostatná 
práce

Materiály a pomůcky: tabule/ flipchart, křída/ fixy

Čas: 45 min

Zdroj uvedených aktivit: Rudelius-Palmer, Christi. The Human Rights 
Education Handbook. Effective Practices for Learning, Action, and Change. 
Minneapolis, MN: The UMN Human Rights Center, 2000

Příprava: analýza dotazníků + shrnutí výsledků (krátká prezentace)

Postup:
1. Prezentace lidskoprávních problémů. (25 min)
2. Návrat k dotazníkům z 1. hodiny – rozbor. Učitel/ka prezentuje 

výsledky dotazníků (anonymně) Měříme lidskoprávní teplotu naší 
školy.

3. Učitel/ka napíše na tabuli otázku: Co mohu já a moje skupina (třída či 
celá škola) udělat pro vytvoření lepšího prostředí, v kterém jsou 
lidská práva podporována a ceněna?

4. Žáci pracují nejdříve společně, poté ve dvojicích a nakonec učitel 
zapíše návrhy na tabuli. 
(Z časových důvodů je možno tuto aktivitu zadat písemně jako 
domácí práci pro jednotlivce.)

Zpětná vazba: Jak jsem se cítil/a při prezentaci lidskoprávního problému 
naší skupiny? Týká se i mě osobně? Co můžu já udělat pro to, aby lidská 
práva byla dodržována v mém okolí i ve světě?



Resumé

Diplomová práce Multikulturní výchova: etnický původ, identita, soužití se 

zabývá prvkem různorodosti ve společnosti, v souvislosti se představením 

průřezového tématu multikulturní výchova v rámcových vzdělávacích programech. 

V teoretické části se snaží objasnit, proč k zavedení prvku odlišnosti do vzdělávání 

dochází. Popisuje komplexnost kultury a jejího vlivu na osobnost jako zdroje 

odlišností ve společnosti. Dále jsou uvedeny modely vývoje identity jedince, 

s důrazem na vývoj identity příslušníka menšiny. Věnuje se fenoménu

multikulturalismu na poli politické filosofie a stručně i postavení menšin v České 

republice a Evropské unii. Následně je představen ideový model multikulturního 

vzdělávání navržen mysliteli ve Spojených státech amerických. Poté je analyzován 

model multikulturní výchovy navržený v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

české školy. Praktickou část tvoří tématický celek Lidská práva a já, navržený jako 

součást průřezového tématu Multikulturní výchova pro poslední dva ročníky 

základní školy a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

The main focus of the thesis Multicultural education: ethnic background, 

identity, coexistence is on diversity in society. The theoretical part aims to clarify 

why an element of diversity has become a significant part of education. The 

complexity of culture and its influence, as a source of difference, on human beings 

is described. Models of identity development are introduced, with a special focus on 

a minority identity development. The phenomenon of multiculturalism in political 

philosophy is described, followed by brief information about the position of 

minorities in the Czech Republic and the European Union. Then the concept of 

multicultural education designed by educators and thinkers in the United States is 

introduced. An analysis of the model that should embrace diversity in education in 

the Czech Republic follows. The thematic teaching program Human Rights and Me

forms the practical part of the thesis. It is a six-lesson unit designed for secondary 

education, mainly 8th and 9th grades.
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