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A) Teoretická část 
Úvod 

Motto: „Budoucnost závisí na nás samých " 

/autor neznámý/ 

V české odborné literatuře byl až do roku 1990 pojem „multikulturní výchova" 

poměrně velmi geopoliticky neznámý. Dnes však jeho rovina proniká jak do vědecké sféry, 

tak do mediální komunikace a postupně i do edukační praxe škol. V západní Evropě, USA, 

Kanadě, Austrálii a jinde je pojem multikulturní výchova již dosti běžný, což je důsledkem 

skutečnosti, že problematika této výchovy je tam široce a intenzivně rozvíjena, zkoumána jak 

teoreticky, tak ve velkém množství empirických výzkumů. 

Multikulturní výchova se váže k rozsáhlé literatuře a trendům v pedagogice, 

sociologii, kulturní antropologii, sociolingvistice aj., na tato aktuální témata jsou pořádány 

speciální konference, je publikována řada sborníků a speciální časopisy. Intenzivní a stále 

sílící zájem o problematiku multikulturní výchovy jsou zřejmé: Lidstvo si uvědomuje již od 

nejstarších historických dob své etnické, rasové, jazykové či náboženské rozdíly, teprve před 

zhruba 30 lety se v různých vědeckých disciplínách objevila potřeba poznání směřující k 

uvědomělému systematickému vzdělávání o těchto rozdílech. 

Dospělo se tak k názoru, že lidstvo má přes své nejrůznější odlišnosti také mnoho 

společného a že odlišnosti nesmí být příčinou nepřátelství, nenávisti, či dokonce válek, nýbrž 

naopak jsou zdrojem bohatství lidské společnosti. Tento názor dal impuls ke vzniku teorie 

multikulturní výchovy, dnes vydatně sycené z mnoha vědeckých zdrojů. Zajímavé přitom je 

to, že samotný pojem „multikulturní výchova" je vyjadřován v mezinárodní vědecké 

komunikaci (vedené v angličtině) nejednotné, s několika paralelními termíny. 
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V našich školách přibývá dětí cizích státních příslušníků. A přibývat budou. Po vstupu 

do EU se Česká republika začíná stávat cílovou stanicí pro lidi z mnoha zemí. Většina dětí 

však nechodí do cizích privátních škol, ale všechny předměty se učí v českém jazyce. Mezi 

Čechy si také hledají kamarády. Stejně tak jako většina českých rodičů, tak i rodiče dětí 

minoritních skupin chtějí, aby jejich děti byly vzdělané a tím se úspěšně začlenily do 

společnosti. 

Ve své diplomové práci (v praktické části) se chci zaobírat modelovými situacemi 

(směrované k Vánocům a na školní slavnost, jež probíhá každoročně na konci školního 

roku), dále pomocí dotazníku (určený žákům 3. - 5. ročníků 1. stupně základní školy) 

zjistit, jaké vztahy mají žáci české národnosti ke spoluobčanům menších etnických 

skupin (zda mají či nemají vůči zmiňovaným občanům předsudky, zda již v tomto věku 

můžeme pozorovat xenofobii či rasovou diskriminaci nebo zda je tomu naopak). 
v 

Modelové situace a dotazník zrealizuji na FZS Barrandov II, v Praze 5. 

6 



1 MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA 

1. 1 Základní pojmy, problémy 

Český Pedagogický slovník (Průcha, Mareš, Walterová, 1998, s. 137) charakterizuje 

multikulturní výchovu takto : 

„Termín multikulturní výchova vyjadřuje snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích 

programů způsobilost lidí chápat a respektovat i jiné kultury než vlastní. Má značný praktický význam 

k vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných národů, ras apod." 

Německý pedagogický slovník multikulturní výchovu charakterizuje podrobněji : 

„Interkulturní výchova (interkulturelle Erziehung, Syn: multikulturelle Erziehung) 

se zabývá úkoly, které vznikají ze soužití Němců a cizinců. Podporuje toleranci a schopnost 

vzájemného porozumění a odmítá etnocentrické myšlení. Interkulturní výchova zdůrazňuje důležitost 

mateřského jazyka pro psychosociální a kognitivní rozvoj dětí imigrantů a podporuje dvojjazyčné 

vzdělávání. Interkulturní výchova může být úspěšně realizována jen tehdy, když škola, rodina a 

společnost spolupracují." 

Definice pojmu „multikulturní výchova" 

Jako nejobecnější vymezení lze uvést definici uváděnou v Encyklopedii 

pedagogického výzkumu (Encyklopedia of Educational Research, 1982): 

Multikulturní výchova je příprava na sociální, politické a ekonomické reality, které 

žáci prožívají v kulturně odlišných lidských stycích. (Vasquez, 1982, s. 1267) 
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Každá z uvedených definic poukazuje na některé závažné rysy či složky multikulturní 

výchovy, avšak žádná nemůže při své stručnosti postihnout daný jev jako celek. A ještě na 

jednu důležitou věc je nutno poukázat: Pokud se užívá termín „multikulturní/interkulturní 

výchova", je nutno chápat výraz „ výchova" ve smyslu vzdělávání a výchova. Přesnější by 

tedy bylo používat termín „multikulturní edukace", kde výraz edukace pokrývá obě činnosti a 

také koresponduje s anglickým termínem „education". Avšak český výraz „multikulturní 

výchova" se již zavedl a v odborné terminologii není žádoucí stabilizované termíny 

rozkolísávat. Jen musíme mít na paměti, že při multikulturní výchově jde nejen o výchovu 

(např. k osvojování určitých postojů), ale současně (nebo především) o vzdělávání - tedy o 

vytváření poznatkové báze pro realizaci výchovy. 

V multikulturní výchově lze pozorovat dvě tendence (směry). První vychovává děti 

majoritního etnika poznat děti z etnik minoritních a usměrňovat tak jejich chování k nim. 

Druhý pak vytváří prostor pro to, aby děti imigrantů, či minoritních etnik měly stejnou 

možnost vzdělávání se v prostředí flexibilním k jejich specifickým jazykovým, společenským 

a kulturním charakterům - odlišnostem. 

Základním podnětem pro rozvoj multikulturní výchovy byly rasové střety 

v USA a Evropě v druhé polovině dvacátého století. Od té doby je patrná zvýšená aktivita 

směru, který hledá a rozvíjí souvislosti mezi kvalitou sociální společnosti a vnímá ho jako 

jeden z významných faktorů určujících kvalitu života národa. Jako takové jsou studovány 

mnoha vědními obory a právě 20. století jim věnovalo stále větší pozornost. Jedním z důvodů 

tohoto trendu je i to, že přes veškeré dosavadní úsilí se setkáváme s eskalací agresivních 

projevů „extrémních skupin" ve vztazích mezi lidmi, než je podstata významu multikulturní 

výchovy. S agresí ve vztazích mezi rasami se pak můžeme setkat od jednotlivců až po celé 

národy. Na principu geopolitické a rasové segregace vygeneroval nacistický režim Hittlerova 

Německa, ale i komunistický režim. 
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Pojem multikulturnost budeme chápat jako „vzájemný průnik jednotlivých kultur na 

principu rovného s rovným, jejich vzájemné obohacování se s tendencí podpory jejich 

vývojeschopných rysů, odumírání nevývojeschopných prvků a tvorby kvantitativně nových 

hodnot a systémů" (Habovčíková, 1998, s. 112). Pojem multikulturnost vystihuje stav 

dosáhnutého stupně multikulturní úrovně (individua, skupiny,...) v procesu multikulturnosti 

tj. procesu vzájemného průniku různorodých kultur. 

Multikulturní společnost můžeme chápat jako sociální systém, ve kterém 

symbioticky koexistují rozličné národy charakterizované nejen svou heterogenní kulturou, ale 

zejména stupněm multikulturnosti. 

V sociální struktuře tohoto systému jsou určující procesy multikulturní 

integrace, kde se zkoumá : 

• stupeň zachování specifických rozvojeschopných vlastností heterogenních kultur 

(materiální i nemateriální kultury), 

• probírání vlastností jiných kultur a jejich organické přetváření a začleňování 

do vlastní kultury, 

• subjektivní ztotožňování se s danými procesy, míra sounáležitosti s vlastní a 

ostatními kulturami, 

• schopnost vytváření nových systémovětvorných prvků - společných vlastností 

a hodnot, 

• tendence ke vzniku nových kulturních systémů. 

Definovat pojem masová společnost je velmi obtížné, rozliční autoři vycházejí 

při svých definicích z rozdílných stanovisek a podle toho nabývá tento pojem buď negativní 

nebo pozitivní význam. Můžeme akceptovat Jelcinovo řešení tohoto problému ( s odkazem na 

Brooma a Selznicka): Moderní společnost je vytvořená z mas v tom smyslu, že „se vytvořila velká 

masa oddělených, izolovaných individuí, vzájemně závislých ve všech druzích specializovaných 

postupů, zároveň sjednocující hodnoty nebo cíle. (Melvin, 1996, s. 171) 
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Integrace versus asimilace 

V přísném slova smyslu chápeme integraci jako přizpůsobení (novým) životním 

podmínkám bez odmítnutí vlastní jazykové, kulturní, etnické atd. identity. Asimilace je pak 

přizpůsobení s rezignací na vlastní identitu. Praxe však toto striktní buď - anebo nezná, život 

menšin osciluje mezi těmito dvěma póly. Třeba na příkladu vídeňských Čechů je vidět, že 

jejich největší část se asimilovala, tzn. vzdala se své vlastní jazykové, kulturní a etnické 

identity. Naskýtá se otázka, které vrstvy nějaké menšiny se mohou této asimilaci ubránit. Kdo 

to vlastně je, ten neasimilovaný zbytek? Výzkumy autochtonních (autochton - objekt pocházející 

z místa svého výskytu, nálezu, existence) i historických přistěhovaleckých menšin ukazují, že 

odmítání předávané kulturní tradice, odmítání vlastní mateřštiny, malý rozvoj dvojjazyčnosti 

je silný zejména u vrstev snažících se o společenský vzestup. Snahy protikladné k tomuto 

obecnému trendu - udržení a rozvíjení kultury, jazyka apod. - rozvíjejí ideově, organizačně i 

politicky především elity. Tyto elity chápejme výhradně ve smyslu společenském a kulturním: 

to ukazuje Reiterer (1995) ve své studii o korutanských Slovincích, kde zkoumá sociální a 

ekonomické změny profesní struktury, vzdělávacích a kulturních postojů a prokazuje 

vlastnosti elity. Přijmeme-li tento vývoj jako daný, musíme vycházet ze štěpení uprostřed 

menšiny (stejně jako v celé společnosti). To znamená na jedné straně vznik početně úzkých 

elit, „ které si mohou dovolit ten 'luxus'" uchovat si vlastní identitu, nemuset se asimilovat, 

zasazovat se o uvědomělou podporu a pěstování kulturního a jazykového povědomí. 

Na druhé straně je větší část menšiny, která tváří v tvář strukturní moci sociálně 

ekonomických tlaků není schopná zajistit předávání vlastního jazyka a kultury další(m) 

generaci(ím), případně musí bojovat se semilingvismem (tj. nedokonalým ovládáním 

mateřského i cizího obcovacího jazyka), krizemi identity, s problémy sociálního a kulturního 

odcizení, a pokouší se tak potlačit toto ztroskotání stejně jako vlastní původ. Tento vývoj je 

také odrazem štěpení společnosti („dvoutřetinová společnost"), které se dále podporuje a 

urychluje během působení neoliberálních společensko politických koncepcí. 

K formám multikultury 

Po staletí zanechávali lidé s rozdílnou kulturní, etnickou, jazykovou nebo náboženskou 

identitou své stopy v každodenním životě města, v němž žili. 
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Za dnešním viditelným sousedstvím různých identit a různých stadií přizpůsobení, 

integrace a asimilace se skrývají rozdílné životní zájmy a možnosti jejich realizace. 

Socioekonomické a právní faktory, stupeň přijatelnosti pro domácí obyvatelstvo atd., to jsou 

činitele určující průběh a rozsah asimilace a integrace. Změny jsou patrné i v relativně 

krátkém časovém odstupu: asi před třinácti lety byli mezi trhovci a stánkaři (na trzích 

Naschmark, Brunnenmarkt apod. ve Vídni) cizinci výjimkou. Dnešní obraz je téměř opačný. 

Podobná situace je i prodavačů novin a květin, také u taxikářů, ve stavebnictví, podíl cizinců 

zde silně narůstá. Turci, ex-Jugoslávci, Poláci aj. obnovují již zaniklá povolání, jako opravny 

oděvů a obuvi. Různé služby, např. pomoc v domácnosti, úklid atd. vykonávají výhradně 

cizinci.(I u nás, v České republice můžeme sledovat rapidní nárůst etnických menšin, především 

vietnamské a ukrajinské populace, které se především zaměřují na obchodní činnost a oblast 

stavebnictví. Při mém poznávání Londýna jsem postřehla, že velikou část prodavačů zaujímají 

černoši.) 

Jako místa multikulturního setkávání (kontaktu migrantů a domácích lidí) mohou 

fungovat obchodní centra, tržiště, parky, školy, zábavní podniky, lidové slavnosti a podobně. 

Interetnická komunikace mezi mládeží má větší význam tam, kde se školy a mládežnická 

centra a kluby cíleně snaží vytvářet platformy pro interetnická a multikulturní setkání a 

nabízet atraktivní aktivity. 

Multikulturalita je popisem stavu, nikoliv charakteristikou kvality života. Teprve 

výsledek snah o interkulturní a interetnickou kulturu konfliktu, v níž se demokratickou cestou 

mění protichůdné postoje různých etnických, náboženských, jazykových a kulturních identit 

na život vedle sebe a spolu, může vést k poměrům, které alsaský spisovatel André Weckmann 

označuje jako „konvivialita", utopie demokratických sociálních a kulturních forem 

komunikace mezi většinou a menšinou (-ami). 

1 . 1 . 1 Etnikum, etnicita, etnické vědomí 

Výraz „etnikum" pochází z antické řečtiny, v níž ethos znamenal „kmen, rasa, národ" 

- což mimochodem dokládá, že teorie o etnické diferenciaci lidstva mají velmi staré kořeny. 

V současné vědě se s pojmem etnikum/ etnická skupina setkáváme především v etnologické, 

kulturněantropólogické a sociologické literatuře. 
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Etnikum je skupina lidí, kteří mají společný rasový původ, obvykle společný jazyk a 

sdílejí společnou kulturu. Etnikum se vyznačuje svou vlastní etnicitou. 

Etniciita j e „vzá jemně provázaný systém kulturních (materiálních a duchovních) , rasových, 

jazykových a teritoriálních faktorů, historických osudů a představ o společném původu, působících 

v interakci a formujíc ích etnické vědomí člověka a j e h o etnickou identitu". (Velký sociologický 

slovník, I, 1996, s.275). 

Pojem etnicita je pro teorii multikulturní výchovy pojmem ústředním. Je tomu tak 

proto, že etnicita - tedy souhrn vlastností či znaků vymezujících etnikum - j e úzce spojena 

s prvky příslušné kultury. 

Etnická příslušnost je sounáležitost jednotlivce s etnickým společenstvím na základě 

objektivních a subjektivních komponentů jeho etnicity. Objektivními komponenty etnicity se 

rozumí teritorium, jazyk aj., za subjektivní komponenty se považují postoje, zvyklosti nebo 

hodnotový systém. V praxi je etnická příslušnost často ztotožňována s kategorií „národnost", 

např. při sčítání obyvatelstva. To, jak se projevuje etnická příslušnost, závisí především na 

tom, zdaje uvědomována a může být ze svobodné vůle jednotlivce proklamována či nikoliv -

jinak řečeno závisí na „etnickém vědomí". 

Etnické vědomí je vědomí sounáležitosti s určitou etnickou skupinou na základě 

společně sdílených objektivních komponentů etnicity nebo rodového původu. Jako forma 

společenského vědomí je souhrnem názorů na původ, etnický prostor (vlast), historické 

osudy, postavení, úlohu a povahu vlastního etnika a na jeho místo mezi ostatními etniky. 

Pojem etnické vědomí je v podstatě shodný s pojmem etnická identita, který se 

používá v sociálních vědách. Např. Nesdale, Rooney, Smith (1997) vymezují etnickou 

identitu jako „rozsah toho, co si jednotlivec uchovává jakožto postoje, hodnoty, víru a 

způsoby chování ze své etnické skupiny" (s. 570). 

Moderní historiografie vysvětluje, jak významnou roli sehrávala etnická identita při 

utváření národů. Český historik M. Hroch (1999) velmi důkladně a zajímavě objasňuje vztah 

mezi etnickou identitou a vznikem českého národa v období národního obrození: V 18. století 

se u nás vytvářela „etnická pospolitost" (s vědomím společné vlasti, společného původu, 

určitého smyslu solidarity vůči příslušníkům vlastní pospolitosti), která se vymezovala např. 

proti Prusům v období slezských válek - jak dokládají zejména kroniky českých písmáků. 

Podle M. Hrocha (1999, s. 261 - 263) Češi nebyli jediným národem utvářeným 

z etnické pospolitosti. 
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Z více než dvaceti etnických skupin, které existovaly v Evropě kolem roku 1800, se během 

následujících desetiletí začaly utvářet moderní národy - zhruba ve stejné době jako u Čechů probíhalo 

národní hnutí u Maďarů, Norů, Irů, Srbů a Řeků, o několik desetiletí později u Finů, Bulharů, 

Chorvatů, Slovinců, Slováků, Vlámů a ještě později u estonců, Lotyšů, Litevců, Walesanů, Katalánců, 

Basků aj. Ovšem na rozdíl od jiných etnických pospolitostí (např. Estonců, Slováků aj.) se české 

národní hnutí mohlo opírat o historii vlastní státnosti, tj. o středověký český stát. 

Jak z historie etnických procesů, tak z jejich současného průběhu lze rozpoznat jednu 

důležitou vlastnost etnické identity (etnického vědomí): Etnické vědomí - jako každé 

vědomí, jež je v podstatě psychickým stavem prožívání - má v sobě složku emocionální. 

Etnologové a sociologové se shodují v tom, že podstatným znakem etnika je zpravidla jazyk a 

teritorium. V případě jazyka to znamená, že příslušníci určitého etnika mluví jedním 

společným jazykem - např. Maďaři maďarsky, Švédové švédsky apod. jazyk či tzv. národní 

jazyk je rozlišovacím znakem etnik. Avšak není tomu tak vždy. Existují četné případy, 

zejména u jazyků nejvíce ve světě rozšířených, že jeden jazyk užívají různá etnika : Zvlášť 

zřejmé je to v případě španělštiny, kterou mluví tak odlišná etnika jako Španělé v Evropě, 

Hispanoameričané v USA, Peruánci v jižní Americe aj. 

Podobně je tomu v případě angličtiny nebo francouzštiny, kterou mluví jak příslušná 

etnika v evropských zemích, tak mnohá etnika v Africe, Asii a Americe, v bývalých koloniích 

Francie a Velké Británie ( Spojeného království - název státu, termín politický). 

Na druhé straně jsou i etnika, kde se používají dva jazyky souběžně, tj. příslušníci 

tohoto etnika jsou zcela nebo do určité míry bilingvní. Tak je tomu např. u Maďarů žijících na 

Slovensku nebo u Belgičanů, kteří obvykle mluví vlámský (holandsky) a francouzsky. 

V běžném povědomí stejně jako v některých odborných výkladech se ztotožňuje pojem 

„etnikum" s pojmem „národů, resp. „národnost". K tomu se přidružuje pojem „národnostní 

menšina", jež se také většinou překrývá s pojmem „etnikum". 

1. 1. 2 Národ, národnost, národnostní menšina 

Všichni máme ve svém jazykovém povědomí určitou představu o tom, co je např. 

„český národ" nebo „francouzský národ", ale když bychom měli tuto svou představu přesně 

definovat, vyvolalo by to potíže. 
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Není divu - vždyť ani ve sféře vědy se nedaří pojem národ zcela adekvátně vymezit, 

jak to konstatuje i nejnovější všeobecná encyklopedie (1999,sv. 5, s. 297): „Ve skutečnosti 

pro vymezení národa neexistují žádná pevná jednotná kritéria; rozhodující je akt vůle určité 

pospolitosti být národem a svobodné rozhodnutí jednotlivce přihlásit se k určitému národu a 

sdílet jeho osud." 

Před více než 300 lety podal definici pojmu národ na etnickém principu pedagogický 

myslitel J.A. Komenský : „ Co jest národ? Národ jest množství lidí zrozených z téhož kmene, 

bydlících na témže místě ve světě, jakoby ve společném domě, který nazývají vlastí, užívajících 

téhož zvláštního jazyka a tím spojených týmiž svazky společné lásky, svornosti a snahy o 

dobro obecné. " (J. A. Komenský, Štěstí národa, 1659). 

Pro účely multikulturní výchovy se nám zdá vhodné sociologické vymezení - podle 

Velkého sociojogického slovníku (1996, sv. 1, s. 668 - 669) je národ vymezován takto: 

„Národ je osobité a uvědomělé kulturní a politické společenství, na jehož utváření 

mají největší vliv společné dějiny a společné území." 

Vymezením národa se zabývá také historiografie - věda o dějinách. Ta klade 

pochopitelně důraz na ty definiční znaky národa, které se vztahují k jeho vzniku a vývoji. 

V české historiografii se zabývá problematikou vzniku moderních národů M. Hroch. Tři 

okolnosti jsou nezbytnou podmínkou pro existenci národa : 1) že je občanskou pospolitostí 

rovnoprávných jedinců, 2) že každý nebo téměř každý z těchto jedinců si je vědom své 

příslušnosti k národu, 3) že národní pospolitost prošla shodnou historií, má „společný osud", 

ať již byla jeho konkrétní politická podoba jakákoliv. 

Národnost je obvykle chápána jako příslušnost k určitému národu nebo etniku. Statistická 

komise OSN doporučuje zjišťovat národnost obyvatelstva na základě tohoto širokého vymezení. 

„Příslušnost ke skupině osob se společným původem, kulturou, případně jazykem, náboženstvím nebo 

jinou charakteristikou, které ji odlišují od ostatní populace." 

(cit. Podle Morávkové, 1999, s. 261). 
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Tak je tomu i v českém prostředí, kde se kategorie „národnost" používá 

v demografických, sociologických a školských statistikách a výzkumech.. Tak např. 

Statistická ročenka školství (1999), vydávaná Ústavem pro informace ve vzdělávání, vykazuje 

strukturu žáků základních škol a středních škol v České republice podle těchto národností : 

česká, moravská a slezská (společná kategorie); slovenská; polská; německá; ukrajinská; 

rusínská; maďarská; romská; řecká; jiné národnosti. Chápání národa buď ve smyslu etnickém, 

nebo ve smyslu politickém, jež se uplatňuje v různých zemích, resp. jazycích výstižně 

charakterizuje odborník pro demografii V. Roubíček (1997, s. 152): 

Národnost j ako příslušnost k určitému národu j e v současném světě ve dvoj ím smyslu pojmu 

„národ": (1) Národ ve smyslu etnickém j e soubor osob obvykle se společným jazykem, společnou 

historií, tradicí a zvyky, společným územím a národním hospodářstvím. (2) Národ ve smyslu 

politickém j e prostě soubor občanů určitého státu, tedy soubor osob se státní příslušností tohoto státu. 

Na základě toho se také rozlišuje „národnost etnická" a „národnost politická": 

V českém jazyce a v dalších jazycích se pojem „národ" a „národnost" spojuje s etnikem; 

v některých jiných jazycích (angličtina, francouzština aj.) se tyto pojmy chápou ve smyslu 

politickém, jako synonymum státního občanství : v angličtině jsou výrazy „nationality" a 

„citizenschip" vnímány jako synonyma. 

Ve smyslu „národa/národnosti politické" je záležitost jednoduchá: kritériem je státní 

občanství, jež je podloženo nějakým právním dokumentem, a je to tedy ověřitelný objektivní 

znak. Složitější je zjišťování národnosti etnické. Jak vysvětluje V. Roubíček (1997), 

v demografických sčítáních obyvatelstva se používá tzv. deklarativní metoda, tj. jednotlivým 

obyvatelům se dá možnost, aby sami prohlásili, k jaké národnosti se hlásí. Zohledňuje se tím 

skutečnost, že národnost není jen objektivní kategorie, ale i subjektivní postoj každého 

jednotlivce : 

„Příslušnost k národu není j en otázka objektivních znaků (národnost rodičů, mateřský j azyk 

aj.), ale také - a lze říci, že především - pocit skutečné vnitřní sounáležitosti s národem, s j e h o historií, 

s j e h o tradicemi a zvyklostmi, i s vůlí tuto příslušnost k národu deklarovat. Národ j e tedy třeba chápat 

také j a k o soubor lidí, kteří maj í vůli svou sounáležitost s národem prohlásit ." 

Jsou-li problémy s vymezením „národnosti", pak ještě komplikovanější je pojem 

národnostní menšina (national minority). 
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Jiní autoři a publikace zabývajících se touto populací zastává stanovisko, že vymezení 

národnostní menšiny se shoduje s vymezením etnika či etnické skupiny. 

V důsledku toho se pak posouvá i terminologické označení: vedle termínu 

„národnostní menšina" j e užíván jako synonymní termín „etnická menšina" nebo J a z y k o v á 

menšina". Ale nejen v terminologii sociálních věd, nýbrž ani v právní terminologii není v této 

věci jednoznačné řešení, jak konstatuje v oblasti mezinárodního práva Scheu (1998, s. 96 -

97): 

„Ve výzkumech k tématu ochrany národnostních menšin se nacházejí vedle pojmu 

„národnostní menšina" názvy „etnická skupina" nebo „národní skupina". Zvláště v němčině se čím dál 

více používá pojem „Volksgruppe" (národní skupina) místo „menšina", protože podle některých má 

slovo „menšina" negativní příchuť méněcennosti. Definice národnostních menšin je otázka, na kterou 

dokumenty mezinárodních organizací nedávají jednoznačnou odpověď." 

U nás se problematikou národnostních menšin z hlediska vymezení daného pojmu 

zabýval L.Šatava (1994), který o národnostních menšinách v Evropě vydal obsáhlou knihu. 

Konstatuje v ní (s. 1 6 - 2 1 ) : 

Výraz „národnostní menšiny" bývá užíván ktomu, aby bylo možno zařadit pod jeden 

stručný „střešní" termín všechny typy a kategorie etnických společenství s výjimkou státních národů 

na „vlastním" teritoriu, tedy (a) jak „malá etnika" nedisponující vlastním národním státem, tak (b) 

části velkých státních národů sídlící na území jiného státu, resp. (c) specifické případy na pomezí 

etnografické či sociální skupiny aj. příkladem národnostní menšiny sub (a) jsou např. Baskové ve 

Španělsku jako etnická skupina bez vlastního národního státu. Příkladem sub (b) jsou naopak Španělé 

na území Francie, kteří ale mají svůj vlastní národní stát (Španělsko). Specifickým příkladem sub (c) 

jsou Romové a Židé, kteří žijí rozptýleně po celé Evropě i jinde (zejména v USA). 

Problém národnostních menšin je dále komplikován tím, že některé národnosti se vymezují 

nikoliv na základě etnického kritéria, nýbrž na základě náboženského či rasového kritéria. Vznikají tak 

skupiny populace označované jako náboženská menšina nebo rasová menšina. V České republice se to 

vztahuje na Romy a Židy. 

1 . 1 . 3 Rasy, rasismus, xenofobie 

V českém prostředí mají výrazy „rasa" a „rasismus" zvláštní konotace, tj. přidružené, 

asociované významy : Na jedné straně j sou u nás pociťovány jako něco cizorodého, 

nepatřícího do české společnosti. 
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Vskutku také až do počátku 90. let byla problematika ras pojednávána jen v úzkém 

okruhu odborníků - antropologů či etnografů - a rasismus byl oficiální propagandou 

prohlašován za jeden z negativních příznaků kapitalismu na Západě. Ostatně české 

obyvatelstvo ani nemělo nějakou širší příležitost setkávat se příslušníky jiných ras než své 

vlastní - bělošské. Romové a Židé, kteří u nás před rokem 1989 mohli být považováni za 

příslušníky jiných ras, nebyli v majoritní populaci chápáni odlišně podle rasových kritérií. 

Na druhé straně se u nás v současné době hojně uplatňuje výraz „rasismus", který se 

z jazyka masových médií rozšířil mezi obyvatelstvo. Používá se ovšem ponejvíce 

v souvislosti s konflikty v soužití s romskou populací v české republice nebo s činností 

některých extrémních hnutí, zejména skinheads. Bohužel se tento výraz používá nadbytečně a 

velmi nepřesně jako označení pro jakékoliv negativní postoje vůči určité etnické skupině, 

ačkoliv se často rasy v pravém slova smyslu vůbec netýkají. 

Chceme - l i tedy dobře porozumět teorii a praxi multikulturní výchovy, musíme mít 

jasno v hojně se vyskytujících pojmech „rasa" a „rasismus". 

Rasa (race) je pojem používaný v biologii člověka a především ve fyzické 

antropologii. Historicky se vyvinul v souvislosti s rozvojem anatomie, kdy věda objevovala a 

upřesňovala, že lidský rod (homo sapiens) není jednotný, nýbrž odlišuje se určitými 

anatomickými znaky, jako je barva kůže, vlasů a očí, tvar lebky a obličeje, výška a tělesné 

proporce. Vytvořila se antropologická teorie lidských ras či plemen, kjejímuž rozvoji 

významně přispěl český antropolog Aleš Hrdlička (1869 - 1943). Z teorie fyzické 

(biologické) antropologie bychom mohli zavést definici: 

Rasy (plemena) j sou velké skupiny lidí s podobnými tělesnými znaky, které j sou dědičné, 

vytvořily se vlivem přírodního prostředí a vznikly původně v určitých geografických teritoriích: 

europoidní plemeno v Evropě a na Blízkém východě, negroidní p lemeno v Afr ice , mongoloidní 

p lemeno v Asii. 

Pro teorii a praxi multikulturní výchovy je důležité vědět, že kromě somatického 

třídění ras ve fyzické antropologii existuje ještě pojetí ras v kulturní antropologii, sociologii, 

interkulturní psychologii a filozofii, které není založeno na anatomických kritériích 

klasifikace, nýbrž je odvozováno z kulturních fenoménů - ze vzorců chování, z jazykových a 

náboženských charakteristik aj. 
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V tomto smyslu se mluví např. o germánské rase, o románské rase, o nordické 

(skandinávské) rase, o židovské rase, o arabské rase nebo i o slovanské rase. Je v tom mnoho 

nejasného, zejména není spolehlivě vysvětleno, jaký je vztah mezi somatickými znaky 

příslušníků určité rasy a kulturními příznaky jejich chování. V této oblasti existují četné 

kontradiktorní teorie např. o rozdílech v intelektových schopnostech Afroameričanů ve 

srovnání s bělochy a o tom, jaké důsledky to vyvolává pro vzdělávání lidí obou rasových 

skupin. 

Co to vlastně je „rasismus"? Existují desítky různých vymezení tohoto pojmu, 

z nichž mnohé mají nevědecký obsah. Vkládají se do něho emocionální a ideologické postoje 

autorů a oslabuje se racionální složka významu tohoto pojmu. Pokud budeme vycházet ze 

stroze vědeckého obsahu pojmu, můžeme pojem objasnit takto: 

Příslušníci každé rasové skupiny vnímaj í a uvědomuj í si specif ické vlastnosti své vlastní 

skupiny a odlišnosti ve vlastnostech j iných rasových skupin. Toto vnímání rasových odlišností vedlo 

k vytvoření poměrně stabilních sociálně psychologických stereotypů a postojů. Je to přirozený a nikoli 

negativní jev . Rasismus j e souhrnné označení pro takové jednání , které překračuje vnímání rasových 

odlišností a přetváří se na nepřátelské aktivity vůči příslušníkům j iné rasy, j e ž se projevují 

v diskriminaci, v agresivním chování (verbálním nebo fyzickém). 

Dle sociologa A. Giddense (1999) odmítavý postoj nebo i předsudek vůči jiné rase či 

kultuře ještě není rasismus - ten se projevuje až diskriminací, kdy jedné skupině lidí jsou 

upírána práva a příležitosti, jimiž disponují druzí. 

Je třeba vidět, že rasismus v pravém slova smyslu má mohutnou ideologickou a 

institucionální základnu. Od 19. století až do současnosti se rasistické teorie více či méně 

zřetelně prosazují v četných filozofických a politických programech a hnutích - jak to bylo až 

do zrůdných důsledků dovedeno v ideologii a činnosti německého fašismu zaměřeného proti 

„židovské rase" aj. 

Pokud se rasistické postoje uplatňují ve sféře vzdělávání, v uplatnění na trhu práce 

nebo v jiných sférách života společnosti, může docházet k rasové diskriminaci. Je to situace, 

kdy příslušníci určité rasy, představující obvykle menšinu v celkové populaci země, jsou 

znevýhodňováni ve srovnání s příslušníky většinové skupiny populace. K takové situaci 

docházelo zvláště v USA, kde tato rasová diskriminace, zvláště diskriminace černochů ve 

srovnání s bělochy, vyvolala snahy o její odstranění či zmírnění - tzv. pozitivní akce. 
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Teorie lidských ras se úzce prolíná s teorií kultury - ostatně „kultura" byla původně 

zkoumána v antropologii na případech tzv. primitivních národů, rasově odlišných od 

europoidního plemene. Protože pojem kultura je v teorii multikulturní výchovy základním 

pojmem, nyní se budeme věnovat jeho objasnění. 

Lidé rádi prožívají svůj všední život ve světě, který znají. Ke každé novince bývají 

zpočátku nedůvěřivý, potřebují si ji „ohmatat", a když zjistí, že docela dobře zapadne do 

jejich světa, osvojí ši j i , zařadí ji mezi věci známé. Tak je to s novými věcmi i s novými lidmi, 

s nimiž se dostávají do styku. Někdy však k takovému zdomácnění nedojde. Převládne pocit, 

že něco či někdo do jejich světa nepatří, zůstává v něm cizí a může ho narušit nebo dokonce 

ohrozit. Důvodů takového pocitu je mnoho a zdaleka ne vždy se dají racionálně vysvětlit. 

Snad nejdůležitějším zdrojem nedůvěry k cizímu jsou předsudky. Ty představují 

zvláštní komplex v podstatě nezdůvodňovaných postojů a stanovisek, které si lidé osvojují 

docela nenápadně pod vlivem prostředí nebo je převezmou od nějaké „autority". Předsudky 

jsou vlastně laciné berličky, s jejichž pomocí lze docela snadno překonávat obtíže, které 

provázejí formování vlastního názoru na něco, co se poněkud vymyká našemu zaběhnutému 

vidění okolního světa. 

Jakmile je lidem něco nějak cizí, otevírá se možnost pro vznik postoje, jehož jádrem je 

nedůvěra k odlišnostem, odchylkám a který se označuje jako xenofobie. Z tohoto zdroje 

pochází třeba antisemitismus, a to navzdory faktu, že většina lidí osobně žádného Žida nezná. 

O to silnější je tento jev v případech, kdy se do situace lidí odlišných dostanou ti, kdo se 

skutečně (třeba fyziognomií) liší. Klasickým případem jsou v našem prostředí Romové nebo 

Vietnamci, prostě příslušníci jiných lidských ras či etnik. Xenofobie se proměňuje 

v rasismus. 

Všechny rasové teorie jsou podloženy představou, že lidstvo je původně rozděleno na 

nižší a vyšší rasy. Vyšší rasy jsou pak tvůrčí a jsou nositeli civilizace a pokroku, jsou určeny 

k vládnutí. Nižší rasy jsou charakterizovány neschopností kulturní tvořivosti a je třeba je vést. 
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Produkty rasismu 

A) Rasová diskriminace 

V obecné rovině jde o proces odlišování, vnímání rozdílů a také o výsledky tohoto 

procesu. Diskriminace obsahuje různé formy nevhodného zacházení a často slouží jako proces 

nebo forma sociální kontroly k udržování sociální distance mezi sociálními kategoriemi nebo 

skupinami. 

B) Rasové násilí 

Pod tímto termínem rozumíme násilné chování (ve smyslu fyzického násilí) s rasovým 

motivem, jehož objektem je neindividualizovaný příslušník rasově odlišné skupiny. 

V případech rasového násilí je podstatné, že „oběť nemá tvář", útočník napadá odlišnou rasu a 

konkrétní oběť je kýmkoliv z této skupiny zaměnitelná. Do této kategorie patří celá škála 

násilného chování, vymezitelná jako zabití, ublížení na zdraví, způsobení škody velkého 

rozsahu, užití různých druhů násilí, genocidium, apod. 

Co přiřazuje tyto druhy obecně existujícího násilného chování pod množinu rasového 

násilí, je přítomnost rasového motivu. 

1.1. 4 Výchova k toleranci 

Chceme-li vychovávat děti a mládež k toleranci, znamená to, že si přejeme ovlivňovat 

jejich postoje. Postoj jedince k určité osobě, předmětu, situaci bývá definován jako 

predispozice zřetelně vůči této osobě, předmětu, situaci jednat, vnímat, myslit a cítit. Existuje 

tedy kognitivní, emotivní a konativní složka postoje. 

Působit na změnu postoje pak vyžaduje působit na všechny tyto složky, neomezovat se 

pouze na některé z nich. Postoje mají tři základní atributy: 

1. vztahují se k něčemu, 

2. jsou pozitivní, neutrální nebo negativní, 

3. mají určitou intenzitu. 
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Změna postoje pak může být kongruentní (působící ve shodném směru) - té lze 

dosáhnout snadněji, a inkongruentní (působící v opačném směru) - té se dosahuje podstatně 

obtížněji. Extrémní postoje jsou sice méně časté, ale intenzivnější, odolnější vůči změnám, 

zvlášť vůči racionálním vlivům. 

Postoje závisí na hodnotách, jejich osobnímu významu, kulturnímu stupni zvláště té 

společenské skupiny, k níž se jedinec pozitivně vztahuje: takové postoje se jen obtížně mění 

v inkongruentním směru. 

Postoje se utvářejí v procesu sociálního učení. Jejich zdroji jsou: 

1. specifické zkušenosti (např. setkání s milou osobou), 

2. sociální komunikace (např. děti přejímají hotové postoje od rodičů), 

3. modely (napodobování osob, se kterými se identifikujeme), 

4. institucionální faktory (společenské instituce, církve, politické strany). 

5. vést dospívající k ujasnění vlastních postojů vůči jiným národnostem a rasám. 

Podpořit pozitivní postoje, porozumět negativním, nezůstat však u konstatování, ale jít 

dál, hledat kořeny negativního postoje - často to bývá strach, negativní zkušenost, strach 

z kriminality určité kultury. 

K navození pozitivní atmosféry, aktivity při práci ve třídě je vhodnější beseda než 

přednáška. 

Lze využít metod, jako je brainstorming, popřípadě dotazník, ve kterém se nejprve 

zamyslí každý individuálně nad tématem, poté své názory probírá ve dvojici, pak ve skupině 

asi po pěti lidech; teprve poté následuje veřejná prezentace názorů skupiny, při které se 

snažíme dospět k přijatelným návrhům řešení. Podstatné je po celou dobu besedy udržet 

nehodnotící postoj, nechat zaznít všechny názory, neblokovat děti tím, že dáváme najevo 

odsouzení, není-li jejich názor v souladu s naším. 

Otevřenost dospívajících vyžaduje čas a důvěru. Důležité je, aby vedoucí skupin měli 

vlastní postoj, byli autentičtí, nedirektivní, počítali s opozicí a uměli s ní zacházet. 

Měli by umět informovat o etniku, které mládež nejvíce zajímá nebo ke kterému má 

nejproblematičtější vztah. 
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1.1. 5 Kultura, akulturace, asimilace 

Obecné či univerzální vymezení pojmu „kultura" je nesnadné - hlavně z toho důvodu, 

že tento pojem je vystihován velkou spoustou definic vytvořených ve filozofii, antropologii, 

kulturologii a jinde, které postihují fenomén kultury vždy ze svého specifického hlediska. 

V zásadě lze rozlišit dvě skupiny pojetí kultury : 

• Podle širšího pojetí zahrnuje pojem kultura všechno, co vytváří lidská civilizace -

tedy jednak materiální výsledky (artefakty) lidské činnosti, jako jsou např. obydlí, 

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

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

systémy, politika, právo aj. 

• Podle užšího pojetí (uplatňovaného hlavně v kulturní antropologii) je pojem kultura 

vtahován spíše k projevům chování lidí - tedy kulturou určitého společenství se míní 

jeho zvyklosti, symboly, komunikační normy a jazykové rituály, sdílené hodnotové 

systémy, předávané zkušenosti, zachovávaná tabu. 

O širší a komplexní definici kultury se pokouší sociologický výklad : 

Kultura je souhrn prostředků a mechanismů specificky lidské adaptace k vnějšímu prostředí. 

Představuje program činnosti jednotlivců a skupin, který je fixovaný sociokulturními stereotypy a 

předávaný prostřednictvím kulturního dědictví. Kultura vystupuje v podobě (a) výtvorů lidské práce, 

(b) sociokulturních regulativů - předpisů (norem, hodnot, kulturních vzorců), (c) idejí (kognitivních 

systémů), (d) institucí organizujících lidské chování. (Velký sociologický slovník, sv. 1, 1996, s. 

548 - 549). 

Jinou definici kultury uvádí americký antropolog R. F. Murphy (1998, s. 32): 

„Kultura je celistvý systém významů, hodnot a společenských norem, kterými se řídí 

členové dané společnosti a které prostřednictvím socializace předávají dalším generacím." 

Kulturní pluralita je teoretický princip, dle něhož se uznává, že jednotlivá 

společenství (národy, etnika, kmeny, rasy, náboženské skupiny) mají své specifické kultury, 

které je nutno považovat za zcela rovnocenné. 
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Proto je třeba tolerovat způsob života cizích společenství a respektovat existenci 

odlišných hodnot a norem. 

Není tedy oprávněné považovat kulturu určitého společenství za primitivní či 

barbarskou jen proto, že neodpovídá např. kultuře ekonomicky vyspělých evropských národů. 

Uznání tohoto principu bývá označováno též jako teorie kulturního relativismu, který je 

charakterizován stručně V. Soukupem (2000, s. 204) takto: 

„Kulturní relativismus j e teoreticko-metodologický přístup ke studiu kulturních jevů , 

předpokládající , že jednotl ivé kultury představují jedinečné a neopakovatelné sociokulturní systémy, 

které j e možno popsat a pochopit pouze v kontextu je j ich vlastních hodnot, norem a idejí." 

Opakem kulturního relativismu je etnocentrismus, což je tendence poznávat, hodnotit 

a interpretovat okolní svět jen z perspektivy kultury vlastního společenství. Je známo 

z historie, že antičtí Římané uplatňovali etnocentrismus, protože všechna okolní etnika -

zejména Galy a Germány - považovali za barbary a jejich kulturu ve srovnání s kulturou 

Říma za méněcennou. Etnocentrické postoje se projevují i v dnešních společenstvích, a to i 

v oblasti vzdělávání. Např. ve školních učebnicích „velkých" zemí (hlediska počtu obyvatel) 

se projevují etnocentrické tendence v tom, že jsou zaměřeny svým obsahem jen na vlastní 

zemi a jiné země hodnotí z hlediska své vlastní kultury. Bylo to prokázáno např. analýzou 

amerických učebnic a jejich hodnocení zemí Asie (podrobně viz in Průcha, 1998). 

V souvislosti s pojmem kultura se často objevuje ještě další výraz, a to „kulturní 

vzorce". Má pro multikulturní výchovu vysokou důležitost. 

„Kulturní vzorce (patterns of culture; podle Soukupa, 2000, „kulturní vzory") jsou 

definovány jako naučená a závazná schémata pro jednání ve standardních situacích, navenek 

vystupující v podobě obyčejů, mravů, zákonů a tabu." 

Tato definice vystihuje vnější stránku kulturních vzorců (jednání), ale nezahrnuje jejich 

genezi: Kulturní vzorce jsou z generace na generaci předávány, a to již od nejmladšího věku 

dětí. A právě tento reprodukční charakter kulturních vzorců má pro teorii a praxi multikulturní 

výchovy značný význam. Proto považujeme za výstižnější následující sociologickou definici: 

23 



„Vzor kulturní je systém forem chování, hodnot a norem charakteristický pro danou 

společnost, který je obecně přejímán a napodobován, vstupuje do procesu socializace jedinců, 

reprodukuje se v kulturních výtvorech a stabilizuje se ve zvycích a obyčejích." (Velký 

sociologický slovník II, 1996, s. 1420-1421) 

Teorii kulturních vzorců vyvinula americká antropoložka R. Benedictová - viz 

v českém překladu její knihu Vzorce kultury (1999). Často bývá uváděna její výzkumná práce 

o vzorcích japonské kultury nazvaná The Chrisanthemum and the Word: Patterns ofJapanese 

Culture (Benedikt, 1946), v níž vystihla dva významné rysy kultury Japonců pomocí 

symbolů: chryzantéma - jako symbol smyslu Japonců pro krásu, a meč - symbol bojovnosti a 

nepoddajnosti Japonců. Tato práce je zajímavá nejen tím, že dosti přesně popsala kulturní 

vzorce Japonců, jejich národní charakter, projevující se ve smyslu pro disciplínu, pracovitost, 

sebekázeň, dodržování závazků, úcty k rodinným vztahům aj., ale také z metodologického 

hlediska: Kniha byla založena na analýze sekundárních pramenů - japonských literárních děl, 

historických dokumentů, filmů, vědeckých prací aj., protože tento výzkum vznikal za druhé 

světové války, kdy autorka nemohla provádět terénní výzkum přímo v Japonsku. 

Doposud objasňované pojmy související s ústředním pojmem kultura odrážejí spíše 

statické jevy; avšak s kulturou souvisejí také určité procesy označované termíny akulturace, 

asimilace, adaptace. Jejich význam je ve stručnosti tento: 

Akulturace je sociální proces, který se uskutečňuje ve všech případech, kdy se dostávají do 

dlouhodobého kontaktu nebo do střetu dvě kultury nebo i několik kultur současně. 

Pojem je v sociálních vědách poměrně jednotně definován, např. v české etnologii 

takto (podle Broučka et al., 1991, s. 239 - 240): 

Akulturace j e sociální proces, v němž dochází ke kulturním změnám trvalým stykem dvou 

nebo více kultur. Akul turace zahrnuje j ak přebírání j edněch prvků z j i né kultury, tak vylučování j iných 

nebo je j ich přetváření. I v mnoha případech, kdy se s týkaj í dvě kultury při nenási lném kontaktu, 

dochází k tomu, že j edna z kultur se asimiluje, podléhá kultuře vyspělejší . Jsme tak u dalšího procesu 

nazývaného asimilace. 
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původní kultury se ztrácejí a j sou nahrazovány znaky dominantní , pře j ímané kultury. 



V průběhu přirozené, nenásilné asimilace může docházet k vzájemnému obohacování participujících 

etnických aj. společenství. (Podle Brouček et al., 1991, s. 240) 

S procesem asimilace, resp. s jejím chápáním buď jako pozitivního, nebo negativního 

procesu, jsou spjaty velké potíže. V současnosti jde zejména o to, jak vyřešit rozpor mezi tím, 

aby se určité etnikum (např. národnostní menšina) adaptovalo v prostředí většinové populace, 

přejímalo určité prvky dominantní kultury - a zároveň aby si uchovalo svou vlastní kulturu a 

nerozplynulo se v kultuře dominantní. Dnes téměř v každém evropském státě existují určité 

etnické menšiny, ať už původní (autochtonní) nebo vzniklé imigrací, a všude se objevuje 

tentýž problém asimilace a akulturace, avšak s rozdílnými výsledky. 

Akulturační a asimilační procesy mívají složitý průběh a mohou vést až k překvapivé 

syntéze - k vykrystalizování zcela nové kultury při průniku několika kultur. Jako 

nejvýraznější případ se často uvádí současná kultura USA, vzniklá jako „tavící kotel", v něž 

se po několik století mísily kultury Irů, Britů, Slovanů, Italů a jiných evropských a 

neevropských přistěhovalců, až toto míšení dalo vznik současnému americkému národu a jeho 

specifické kultuře. 

1. 1. 6 Předsudky a stereotypy 

Jednou ze zvláštností multietnické a multikulturní reality světa je to, že v ní hrají 

významnou roli předsudky a stereotypy. Tyto pojmy mají stejnou psychologickou podstatu: 

Jsou to představy, názory a postoje, které určité skupiny lidí chovají k jiným skupinám 

nebo ksobě samým (autostereotypy). Tyto názory a postoje jsou relativně neměnné, 

přenášené mezi generacemi a obtížně odstranitelné. Předsudky a stereotypy mají silný 

emocionální náboj, zatímco racionální obsah v nich může být potlačen. Různí autoři 

poukazují na to, že nedostatečná objektivní znalost určitého předmětu či skupiny lidí je 

vynahrazována v předsudku či stereotypu zevšeobecňujícím názorem či představou 

přejímanou neověřeně od jiných lidí. 
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Podle M. Nekonečného (1997, s. 223) lze uvést tuto definici stereotypu: 

„Stereotypy jsou mínění o třídách individuí, skupinách nebo objektech, která jsou 

v podstatě šablonovité způsoby vnímání a posuzování toho, k čemu se vztahují; nejsou 

produktem přímé zkušenosti individua, jsou přebírány a udržují se tradicí." 

České stereotypy přisuzují jiným národům např. tyto vlastnosti : Němci - pilní, pracovití, 

agresivní; Francouzi - galantní, jednající se šarmem; Italové - hluční, veselí, nespolehliví; 

Rusové - pohostinní, srdeční, nekulturní atd. Samozřejmě obdobné stereotypy mají jiné 

národy o Češích. 

Etnické, rasové a národní předsudky a stereotypy zkoumají sociologové a sociální 

psychologové, neboť je jisté, že tyto fenomény sehrávají roli při vzájemné percepci etnik a 

národů a tím i při jejich soužití. Jsou významné také v etnicky konfliktních situacích, kdy 

vytvářejí zábrany, při vyjednávání, nedůvěru apod. Předsudky a stereotypy se běžně šíří všemi 

formami masové komunikace, jsou obsaženy ve školních učebnicích a v politice slouží 

k manipulaci veřejného mínění. 

E. Hahnová (1999) zabývající se problematikou soužití Čechů a Němců podává četné 

příklady pevně zakořeněných stereotypů na obou stranách. Pokud jde o počátky současných 

stereotypů, bývá uváděn německý filozof Johann Gottfried Herder (1744 - 1803) jako autor 

obrazu Slovanů - popsal Slovany jako mírumilovné, nevýbojné a pohostinné etnikum, které 

bylo v důsledku těchto svých vlastností často vydáno na pospas bojovným germánským 

sousedům. 

Podle Hahnové byl tento obraz přejímán pozdějšími vědci a popularizátory a přispěl 

negativně i k formování české národní mentality. Na druhé straně stereotypy Němců o 

Slovanech byly také vytvářeny jako zkreslené představy: 

„Z Herderova obrazu Slovanů a Němců se vyvíjely i německé stereotypy o sobě a o 

slovanských sousedech. Protože v 19. století žila většina slovanských národů v ruském, osmanském 

nebo habsburském impériu a nikoli v samostatných národních státech, vytvářel se stereotyp, že 

slovanské národy nejsou státotvorné a maj í sklon k podřizování se j iným. N ě m e c k ý vliv pronikající na 

východ byl pak prohlašován za kulturní misi, pomáhaj íc í s lovanskému obyvatelstvu překonávat j e h o 

slabosti. T o vedlo u některých N ě m c ů až k arogantním postojům vůči Slovanům a k ospravedlňování 

agresivních a expanzionist ických postojů N ě m c ů . . . 
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Stereotypy se tak stávaly instrumenty pro politické cíle, např. touhy po mocenskopolitické 

expanzi byly vydávány za historickou nutnost." (Hahnová, 1999, s. 304 — 305) 

V oblasti multikulturní výchovy představují předsudky a stereotypy jeden 

z nejzávažnějších problémů. Potíže pramení z toho, že předsudky a stereotypy obsahují 

zevšeobecňující hodnocení a jsou velice stabilní. To znamená, že nositel předsudku vztahuje 

určité hodnocení na všechny příslušníky určitého etnika či národa, aniž by posuzoval 

jednotlivce podle reálných charakteristik. 

K změnám v předsudcích dochází velmi omezeně a jen za určitých, těžko 

dosažitelných podmínek. 

Psycholog M. Nakonečný (1997, s. 223 - 224) k těmto problémům uvádí: 

„Protože jsou předsudky druhem postoje, zakládají i sklon k negativnímu jednání vůči objektu 

předsudku, a protože jsou iracionální, jsou velmi odolné vůči změnám a rezistentní vůči racionální 

argumentaci. 

Podle zahraničních odborníků lze soudit, že základním faktorem vzniku předsudků je rodinná 

výchova - až asi do 3 - 4 let věku lidé neznají předsudky. Avšak předsudky bývají spojeny také 

s osobní náboženskou, politickou a jinou ideologií a mohou být - i v nejprimitivnější formě - vlastní 

také vysoce vzdělaným osobám." 

Předsudky a postoje jsou intenzivně zkoumány ve svých konkrétních projevech - jako 

postoje většinové populace k národnostním či etnickým menšinám v různých zemích, 

k imigrantům a uprchlíkům aj., a výzkumná zjištění jsou pro teorii praxi multikulturní 

výchovy vysoce relevantní.. 

V České republice se dnes často setkáváme s tím (jak to hlavně prezentují média), že 

se nesprávně klade téměř rovnítko mezi předsudky a diskriminaci. Dokonce i někteří 

odborníci v oblasti sociologie aj. tvrdí, že etnické klima v české republice je velmi špatné a 

inklinující k diskriminaci především vůči Romům. Toto pojetí je vědecky nesprávné. Mezi 

předsudky a diskriminací je sice vztah, ale nikoliv identita: Chová-li někdo předsudky vůči 

příslušníkům jiného etnika či rasy, nedopouští se tím ještě diskriminace - ta se projevuje 

až faktickým jednáním. Takto to vymezují i přední čeští psychologové Janoušek, Hoskovec, 

Štikar (1993, s. 223-224) : 
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„Diskriminace se týká negativních akcí, které vyplývají z předsudku. Někdo, kdo je pod 

vlivem předsudku, se může za určitých situací dopouštět diskriminace. Když se předsudky daří držet 

pod kontrolou společnosti, pak se neproměňují v diskriminační akty. Jestliže se však ve společnosti 

předsudkům nekladou dostatečné překážky, pak se předsudky projeví diskriminačním jednáním, které 

se podle intenzity liší od prostého sociálního vyhnutí se až к činům extrémně agresivním." 

1.2 Komunikace 

Z latinského „communicare" - „participace", tj.spolu se na něčem podílet, 

spoluzúčastňovat. 

Komunikace chápaná všeobecně znamená, že mezi zdrojem (vysílačem) a příjemcem 

(přijímačem) si přes nějaký komunikační kanál navzájem oznamujeme zprávy (informace). 

Sociální komunikace 

Vymezuje jen komunikaci mezi lidmi, odevzdávání správ mezi sociální skupinou. Při 

této komunikaci je důležité kdo, co, kdy, kde, jak, proč a s jakým účinkem komunikuje. Jde 

tedy o sociální interakci zprostředkovanou odevzdáváním zpráv. 

Masová komunikace 

„Masovou komunikaci chápeme jako proces tvorby a přenosu správ rozličných 

medializovaných obsahů mezi mediálními organizacemi a velkými skupinami příjemců 

(publikem), přičemž publikum správy rozličným aktivním způsobem využívá. Masovou 

komunikaci formuje kultura a sociální prostředí jednotlivce. 

Masová komunikace se podle sociologického slovníku podílí na procesech socializace, 

kulturnosti a plní funkce propagandy, reklamy, sociální kontroly a zábavy." 

(Velký sociologický slovník, 1996, s. 509). 
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Mediální komunikace 

Tímto pojmem je postupně nahrazovaný pojem masová komunikace, používá se 

ve smyslu „veřejná komunikace". 

Multikulturní komunikace 

Co všechno se děje při rozhovoru dvou lidí, zejména jsou-li příslušníky různých kultur? 

Tři fáze v komunikaci: 

• Fáze pocitů, dojmů, začátek vztahů - tím vždy začínáme. Jde o to, jak druhého 

vnímáme, co se nám na něm líbí nebo nelíbí, jak na nás působí. 

• Fáze, kdy registrujeme chování v komunikaci - co nám říkají gesta, pohyby, 

mimika obličeje, hlas, jak druhý reaguje na naše chování. 

• Fáze, kdy vnímáme obsah sdělení - zde je důležité, nakolik rozumíme jazyku toho 

druhého, vnímáme, čeho chce ten druhý v komunikaci dosáhnout, o co se zajímá, zda 

se může vzájemně pochopit, zda můžeme navázat vztah. . . 

Od konce dvacátého století se všeobecně hovoří o nástupu tzv. informační společnosti, 

o které předpokládáme, že pro ni budou rozhodující globálně informační toky překračující 

hranice států, které by měli zprostředkovávat interakci mezi komunikačními, kulturními, 

politickými, ekologickými a ekonomickými světovými procesy. Pro vývoj společnosti 

v tomto stádiu bude rozhodující, jak se budou řešit problémy svobody projevu, vzdělávání a 

zvládnutí informačních technologií, tj. v jaké míře se podaří zvládnout informační revoluci 

z hlediska zabezpečení přístupu k novým médiím pro všechny občany. 

Na druhé straně však zdůrazňujeme renesanci „lidské prapodstaty" člověka, 

mezilidskou komunikaci zaměřenou na základní, všelidské hodnoty, hodnoty, kterých 

rozvíjení je optimální především ve svobodné, demokratické společnosti. 

Společnosti, která zaručuje všem občanům stejná práva i povinnosti, společnosti, která 

si na základě akceptování integračně - dezintegračních vztahů mezi rozličnými národnostmi a 

jejich kulturami vytváří novou multikulturní strukturu. 

Společenská jednota multikulturní Evropy se však může vytvořit pouze na základě 

vzájemného akceptování rozličných kultur, na základě rozpoznání Jinakosti" individuí a 

společenstvích. 
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Žádná kultura totiž není homogenním systémem, ale člení se na spolupracující kulturní 

vrstvy. 

Perothi (1994, s. 23) správně zdůrazňuje, že současným společenským problémem 

není existence rozdílů a různorodosti kultur, problém spočívá v nedostatečném uvědomění si a 

akceptování odlišnosti jiných kultur. Abychom však tuto odlišnost uměli identifikovat, je 

potřeba mnoho o kulturách vědět.Když víme a poznáme, můžeme tolerovat, když tolerujeme, 

můžeme chápat. A to už je jen krok na cestu ke spolužití na principu rovného s rovným 

k vytvoření nové kultury „multikulturní společnosti".Podstata všech těchto procesů spočívá 

v lidské komunikaci, ať už přímé nebo zprostředkované médii. V informační společnosti 

můžeme považovat za důležité prvky interakčních vztahů mezi makro, mezo (mezi) a mikro-

sociálním prostředí člověka právě prostředky masové komunikace. Masmédia se 

v současnosti stávají jedním z prvořadých komunikačních prostředků mezi společností a 

jednotlivcem, prostředkem tzv. masové komunikace ve smyslu šíření informací pro velký 

počet přijímatelů. Komunikace, na které se podílejí všichni jedinci společnosti bez ohledu na 

rasovou, etnickou, náboženskou, politickou, či jinou příslušnost. Mají proto na formování 

společnosti, dokonce i na formování jedinců jistý, i když těžko přesně měřitelný vliv, který by 

se mohl zprostředkovaně, ale cíleně využít v sociálním učení, ba i záměrném vzdělávání. 

1. 2. 1 Chyby v komunikaci 

K chybám v komunikaci dochází proto, že od druhého člověka očekáváme nějaké 

formy (způsoby) reagování, jednání, na které jsme zvyklí podle vlastních norem a hodnot. 

Pokud mluvíme s příslušníky jiné minority, může náš (často neuvědomovaný) postoj způsobit 

negativní reakce druhých, jež jsme vlastně způsobili my sami (vyprovokovali), aniž bychom 

to měli v úmyslu. Řada lidí působí ve společnosti jako mosty od jedné skupiny lidí k druhým, 

od člověka k člověku. Pomáhají překonávat nedorozumění a předsudky, jako příklad uvedu 

starou paní, která sedávala na lavičce před domem a pokaždé, když se objevila, seběhly se 

děti, aby naslouchaly vyprávěním a pohádkám, které jim vyprávěla. Děti pocházely z rodin 

přistěhovalců různých národností, které v té čtvrti bydlely. Ne všechny děti úplně rozuměly 

povídání té staré paní. 
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Ale všechny ji milovaly. Byla pro všechny „teta Anna". Uměla je pohladit, když si 

rozbily koleno, nebo měly jiný šrám či bolest. Jiným příkladem takového mostu 

překonávajícího bariéru jsou dva surinamští fotbalisté, kteří se stali hrdiny národního mužstva 

Nizozemí. Od té doby všichni surinamští kluci kopou míč na každém plácku. Jako mávnutím 

proutkem tak zmizelo napětí mezi touto kulturní skupinou a majoritní společností. 

Učitelé při své práci mohou být také takovými mosty pro porozumění, pochopení, 

naslouchání a budování nových vztahů mezi dětmi. 

1. 2. 2 Interkulturní rozdíly v komunikaci 

Pro teorii a praxi multikulturní výchovy existuje zcela evidentně závažná 

problematika v podobě interkulturních rozdílů v komunikaci lidí. Tato problematika je natolik 

závažná, že se stávala již ve starověku a středověku předmětem úvah učenců a později pak 

předmětem vědeckých výzkumů. Dnes představuje rozvinutou interdisciplinární oblast, 

nazývanou interkulturní komunikace {intercultural communication). Ta má své vědecké 

časopisy (Journal pf Multilingual and Multicultural Matters aj.) a své vědecké monografie a 

sborníky (Gudykunst, Kim, 1992; Samovar, Porter, 1994 aj.). Rozvíjí se na styku lingvistiky, 

resp. etnolingvistika, teorie sociální komunikace, kulturní antropologie, interkulturní 

psychologie. 

Co to jsou interkulturní rozdíly v komunikaci? Čím jsou významné pro multikulturní 

výchovu? 

Souhrnně lze říci, že interkulturní rozdíly v komunikaci jsou dány: 

• samotnou lingvistickou rozrůzněností lidstva, prostě tím, že národy a etnika používají 

odlišné jazyky; 

• rituály a konvencemi spjatými s užíváním těchto jazyků v sociálním styku; 

• konotacemi, tj. doprovodnými významy komunikovanými prostřednictvím 

jednotlivých jazyk 
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Pokud jde o rozrůzněnost jazyků: Počet jazyků na světě je odhadován asi na 6 000 

jazyků - včetně těch, kterými mluví jen několik tisíců či stovek lidí a které postupně vymírají. 

Samozřejmě různorodost (různost) jazyků vždy způsobovala potíže při dorozumívání, když se 

setkávali příslušníci odlišných etnik. Proto např. profese „tlumočník/překladatel" patří 

k nejstarším povoláním na světě a dnes je její teorie konstituována na vědecké bázi jakožto 

translatologie. 

Konkrétní potřeby multikulturní výchovy vyvstávaly v souvislosti s odlišností jazyků 

už ve středověku: Bylo nutno se některým jazykům učit jakožto cizím jazykům, a bylo nutno 

rozhodovat, které cizí jazyky jsou potřebné pro tu či onu zemi či druh činnosti. V souvislosti 

s tím se musela vytvářet také didaktická podpora pro učení a vyučování jazykům - jak je to 

výstižně popsáno v knize Středověký člověk a jeho svět (Le Goff, 1999, s. 228): 

„Nemalý význam byl přikládán výuce cizích jazyků. Synové italských kupců si osvojovali 

angličtinu a němčinu. Němci z hansovních měst dokonce i ruštinu, která byla nepostradatelná pro 

úspěšné obchodování vNovgorodu, či estonštinu, jež sloužila ke komunikaci s obchodními partnery 

v Pobaltí. Pro potřeby kupců začaly být sestavovány slovníky a konverzační příručky, včetně učebnic 

pro výuku orientálních jazyků. Nejužívanějšími jazyky v evropském mezinárodním styku byla italština 

(ve Středomoří) a němčina (v Pobaltí)." 

To se samozřejmě týkalo obchodní komunikace, kdežto v diplomatické a právní 

komunikaci - a také mezi učenci - byla univerzálním jazykem latina. Dnes je, jak známo, 

situace obdobná: Latinu sice nahradila angličtina v mnoha sférách komunikace na 

mezinárodní úrovni, avšak problémy spočívající v interkulturních rozdílech při komunikaci 

nevymizely, stále přetrvávají. Oč jde? 

Jednotlivé jazyky nesou s sebou určité nazírání světa - jak to vysvětluje teorie 

jazykového relativismu (Salzmann, 1997). Uživatelé určitého jazyka prostě „vidí" okolní svět, 

jiné národy a jejich kulturu prismatem - hlediskem svého vlastního jazyka. Dochází k tomu, 

že lidé mohou sice technicky zvládnout jiný jazyk, ale přesto neporozumí kultuře národa či 

etnika s ním spjaté. Vznikají interkulturní komunikační bariéry, jež mohou vést i 

k závažným nedorozuměním, či dokonce konfliktům. 
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Lze to ilustrovat na příkladu jednoho z největších konfliktů - války ve Vietnamu -

kde interkulturní rozdíly v komunikaci sehrály podstatnou roli. Vysvětluje to nejnověji 

v knize Roberta McNamary (1999) nazvané Nekonečný argument: Hledání odpovědí na 

vietnamskou tragedii (s. 367 - 384): 

Ve vietnamské válce byly zabity více než 3 miliony lidí a spousta dalších lidí utrpěla 

fyzická a psychická zranění. Jednou z příčin této tragédie byla naprostá ignorance Američanů vůči 

kultuře Asiatů. Ignorace jazyka, historie, kultury Vietnamců, neporozumění jejich způsobům 

komunikace a uplatňování jen vlastního, amerického typu komunikace. Američané se chovali právě 

tak, jak jsou popsáni Francouzi v románu Grahama Greena Tichý Američan, jehož děj se odehrává za 

francouzsko-vietnamské války (1945 - 1954): Zcela opojeni svými „ušlechtilými" úmysly, ale 

s naprostou ignorací k těm druhým. 

K tomu McNamara dodává na závěr: „ Je velmi obtížné či spíše nemožné, aby 

velké mocnosti a malé země si vzájemně rozuměly." (s. 384) 

Pro multikulturní výchovu zde tedy vyvstávají úkoly v takových praktických 

záležitostech, jako je multikulturní komunikační příprava diplomatů, manažerů 

mezinárodních firem, učitelů vyučujících žáky z minoritních a imigrantských rodin aj. 

V souvislosti s tím se publikuje velká řada teoreticky či prakticky zaměřených prací o tom, 

jak správně či efektivně provádět interkulturní komunikaci při obchodních jednáních, 

v mezinárodní reklamě a marketinku, v cestovním ruchu apod. 

U nás se problematikou interkulturní komunikace teoreticky zabývá Z. 

Lehmannová (1999) na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Uplatňuje ovšem termín 

„mezikulturní komunikace", jehož význam ve vztahu k multikulturní profesní přípravě 

charakterizuje takto (s. 21): 

Stručně lze pojem mezikulturní komunikace vymezit jako reflexi 

komunikačního procesu mezi individuálními a nadindividuálními subjekty přináležejícími 

k rozdílným kulturním systémům. O efektivnosti mezikulturní komunikace lze hovořit, 

pokud v procesu interakce nedochází ke zkreslení předávaných informací, které by vyplývalo 

z rozdílnosti kulturních systémů. 

Z. Lehmannová (1999) vysvětluje, že mezikulturní komunikace se podstatně 

odlišuje od monokulturní komunikace (tj. probíhající mezi příslušníky téže kultury): 
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„Subjekty mezikulturní komunikace vstupují do komunikačního procesu s odlišnými,kulturou 

determinovanými kognitivními a emocionálními strukturami, s odlišnými způsoby vnímání. 

Z toho se pak vyvozují konkrétní cíle pro přípravu lidí k mezikulturní komunikaci: 

1) Pochopení specifiky vlastní kultury. 

2) Poznání a pochopení odlišností jiné kultury (jiných kultur) 

3) Rozvinutí schopnosti komparace obou kulturních modelů. 

„Zvládnutí tohoto kroku předpokládá takovou míru pochopení faktu odlišností kultur, 

specifiky vlastní i cizí kultury, která umožňuje dosažení pocitové hladiny oproštěné od 

emocionálních reakcí vůči vlastní i cizí kultuře." 

Tento třetí krok je ovšem teoretický postulát - požadavek, jenž je v reálném životě 

neuskutečnitelný. Jak dokládají různé výzkumné práce, příslušníci jednotlivých národů a etnik 

jsou natolik spjati se svými jazyky a kulturami, že mohou sice v interkulturní komunikaci 

někdy dosáhnout pochopení odlišností jiných kultur, avšak nemohou se zbavit emocionálních 

postojů k jiným skupinám lidí, nemohou jakoby stát „nad" všemi kulturami - to by snad bylo 

možno dosáhnout u robotů, ale nikoli u lidských bytostí. 

Podívejme se nyní na některé konkrétní záležitosti interkulturní komunikace, jak se 

objasňují ve výzkumech: 

Lidé, kteří jsou začleněni do nějakého typu interkulturní komunikace - např. Při 

pobytu v cizí zemi (turisté aj.) nebo při pracovních jednáních s cizinci ve vlastní zemi 

(obchodníci, manažeři aj.) - se setkávají s tím, že existují dvě vrstvy této komunikace" Jedna 

je spjata se samotným jazykem (jazyky), s jehož pomocí se komunikuje; druhá je spjata 

s konvencemi a rituály, které doprovázejí sociální styk. Tato druhá vrstva komunikace je 

označována jako komunikační etiketa. Problémy vznikají tehdy, když účastníci interkulturní 

komunikace ovládají příslušný jazyk, avšak neznají - nebo znají, ale nerespektují - pravidla 

komunikační etikety svých partnerů. 

U některých etnik a v některých kulturách má totiž komunikační etiketa velice 

významnou roli. Norine Dresserová (1996) v knize Multikulturní zvyklosti popisuje velkou 

řadu pravidel komunikační etikety charakteristických pro jednotlivé kultury a etnika. Jsou to 

např.: Pravidla neverbální komunikace týkající se pozdravů: Na rozdíl od Evropanů, kteří si 

při setkání podávají ruku, v kultuře asijských národů je tělesný kontakt při pozdravení tabu. 
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Ale i mezi Evropany je rozdíl: Obyvatelé Středomoří (Francouzi, Španělé, Italové aj.), pokud 

jsou přátelé či známí, se při setkání líbají na obě tváře, a to příslušníci obou pohlaví. Ale 

ktomu dochází i v jiných kulturách: Např. v Gruzii se vzájemně políbí muži, setkají-li se 

třeba dva známí na ulici apod. 

Podobně se uplatňují interkulturní rozdíly při usmívání: Evropané a Američané vyjadřují 

úsměvem sympatie, přátelský vztah, dobrou náladu aj. V kultuře Japonců a Korejců je úsměv 

často výrazem nejistoty, omluvy, rozpaků, zmatku aj. - což je někdy Evropany interpretováno 

jako negativní, až nepřátelské gesto. 

Specifickou záležitostí interkulturní komunikace je způsob oslovování. V jednotlivých 

kulturách existují dosti odlišné způsoby oslovování partnera, také v závislosti na tom, zda jde 

o veřejnou nebo intimní komunikaci. U jednotlivých etnik a národů se uplatňuje vyšší čí nižší 

míra formálnosti, oficiálnosti v oslovování. 

Např. mnozí cizinci nechápou český způsob formálního oslovování projevující se 

nadměrným užíváním titulů (akademických aj.) - což je ale dosti běžné také v Rakousku, 

Německu, Polsku či Maďarsku. Naopak ve skandinávských zemích je oslovování (i 

v oficiálním styku) velmi prosté, tituly se neužívají. 

Při komunikaci na vysokých školách je v české kultuře naprosto nepřípustné 

oslovování učitelů bez titulů (oslovit např. doc. PhDr. Novákovou, CSc., jenom „Paní 

Nováková!" by bylo nezdvořilé), ve finské kultuře se naopak nepoužívají tituly při oslovování 

profesorů či docentů za strany studentů. Podobně je tomu ve Švédsku či Norsku. Když pak 

komunikuje český vysokoškolský učitel s finskými či švédskými studenty, nesmí jej 

překvapovat, že není titulován stejným způsobem, jako je to obvyklé u českých studentů. 

Zatímco tyto případy interkulturních rozdílů v komunikaci jsou jen menšího významu 

a v praxi mohou mít i humorný nádech, jsou vedle toho i případy závažnější. Týkají se 

interkulturních rozdílů v komunikaci mezi rasovými skupinami a komunikace mezi majoritní 

a minoritní (resp. imigrantskou) populací v jedné a téže zemi. 

Interkulturní rozdíly komunikace mezi rasami jsou zatím velmi málo objasněny -

ačkoliv se uznává, že jsou velmi důležité. Jde zejména o problémy edukační: Když se děti 

jedné rasové skupiny vzdělávají ve školách, v nichž se komunikuje jazykem a s komunikační 

etiketou jiné rasové skupiny, mohou nastávat problémy. O tom se hojně debatuje zejména 
v USA (pokud jde o vzdělávání dětí černochů aj.), ale i v evropských zemích (pokud jde o 

vzdělávání dětí Afričanů či Indů aj.). 

35 



A nejen debatuje - některé výzkumy dokládají, že mezi rasami vskutku existují rozdíly 

v komunikaci (V. Lawrencová, E. Shipleyová, 1996): 

„Černošští rodiče, se významně odlišují svou komunikací s dětmi od bělošských rodičů právě 

tak, jako se odlišují rodiče dělnické skupiny od rodičů střední vrstvy. Například černošští rodiče 

produkují méně vět než bělošští a podobně produkují méně vět dělničtí rodiče než středostavovští." 

V České republice vyvstává problém mezirasové komunikace v případě Romů. 

Upozorňuje se na to, že existuje komunikační bariéra projevující se zejména při vstupu 

romských dětí do povinného školního vzdělávání: „Tyto děti mluví většinou „romským 

etnolektem češtiny", kterému se naučili od svých rodičů a vrstevníků, a komunikace 

s neromskými učiteli jim způsobuje potíže, resp. je jednou z příčin jejich selhávání a 

zařazování do zvláštních škol." (Romové v České republice, 1999, s. 339 aj.) 

Některé výzkumy se zaměřují na běžně se vyskytující, avšak neprobádanou záležitost 

související sjazykem a komunikací - totiž, jak příslušníci určité majoritní populacc 

označují cizince nebo příslušníky minorit ve své zemi. Jde o škálu označení, od humorných 

až po vulgární, jež se vyskytují ve všech jazycích. Také v češtině se nezřídka používají různá 

označení tohoto druhu - např. „rákosníci" (o Vietnamcích), „ivani" (o Rusech), „skopčáci" (o 

Němcích), „černé huby" (o Romech nebo černoších) apod. Ukazuje se totiž, že tato označení 

odrážejí stereotypy nebo předsudky jedněch vůči jiným. Mohou být také měřítkem toho, jak je 

vnímáno „cizinectví" (foreignness) ve vztahu majoritní populace k imigrantským skupinám. 

Kuklen, Rozell a Johnson (2000) zkoumali v této oblasti tzv. 

ethnophaulismy, tj. označení používaná příslušníky hostitelské země (USA) pro 

etnické skupiny imigrantů. Autoři sledovali, jak byly různé skupiny imigrantů 

označovány v průběhu minulých desetiletí a na základě čeho tato označení vznikala 

(rozdílný jazyk, velikost imigrantské skupiny, vnější vzhled). Ukazují se přitom 

různé relace: Ethnophaulismy jsou tím častější a negativnější, čím vzdálenější na ose 

„cizinectví" je vnímána určitá skupina imigrantů. Jsou zde také přechody k jazykové 

reprezentaci etnických a rasových předsudků. 
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1.3 JAZYK 

Jazyk je mimořádně důležitá součást každé kultury, etnika. Práce s dětmi, jejichž 

mateřský jazyk se liší od majoritní společnosti, má svá úskalí. Zvláště obtížná je situace, kdy 

rodiče s dětmi mluví výhradně svým mateřským jazykem a dítě nerozumí ostatním dětem, 

nebo se jen omezeně dorozumívá. Pokud by učitel trval na tom, aby rodiče mluvili doma 

s dítětem výhradně jazykem majoritní většiny, může tak postavit mezi sebe, dítě a jeho rodiče 

velkou překážku. Pro správný vztah dětí a rodičů je totiž nutné, aby rodiče uměli vyjádřit 

dítěti to, co potřebují (a k tomu používají společný dorozumívací jazyk). 

Situace vyžaduje zvýšenou trpělivost od všech zúčastněných (včetně ostatních dětí ve 

škole). Obrovskou výhodou je dvojjazyčná výchova, která když se podaří, dá dítěti velkou 

životní zkušenost. V zahraničí, např. v Nizozemí, je běžné, že ve školách, kde je ve třídách 

více dětí přistěhovalců, se děti učí jazyk jak nizozemský, tak jako volitelný předmět i svůj 

mateřský jazyk. 

Mluví-li spolu dva lidé pocházející ze stejného kulturního prostředí, přikládají 

stejným věcem stejný význam. Diskutujeme-li s dětmi pocházejícími z jiných kultur, může se 

při rozhovoru stát, že to, co je pro jedno z dětí normální chování, pro jiné může být 

nepřijatelné (např. jíst rukama, svlékat se do plavek, udržovat hygienické návyky). 

Tím, že učitel dítěti sdělí svoje stanovisko, pravděpodobně názor tohoto dítěte 

nezmění, ale oběma je od té chvíle jasné, kde se jejich stanoviska rozcházejí. Špatné je, když 

hodnotový systém dítěte ignorujeme se slovy, že nás podobné názory nezajímají. Nebo 

dokonce snažíme-li se dítě svými argumenty přesvědčit o nesprávnosti jeho názoru tak silně, 

že mezi námi dojde ke konfliktu. Tento konflikt může také zůstat navenek skryt, ale v dítěti se 

vytvoří bariéra ovlivňující další sociální kontakty. 

Povídání s dětmi proto vyžaduje otevřenou a „bezpečnou" atmosféru, ve které děti 

mohou poznat, že si jich druzí váží (to ještě neznamená, že s nimi musí názorově souhlasit), 

že je ostatní respektují, včetně hodnot získaných v rodině. 

Odehrává-li se takováto diskuse ve škole, sleduje učitel emoce dětí a pomáhá odstraňovat 

nepochopení, vysvětluje pocity své i ostatních dětí tak, aby nedocházelo k pocitům zahanbení 

nebo zloby. 
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Každý pedagog by měl mít celý proces plně pod kontrolou, moci do něj zasahovat a mít právo 

jej ukončit. 

Vědecké disciplíny, které jsou východiskem pro teorii, výzkum a praxi multikulturní 

výchovy by měly důsledně používat odborný jazyk a způsoby vyjadřování pro vědu 

charakteristický : především neutrální, emocionálně nezatížené termíny, přesné a významově 

jednoznačné. Bohužel, tento ideální stav není dosahován. V oblasti multikulturní výchovy se 

nezřídka setkáváme s používáním nepřesných a emocionálně zabarvených výrazů, a to nejen 

v české komunikaci, ale v komunikaci mezinárodní. 

Asi nejvýznamnější příčinou toho je to, že multikulturní výchova je spjata nejen 

s vědou, ale také s politikou - a v politice jsou emocionálně zabarvené výrazy a vyjadřování 

často používány, resp. zneužívány, k prosazování zájmů určitých politických seskupení, 

politických stran a hnutí, i politických zájmů celých států. 

Jako příklad lze upozornit na terminologii vztahující se k česko - německým vztahům, 

zejména v období po 2. světové válce: 

Jak známo, v důsledku poválečného uspořádání Evropy došlo k přesunu velkého počtu 

německého obyvatelstva z území Československa, Polska a Maďarska na území Německa. 

Zvláštní ale přitom je, jak rozdílně se tento akt přesunu označuje v českých, německých, 

polských a mezinárodních dokumentech a historiografických studiích: 

V mezinárodních dokumentech z konference v Postupimi (1945) byl zaveden 

emocionálně nezatížený výraz „transfer" nebo „removal" (anglicky), v české verzi „odsun". 

Je zřejmé, že za těmito termíny stojí rozdílné historiografické koncepce, a také přístupy 

k multikulturní výchově. 

Multikulturní výchova je teorií, která čerpá z několika vědeckých oborů a disciplín. Má tedy 

přirozeně informační zdroje v těchto vědách, ale zároveň si již vytvořila své vlastní informační zdroje, 

výzkumné a jiné instituce. Jsou většinou organizovány na mezinárodní úrovni, ale v některých zemích 

existují i národní informační zdroje a instituce pro multikulturní výchovu. 
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1.4 RASOVÉ PŘEDSUDKY U DĚTÍ 

Pozorujeme-li skupinku dětí předškolního věku, jak si hrají a dovádějí, tak pokud se 

mohou domluvit stejným jazykem, samy nedělají rozdíl mezi sebou kvůli barvě pleti, 

kulturním nebo etnickým odlišnostem. Neznamená to, že by tyto rozdíly vůbec neviděly. 

Všímají si odlišností vzhledu nebo řeči. Ale nepovažují je za důležité. 

Děti si mezi sebou říkají, kdo rád půjčí hračky, kdo se často směje, je hodný, umí se rozdělit, 

je kamarád. Pokud se snad některé povyšuje nad druhé kvůli barvě jeho pleti, je to známka 

toho, že dítě mělo vzor svého agresivního chování ve světě dospělých. Jean Piaget ve svých 

rozborech věku 4 - 7 let uvádí, že v tomto období jsou děti silně egocentrické a nemají žádné 

ponětí samy o sobě, o národech či etnických skupinách. 

Děti se v tomto období domnívají, že ostatní lidé vidí svět jejich očima a vnímají jej 

stejně svými smysly. Dítě jen opakuje - zrcadlí to, co slyšelo. Pokud byste se ptali na jeho 

názor, chtěli vysvětlení, uvedete tím dítě do rozpaků a nebude vám umět odpovědět. 

Děti velmi těžce nesou, když jsou něčím vyřazeny z kruhu svých vrstevníků. Zvláště, pokud 

se se skupinkou dobře znají. Děti nemají rády, jsou - li vyřazeny z kolektivu z nějakého 

důvodu, kterému nerozumějí (kulturní, jazyková, vzhledová odlišnost). Stejně tak i děti 

zdravotně postižené si svoji vadu (odlišnost) vlastně aktivně neuvědomují do té doby, dokud 

je na to okolí neupozorní! Děti chtějí být pospolu, být „normální" jako ti druzí. Pokud je ale 

dětem soustavně připomínáno, že pocházejí z jiného prostředí, z jiných zemí a kultur, 

připomínáme jim tak jejich odlišnosti. Zvláště pak poznají - li na nás, dospělých, náš 

negativní citový postoj, náboj, který často vyjadřujeme. To je pak jejich proces zařazení mezi 

ostatní děti v kolektivu obtížný, bolestivý, někde se mohou děti začít uzavírat do sebe, 

případně je celá situace nutí k provokativnímu chování vůči ostatním dětem. 

Je důležité, aby se děti odlišných kultur a etnik naučily vnímat vzájemné odlišnosti, 

uměly je přijímat a hledat v nich obohacení, aby se zařadily do dětského kolektivu a 

v dospělosti do života společnosti. Správně se vyrovnají se svou odlišností. Zjistí - li totiž, že 

se v mnohém shodují s ostatními dětmi, dokáží pak snadno překonávat jazykové bariéry a 

navazují s ostatními pozitivní vztahy. 



Posiluje se jejich adaptabilita, přizpůsobení se novým podmínkám i potřebná 

sebedůvěra. Platí pravidlo, že pomáháme - l i dětem z rozdílných kultur a prostředí nacházet 

podobné nebo i stejné společné znaky, potřeby a zájmy s ostatními, posilujeme jejich 

sounáležitost a dobré vztahy. Jejich odlišné kulturní hodnoty vyjdou na povrch samy, a to 

v podobě, která bude pro ně nezraňující, přijatelná a pro všechny bude znamenat obohacení a 

nové zkušenosti. 

Časté rozlišování dětí, které např. chodí do stejné třídy, podle jejich etnické 

příslušnosti (Vietnamci, Romové, Rusové atd.) na ně má velmi negativní vliv. Tím, čím jsem 

já, si uvědomuji nejlépe, když poslouchám vyprávění druhých. Každé dítě objevuje svoji 

identitu, když zkoumá svět ostatních a zjišťuje, co dělají jiné děti, co je pro ně důležité, po 

čem touží a co cítí. 

Z tohoto pohledu je přirozené, že děti patřící k menšinám se snaží o sjednocení 

někdy velmi odlišných kultur. Někdy je to pro ně velmi obtížné a škola v tomto procesu 

může sehrát nezastupitelnou roli. 

1. 5 Teoretické koncepce multikulturní výchovy 

Především je nutno konstatovat, že pedagogické koncepce multikulturní výchovy se 

opírají o obecnější, a to filozoficko-politický základ. V současné liberální filozofii se 

zformovala teorie či názorový proud nazývaný prostě „multikulturallismus" 

(multiculturalism). Tento filozofický multikulturalismus je vymezován jakožto „ideál 

harmonické koexistence odlišných kulturních a etnických skupin v pluralitní společnosti" 

(Cashmore et al., 1994, s. 216). Je obhajován filozofy a politiky, kteří zastávají názor, že 

lidstvo je schopno nalézat cesty, jak žít pospolu, aniž by kulturní rozdílnosti musely nutně 

zapříčiňovat konflikty mezi nositeli odlišných kultur. 

V politické rovině se takto chápaný multikulturalismus prosazuje zdůrazňováním lidských 

práv a svobod, které nesmí být ohrožovány či deformovány privilegii určitých rasových, 

etnických či náboženských skupin nad jinými skupinami. 

40 



V pedagogickém aspektu se teorie multikulturní výchovy začala rozvíjet v 60. letech, a to 

hlavně ze dvou zdrojů: 

Na jedné straně se v USA v 50. a 60. letech vyhrotily rasové a etnické problémy do té 

míry, že se staly jedním z nejzávažnějších krizových jevů americké společnosti. Ve sféře 

vzdělávání se to projevovalo (a ve značné míře dodnes přetrvává) jako nerovnost v přístupu 

ke vzdělávání mezi bílými Američany oproti Afroameričanům, hispánským Američanům, 

Indiánům aj. V důsledku toho se rozvinul zájem odborníků v sociálních vědách a 

v pedagogice o příčiny, které tuto nerovnost mohou způsobovat - mezi těmito příčinami se 

odhalovaly např. rozdílnost v inteligenci mezi bělošskou a černošskou rasou, rozdílnost 

v jazyce a verbální komunikaci aj. Někteří pedagogičtí odborníci, sociologové, politici pak 

hledali řešení v zavádění multikulturní výchovy do škol. Teoretickou základnou této snahy se 

staly teze o tom, že USA jsou zemí kulturního pluralismu, tj. situace, v níž koexistují 

příslušníci rozdílných kultur ve společném soužití a proklamovaném vzájemném 

respektování. 

Dnes je multikulturní výchova v USA součástí oficiální školské politiky a 

vzdělávacích programů na úrovni základních, středních i vysokých škol a teoretické sféře 

vedla k některým důležitým objevům. Jedním z nich je tzv. kulturně uzpůsobené kurikulum 

(culturally sensitive curriculum):Podle této koncepce mají být děti z hispanoamerického či 

afroamerického etnika vzdělávány na základě programů, které jsou „citlivé" ke 

specifičnostem jejich vlastní kultury odlišné od kultury anglosaské. 

Druhým zdrojem teorie multikulturní výchovy byly země západní Evropy, jež se 

v posledních několika desetiletích setkávaly s dříve neznámým jevem- masovou imigrací lidí 

ze zemí s odlišnou kulturou. Tak především v Německu (s imigrací Turků aj.), ve Francii 

(s imigrací Afričanů), ve Velké Británii (s imigrací Indů a jiných Asiatů) se začaly ve školách 

vyskytovat pedagogicky velmi tíživé situace: Ve velkých městech se v populaci žáků 

projevuje vysoká proporce, či dokonce převaha dětí z rodin imigrantů nad dětmi vlastního 

obyvatelstva země - např. tureckých dětí nad německými dětmi. 

Tato imigrace postihuje skoro všechny země západní a střední Evropy, včetně zemí 

geograficky odlehlých, jako je Finsko či Norsko. 
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Samozřejmě i v evropských zemích se rozvinula teorie multikulturní výchovy, jež je 

dnes hojně podporovaná také současnými aktivitami Rady Evropy, Evropské unie a dalších. 

Má se za to,-že důsledné uplatňování multikulturní výchovy ve školách může přispívat 

k zmírňování, či dokonce eliminaci negativních předsudků žáků majoritní populace vůči 

příslušníkům etnických minorit, ať už domácích, nebo přistěhovaných. Všechny evropské 

země (včetně České republiky) ktomu účelu zavedly do svých učebních osnov a učebnic 

prvky multikulturní výchovy, i když v rozdílné míře. 

V souvislosti s koncepcí multikulturní výchovy se v teorii objevil důležitý pojem 

interkulturní kompetence (cross- cultural competency). Je to souhrnný pojem označující 

způsobilost jedince realizovat ve vlastním jednání ony dispozice ve vztahu k příslušníkům 

jiných kultur, o nichž je řeč v koncepci (A). Tedy např. taková způsobilost, aby mladý Čech 

po absolvování povinného vzdělávání znal kulturní specifičnosti Němců, Italů nebo 

Vietnamců, aby si uvědomoval jejich zvláštnosti a uměl v případném styku s nimi tyto 

kulturní odlišnosti respektovat. Tento pojem má důležité implikace pro pedagogickou praxi a 

pedagogický výzkum: 

Z hlediska praxe jde o otázky formování interkulturní kompetence: Jakými 

prostředky lze ve školách tuto kompetenci u žáků vytvářet? V jakých předmětech a na jakých 

tématech? Jak k tomu připravovat učitele? Atd. 

Z hlediska výzkumu je o otázky zjišťování a měření interkulturní kompetence : Je vůbec 

školní multikulturní výchova efektivní? Může ovlivňovat postoje a předsudky mladých lidí 

vůči příslušníkům jiných národů, ras, etnických menšin? Nebo jsou vlivy rodiny a příslušné 

society natolik formativní, že na interkulturní postoje mladých lidí nemá už školní edukace 

rozhodující vliv? 

K těmto otázkám je k dispozici jen málo spolehlivých odpovědí či návodů. Jednou 

z potíží je to, že zatímco proklamace o multikulturní výchově jsou velmi početné, chybí teorie 

a výzkumy o tom, jak člověk získává interkulturní kompetenci. E. Taylor (1994) je jedním 

z mála odborníků, kteří se pokoušejí vypracovat „model učení směřujícího k interkulturní 

kompetenci", avšak tento model je velmi obecný a neřeší problémy každodenní školní 

edukace: Např. co mají dělat učitelé, jestliže mají ve třídách žáky z kulturních skupin se zcela 

odlišnými hodnotami, nebo když se ve třídách setkávají s rasovými předsudky apod. 
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Významný německý pedagog, profesor Christoph Wulf z Freire Universität Berlin 

rozvíjí koncepci „interkulturní výchovy" jako nástroje pomáhajícího při sjednocování Evropy 

(Wulf, 1998). Formuluje přitom otázky, které musí teorie multikulturní (interkulturní) 

výchovy řešit - ale také dosud vyjasněny nejsou. Jde zejména o rozpory mezi národním 

státem a etnickými menšinami: Jak mají být zachovány zvláštní rysy různých evropských 

kultur, které se vyvíjely po staletí na úrovni národa-státu, při nynějším formování Evropské 

unie usilující o určitou uniformitu? Jak může být zachována kulturní rozmanitost Evropy a jak 

při tom zároveň dosáhnout novou kvalitu integrace? 

Ch.Wulf nesdílí neúměrný optimismus některých evropských politiků a odborníků, 

kteří vkládají do programů interkulturní výchovy nerealistické naděje. Podle Wolfa je nutno 

nahlížet na tyto plány a programy realisticky: 

„Mnohé přístupy a modely interkulturní výchovy, které jsou proklamovány s představou, že je 

lze realizovat, je nutno hodnotit skepticky. V žádném případě se nedá předpokládat, že všechny 

modely usilující o vytváření interkulturního vědomí posunují praxi kupředu. V této oblasti zůstává 

propastný rozdíl mezi teorií a situací v praxi." 

Charakteristickým znakem všech poznávaných a odevzdávaných procesů, dějů, faktů 

je akceptování principu plurality a tolerance a zásady kulturního relativizmu. Jde o to, že 

když uznáme, že hodnoty, normy, idey mají smysl jen v kontextu té kultury, kde byly 

vytvořeny, snadněji se ztotožníme s ideami kulturního pluralizmu. 

Budeme též otevřenější změnám vlastních postojů, hodnot a vzorců chování, 

kulturních tradic. Kulturní tradice je totiž vždy jen aktuální výběrový soubor hodnot, znaků, 

produktů a vzorců chování z kulturně - historického bohatství společnosti, které odráží 

duchovní svět, životní styl a komunikační zvyklosti současné generace - a ta je v této podobě 

odevzdává generaci nastupující. Kulturní tradice vždy osciluje mezi zachováním a změnou. 

Změnou kulturní tradice se mění identita společnosti i identita národní (Mistrík, 1999). 

Národní identita přitom odráží specifické prvky obsahů psychiky jedince, příslušníka 

jistého národa (etnika), které se projevují v osobním životním stylu. Životní styl člověka se 

však formuje v průběhu jeho života v závislosti na sociálních podmínkách a konec - konců i 

v závislosti na vzdělání. A naopak - na vzdělání a hlavně celoživotní proces vzdělávání má 

kromě tradicí, kultury a specifické identity společenství vliv i hodnotová orientace a vzory 

chování. 
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Rozdílná společenství mají různé etické vzory, morálka a etika jedince přímo souvisí 

s jeho příslušností k určité společnosti, etniku, komunitě. Nemůžeme proto jednoznačně 

hodnotit co je morální, „kulturní", dobré... Ale raději bychom se měli řídit principem 

tolerance. Tolerantní spolužití více národů a národností v multikulturní společnosti v praxi 

znamená rozpoznání, poznání, akceptování a pochopení „odlišnosti" od druhého. To je však 

možné pouze v procesu vzájemné komunikace, ve vzájemném dialogu mezi individui, mezi 

společenstvími, v dialogu mezi lidmi a kulturami. Jde o dialog mezi rovnocennými, ačkoli 

odlišnými, o dialog zohledňující skutečnosti, že ten druhý má též jisté potřeby, přání, zájmy,i 

když někdy jiné než my. Uplatňování tolerance ve smyslu tohoto aspektu znamená, že 

respektujeme individuální autonomnost a osobní svobodu (ale i zodpovědnost) jednotlivce 

zejména v jeho volbě výběru morálních principů, avšak takových, kterými se nenaruší osobní 

autonomnost ostatních. Tolerance však v sobě zahrnuje i jistou „mravní moudrost", 

projevující se navenek jako subjektivní vědomí o nutnosti osvojování si mravních norem a 

chápání lidského dobra ve vzájemné komunikaci s navzájem odlišnými subjekty. Právě 

komunikace nám pomáhá projít náročnou cestu vytváření multikulturní společnosti přes 

hodnotové kategorie - od odsuzování toho druhého, přes lhostejnost až k možné shodě 

v mravním hodnocení multikulturních a interetnických vztahů. 

Bylo by mylné ztotožňovat multikulturní výchovu jen s pedagogickými přístupy. 

Naopak - chceme-li efektivně provádět multikulturní výchovu v praxi, musíme se opírat 

o její teorii a tato teorie má dnes transdisciplinární povahu, tj. je založena na poznatcích 

několika různých věd a disciplín. 
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2. Vědecké přístupy zakládající multikulturní výchovu 

Aby bylo možno účelně propojovat přístupy jednotlivých věd a vytvářet komplexní 

pojetí jevů multikulturní výchovy, je nutno poznat, čím jednotlivé vědy k teorii multikulturní 

výchovy přispívají. 

2.1 Kulturní antropologie 

Kulturní antropologie je přirozenou základnou pro multikulturní výchovu, protože tato 

věda buduje teorii o základních jevech, jakými jsou kultura, etnikum či etnická identita. 

Kulturní antropologie bývá definována jako vědní obor zabývající se teorií a výzkumem 

kultury v různých lidských společenstvích - počínaje malými společenstvími, jakým je např. 

rodina, až po početně rozsáhlá společenství, jako je národ či populace státu. Přitom kultura 

je chápána velmi široce jako souhrn vzorců chování, norem, hodnot, zvyků, symbolů určitého 

společenství. 

Co může teorie multikulturní výchovy využít z antropologických poznatků? 

Především je to poznání o roli učení a výchovy při vzniku a transmisi kultury. Tato 

role působila již v prehistorických obdobích, jak to dosvědčují nálezy paleoantropologie, 

zabývající se vznikem a vývojem kultury v lidské společnosti. Výstižně to charakterizuje R. 

Foley (1998) v knize „Lidé před člověkem", když vysvětluje, kdy a jak v historii lidstva 

vznikly rozdílné kultury: 

Rod Horno sapiens se začal vyvíjet v několika formách asi před 140 000 lety, avšak 

„mnohé z toho, co spojujeme s moderním člověkem, se plně rozvinulo až v posledních 20 000 letech. 

V této etapě došlo k diferenciaci kultur, jejíž důsledky jsou stále patrné... Ze sociálního a kognitivního 

hlediska se právě v této etapě objevují širší sociální struktury a dochází k hojnému užívání symbolů 

v rámci společenství" (s. 228). 
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Foley dále vysvětluje, že při tomto vzniku kultury, resp. odlišných kultur, sehrává 

nejdůležitější roli kapacita člověka k učení a vyučování druhých jakožto přenos informací 

z generace na generaci, rozvoj tradic, úprava prostředí k životním účelům a užívání symbolů, 

tj. především jazyka k dorozumívání. S tím je ve shodě i výklad Murphyho (1998, s. 13)), dle 

něhož docházelo k vývoji různých kultur na základě učení a vyučování. A to v důsledku toho, 

jak se pravěcí lidé stěhovali za potravou: 

„S tím, jak první lidské tlupy začaly putovat za lovnou zvěří a divokými plody do všech koutů 

Starého světa - a do Nového světa pak zhruba před 40 000 lety - oddělily se od svých bývalých přátel 

a sousedů a změnily způsob života tak, aby vyhovoval novému prostředí a životním podmínkám. 

K tomu již tito lidé nepotřebovali tisíce let trvající biologické změny. Místo toho využívali mnohem 

rychlejší metody, založené na učení se novým způsobům, jak se vypořádávat se situací, a předávání 

těchto znalostí svým potomkům." 

Je tedy zřejmé, že vznik a diferenciace kultur má velmi staré kořeny, které se vázaly 

původně na to, že kultura byla souhrnem různých znalostí a „návodů na přežití" - např. jak 

léčit choroby či jak uchovávat potravu. Z toho vyplývá pro současnou teorii multikulturní 

výchovy poznatek, že změny v kultuře určitého etnika či jiného společenství jsou obtížně 

proveditelné, protože mají tento rys vázanosti na historické kořeny a dlouhodobou 

zakotvenost. To lze dnes vidět např. na tom, že se nedaří provádět změny v hodnotové 

orientaci Romů (nejen u nás, ale i v jiných zemích), ačkoliv jde o jim „prospěšné" změny (tj. 

z hlediska neromské populace), a dokonce se nepodařilo změnit určité rysy kultury ani 

hrubým násilím - jako u etnik obývajících Sibiř, které si dodnes uchovávají jazyk, tradice, 

víru aj. kulturní rysy i po desetiletích sovětské perzekuce. 

2 . 1 . 1 Lidské rasy z hlediska antropologie 

Moderní antropologie stále řeší otázku, zda lze pojem rasa vůbec jednoznačně 

definovat. Z vědeckého hlediska se tímto problémem vědci zabývají již více než dvě století, 

od vzniku Linného klasifikace živočišných druhů. Poznatky fyzické antropologie byly 

v minulosti mnohokrát zneužity jako podklad nejrůznějších teorií hlásajících nerovnost 

jednotlivých ras. Chybná metodologie přitom často dodala punc vědeckosti i nesprávným 

teoriím. 
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V současné době již pravděpodobně nikdo nezpochybňuje fakt, že lidstvo tvoří jediný 

živočišný druh, resp. jeho jediný žijící poddruh - člověk rozumný současný neboli Horno 

Sapiens Sapiens. Jeho přímými předchůdci byli směrem do minulosti s největší 

pravděpodobností archaický Homo Sapiens, dále Horno Erectus (člověk vzpřímený) a před 

ním Homo Habilis (člověk zručný). Z biologického hlediska označuje pojem „druh" skupinu 

jedinců, kteří se mezi sebou mohou vzájemně křížit a mají plodné potomstvo. 

Slovo rasa pochází z arabštiny a původně znamenalo „hlava, začátek, původ".Pojem 

„rasa" (plemeno) přejala antropologie z obecné biologie, kde se tak označují poddruhy, tedy 

vzájemně odlišné skupiny náležící k jednomu rostlinnému či živočišnému druhu. 

V antropologii se rasou míní jednotka lidské variability. Používá se v celé řadě slovních 

spojení - velké či malé rasy, rasové typy, kontaktní rasy apod. O lidské rase se tedy nejčastěji 

mluví v souvislosti s určitou skupinou lidí s podobnými tělesnými a dědičnými vlastnostmi, 

která je původně místně ohraničená. 

Dalším obecně uznávaným a v historii nezřídka zneužívaným postulátem je 

Darwinova teorie přirozeného výběru. Podle ní jsou k přežití určeni jen jedinci obdařeni 

největší silou nebo vynikajícími tělesnými a psychickými vlastnostmi, ostatní jsou v rámci 

vnitrodruhové selekce vytlačeni. 

Ze stejné doby jako Darwinovy myšlenky, tedy z poloviny devatenáctého století, 

pochází teorie na Darwina v určitém smyslu navazující. Teorie o původu druhů totiž nastolila 

otázku, zda se druh Homo Sapiens vyvinul z druhu Homo Erectus v jediném centru ležícím 

v Africe, nebo zda bylo takových ohnisek na různých místech planety více. Obě tyto teorie 

přetrvávají v různých obměnách i směsích dodnes. 

Vzhledem k častému zneužívání vědeckých dat sami vědci cítili a cítí potřebu udělat 

ve věci rasy a rasismu jasno. V roce 1934, krátce po nástupu Hitlera k moci, u nás vyšlo dílo 

kolektivu našich předních biologů „Rovnocennost evropských plemen a cesty kjejich 

zušlechťování". A v roce 1964 přední světoví antropologové pod patronací UNESCO vydali 

»Prohlášení o rase", kde upozornili na ryze biologický obsah pojmu. Z toho vyplývá, že 

současné lidstvo má jednotný základ a rozdíly mezi různými skupinami i jednotlivci jsou 

způsobeny mnoha a mnoha staletími života v odlišných podmínkách. 
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Dělení lidstva na rasy je tedy spíše společenským a kulturním fenoménem bez 

hlubšího biologického oprávnění, a nesmí být proto nikdy zneužíváno k diskriminaci jedné 

skupiny lidí skupinou jinou. 

Problematika xenofobie, intolerance a do jisté míry i rasismu úzce souvisí s řešením 

novodobé migrace a s postojem k uprchlíkům, kteří žádají v jiném státě o azyl. Stát v zásadě 

řeší tyto otázky vytvářením legislativního rámce, včetně přistoupení k příslušným 

mezinárodním dohodám. Tento rámec však musí být tak pevný, aby zadržel nežádoucí 

jedince, a tak volný, aby jím prošli všichni, kdo to opravdu potřebují. Na problém azylantů by 

měli být připraveni i občané majoritní společnosti, aby svým chováním přispěli kjej ich 

rychlejšímu začlenění do běžného života 

V současnosti se migruje z ostatního světa sem k nám, do Evropy, a to je pro nás, co tu 

žijeme, viditelný a citelný rozdíl. Evropa je ve srovnání s jinými kontinenty bohatá, včetně 

naší vlastní země, České republiky. Z celkového počtu .celosvětové migrační komunity 

odchází v současnosti jen 30 milionů lidí z důvodů nějakého náboženského, rasového či 

národnostního pronásledování nebo v důsledku válek a nuceného vysídlení či etnických 

čistek. 

Hlavní příčinou současné migrace jsou socioekonomické rozdíly mezi bohatými a 

chudými zeměmi. 

2.2 Etnologie a etnografie 

Etnografie je v českém a většinou i v evropském pojetí považována za vědní 

disciplínu zabývající se jak hmotnými aspekty lidské kultury (stavby, nářadí, oděvy, potrava 

aj.), tak aspekty způsobu života (obyčeje, rodinný a společenský život, rituály aj.) národů a 

etnik. Etnografie je úzce spojena s folkloristikou, jež popisuje a zkoumá slovesné výtvory 

(přísloví, texty písní, dětské říkánky aj.), hudební, taneční a výtvarné produkty etnických 

společenství. 

Naproti tomu etnologie je vymezována jako vědní disciplína, která se zabývá 

zobecňováním konkrétních etnografických poznatků získávaných v terénním výzkumu. 

Charakteristickým rysem etnologie je to, že zkoumá kulturní rysy etnik jednak z hlediska 

srovnávacího, jednak z hlediska vývojového (historického). Je to zřejmé ze stručné definice, 

kterou podává německý Slovník etnologie (Wörterbuch der Ethnologie, 1987, s. 7): 
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Etnologie je věda o rozdílnostech a společenských rysech kultur a společností 

v současnosti a v minulosti. Etnologie se považuje za obecnější název pokrývající i etnografii 

jako typ výzkumu. Etnologie sama o sobě rozvíjí několik tematických okruhů. 

V reprezentativní monografii Ethnologie - Einführung und Überblick (1992) se vymezují tyto 

okruhy etnologického bádání: 

Etnologie ekonomická (Wirtschaftsethnologie) - zabývá se etnickými a kulturními aspekty 

výroby, obchodu, spotřeby v různých společenstvích. 

Etnologie sociální (Sozialethnologie) - zkoumá etnické a kulturní aspekty rodiny, manželství, 

příbuzenských a generačních vztahů, rodu, klanu aj. 

Etnologie právní (Rechtsetnologie) - zabývá se etnickými a kulturními aspekty právních 

norem, legislativních procedur, porušování práva aj. 

Etnologie politická (Politikethnologie) - zkoumá, jak etnika a kulturní společenství vytvářejí 

různé politické systémy. 

Etnologie náboženství (Religionsethnologie) - zkoumá vznik a vlivy náboženství v různých 

etnických a kulturních společenstvích.. 

Etnologie umění (Kunstethnologie) - zabývá se tím, jaké umělecké aktivity a produkty 

vytvářejí jednotlivá etnika a kultury. 

2.3 Sociologie (etnosociologie) 

Sociologie - jakožto věda zabývající se společenskými skupinami - přináší přirozeně 

mnoho poznatků pro multikulturní výchovu. V empirických sociologických výzkumech se 

totiž pracuje s některými faktory, jež jsou odvozovány z kulturní, etnické či rasové 

diferenciace společnosti. V důsledku toho, že naprostá většina zemí má nikoli monokulturní či 

monoetnickou strukturu, nýbrž multikulturní a multietnickou strukturu, není možné zkoumat 

společnost sociologickými prostředky, aniž by se braly v úvahu právě etnické a kulturní 

faktory. 

V rámci sociologie bývá někdy vyčleňována jako specifická disciplina etnosociologie, 

která zkoumá sociální aspekty etnik, národů a národnostních menšin. 
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Pro multikulturní výchovu zde mají význam práce současných českých sociologů 

zabývajících se např. výzkumem národní identity (Nedomová, Kostelecký, 1996), národnostní 

vztahy v českém pohraničí (Zich, 1996) aj. 

Sociologické teorie a výzkumy vztahující se k etnickým, rasovým a kulturním 

rozdílům mezi lidmi jsou pro multikulturní výchovu zajímavé zvláště ve dvou následujících 

oblastech: 

1. Vztah mezi etnickou či rasovou příslušností a vzděláním a inteligencí 

To je „ožehavá" oblast, která již po několik desetiletí vyvolává diskuse a spory jak ve 

vědeckých kruzích, tak v politické sféře. Podstata problematiky tkví v tom, zda určitá etnika 

či rasy mají vyšší nebo nižší úroveň inteligence (což se odráží i v jejich vzdělanostní úrovni), 

nebo zda jsou si všechna etnika a rasy v tomto ohledu zcela rovnocenné. 

2. Kulturní a etnické determinanty manželství a rodiny 

Sociologie rodiny zkoumá kromě jiného také etnické a kulturní faktory, které působí 

na zakládání rodiny, na výběrovost partnera, na sňatečnost, porodnost aj. Např. důležitým 

fenoménem je v této oblasti etnická a rasová homogamie. Jde o to, že sňatky jsou v různých 

společnostech uzavírány pouze (nebo převážně) jen mezi partnery pocházejícími ze stejné 

rasové nebo etnické skupiny. 

2.4 Interkulturní psychologie 

V antropologii byla kulturní a etnická rozdílnost lidstva z hlediska psychologických 

vlastností předmětem zájmu již v první polovině 20. století. Vytvořila se dokonce specifická 

oblast bádání označovaná jako „psychologická antropologie" (Soukup, 2000), zaměřující se 

na studium osobnosti a chování v kulturním kontextu. 

Jinak tomu bylo v psychologii: Zájem o kulturní determinanty lidské psychiky se v této vědě 

projevoval až později, významněji teprve od 60. let minulého století. Dnes je ovšem tato 

oblast intenzivně rozvíjena jakožto interkulturní psychologie (cross -cultural psychology), 

resp. jako etnopsychologie. 

Má svou badatelskou základnu, odborné časopisy a vědecké asociace - ovšem 

v zahraničí, v české psychologické vědě je bohužel nerozvinuta. 
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Vedle interkulturní psychologie se v zahraničí začala rozvíjet specifická oblast označovaná 

jako kulturní psychologie, která se zabývá vztahy mezi kulturou a psychikou, nikoli však prioritně 

s interkulturním (komparativním) zaměřením - o kulturní psychologii u nás podrobně informuje S. 

Štech (1998). 

Interkulturní psychologie zkoumá velice konkrétní a závažné problémy, jakými jsou např.: 

• postoje obyvatel různých zemí vůči imigrantům (Oudenhoven, Prins, Buunk, 1999), 

• stresové stavy pociťované u etnicky odlišných imigrantů (Nesdale, Rooney, Smith, 

1997), 

• efektivnost práce ve skupinách s rozdílným kulturním složením (Thomas, 1999), 

• řešení meziosobních konfliktů podmiňovaných kulturní odlišností (Ohbuchi, 

Fukushima, Tedeschi, 1999), 

• kulturně odlišné styly rodinné výchovy (Parents' Cultural Belief Systéme, 1995), 

• rozdílnosti v postojích k vzdělávání u dětí různých kulturních skupin (Henderson, 

Marx, Che Kim, 1999), 

• kulturně podmíněné rozdíly ve vyučovacích stylech učitelů (Stigler, Parry, 1990), 

• kulturně determinované vztahy mezi studenty a vyučujícími ve vysokoškolském 

vzdělávání (Spenser - Oatey, 1997), 

• kulturně odlišné interpretace sexuálního obtěžování (Prior et al., 1997) 

• rozdílnosti v morálních hodnotách mezi příslušníky odlišných etnik (Keltigangas-

Jarvinen, Terav, Pakaslahti, 1999), 

• kulturně determinované rozdíly v lidských kognitivních schopnostech (Human Abilities 

in Cultural Kontext, 1988). 
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2.5 Etnopsychologie 

V České republice není interkulturní psychologie rozvíjena a ani v bývalém 

Československu nepoutala zájem odborníků. 

Jedinou - zato však významnou výjimkou - byla práce slovenských autorů J. Výrosta 

a A. Zelové (1988) Sociálnopsychologický výskům národnostních vzťahov. Tato publikace 

byla pojata jednak jako teoretický „úvod do etnopsychologie", jednak přinášela užitečné 

nálezy z empirického výzkumu. Etnopsychologii vymezovali tito autoři paralelně ke „Gross-

cultural psychology" (medzikultúrna psychológia) takto: 

„Základní úlohou etnopsychologie je studium etnicky determinovaného psychicky 

regulovaného chování." 

Empirický výzkum Výrosta a Zelové se týkal záležitostí, které jsou dnes v českém a 

slovenském prostředí vysoce aktuální : Byly zkoumány (na souborech subjektů z regionu 

východního Slovenska): 

• etnické postoje Slováků, Maďarů a Ukrajinců, jejich uvědomování si národnostní 

příslušnosti, 

• jejich postoje k smíšeným manželstvím, 

• etnická podmíněnost volby vzorů u mládeže, 

• etnopsychologický výzkum struktury hodnotových orientací, 

• formování etnických předsudků aj. 

Tato práce přináší důležité metodologické přístupy, které by i dnes možno aplikovat -

např. pro analýzu kontaktů lidí v prostředích s různým podílem etnických minorit, na jejímž 

základě vytvořili autoři koncepci o vlivu mezilidských kontaktů na inter etnické postoje. 

Mnoho aspektů multikulturní výchovy je spojeno s komunikací mezi národy a etniky a 

s jejich jazykovými kontakty. Je tudíž přirozené, že teorie a praxe multikulturní výchovy 

čerpá vydatně z poznatků některých oborů lingvistické vědy. 

2.6 Komparativní lingvistika a etnolingvistika 

Kultura, etnicita a jazyk jsou vzájemně propojeny mnoha závislostmi. Odlišnosti 

etnických skupin a kultur jsou obvykle doprovázeny rozdílnostmi jazyků, a dochází-li 

k interetnickým konfliktům, jde většinou i o problémy jazykové. 
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To bývá zvlášť zřetelné v situacích, kdy národnostní menšiny usilují o svá práva 

v případech, kdy jejich jazyk je (ať už skutečně či domněle) potlačován ze strany majoritní 

společnosti apod. Jako příklad lze uvést vleklé spory týkající se užívání maďarštiny na 

Slovensku v oblastech osídlených převážně maďarskou menšinou - po roce 1989 se vyhrotily 

konflikty vztahující se ktomu, zda smí, či nesmí být používána maďarsky psaná školní 

vysvědčení, dvojjazyčné názvy ulic a obcí aj. v obcích s převážně maďarskou populací na 

jižním Slovensku apod. 

v 

Cím přispívají lingvistické obory k teorii a praxi multikulturní výchovy? 

Přínos lingvistiky k multikulturní výchově lze spatřovat v několik směrech: 

Je to objasnění jazykové variability světa. Komparativní lingvistika podává popis toho, jaké 

jazyky na světě existují, jak jsou jazyky příbuzné a jak se jazyky vyvíjely. 

1) Je to objasnění toho, jak je jazyk používán v různých kulturních a sociálních 

skupinách a kjakým účelům je používán - což jsou problémy zkoumané 

v etnolingvistice a sociolingvistice. 

2) Jde o záležitosti jazykové politiky - tedy problémy týkající se zavádění úředních 

(státních) jazyků v zemích, uznávání rovnoprávnosti jazyků etnických menšin ve 

školách a na veřejnosti aj., což jsou záležitosti jazykového plánování a jazykové 

politiky. 

Jazyky jsou spjaty s kulturami a etniky v historickém vývoji. Když se rozvinula v 19. 

století srovnávací lingvistika, zajímali se jazykovědci o kořeny toho, proč jsou současné 

jazyky tak rozrůzněné, a kdy k této rozrůzněnosti došlo. Vysvětlení těchto záležitostí je 

důležité i pro teorii multikulturní výchovy, protože poskytuje poznatky o tom, jak se odlišují 

současné kultury a etnika ve sféře jazykové komunikace. 

Mnoho poznatků přinesla indoevropeistika, tj. historické a srovnávací studium 

indoevropských jazyků - nejrozsáhlejší lingvistické skupiny co do počtu jazyků a počtu 

uživatelů těchto jazyků, k nimž patří i čeština, angličtina či italština, ale také romština, 

hindština či latina. 

Lingvisté soudí, že dnešní indoevropské jazyky vznikly z původního jednotného 

j a z y k a - praindoevropštiny. Jak tento jazyk vypadal, není známo, protože původní 

Indoevropané neznali písmo, a tudíž se nedochovaly žádné pozůstatky tohoto jazyka. . 
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Předpokládá se, že kmeny Indoevropanů sídlily na území jihovýchodní Evropy nebo 

Malé Asie, odkud se rozšířily do celé Evropy a do Indie. Migrace Indoevropanů probíhala asi 

mezi roky 3000 - 2000 před n.l. 

Srovnávací jazykověda postupně objevovala, že nejen indoevropské jazyky jsou mezi 

sebou příbuzné, ale také další jazykové skupiny tvoří „rodiny" s příbuzenskými vztahy : 

Jazyky ugrofínské (finština, maďarština, estonština aj.), jazyky semitohamitské (arabština, 

somálština aj.), jazyky tibetočínské (čínština, thajština aj.), a další. Genealogická klasifikace 

jazyků zahrnuje asi dvacet jazykových skupin, mezi nimiž jsou i jazyky zcela ojedinělé, tj. 

nepřibuzné s žádným jiným - např. japonština nebo v Evropě baskičtina. 

Vedle komparativní lingvistiky má pro teorii a praxi multikulturní výchovy značný 

přínos etnolingvistika: Je to část lingvistiky zkoumající vztahy jazyka a etnik, zvláště z toho 

hlediska, jak se tyto vztahy projevují v jazykovém chování uživatelů jazyka (Čermák, 1994). 

Podle některých odborníků se tato disciplína překrývá s antropolingvistikou 

(Iingvistickou antropologií), která je úžeji zaměřena na vztahy mezi jazykem a kulturními 

charakteristikami etnik, národů, ras, a to i v historickém pohledu (Salzmann, 1997). V rámci 

těchto disciplín se vytvořilo specifické výzkumné pole nazývané etnografie komunikace, 

jehož vědecký a praktický význam charakterizuje Salzmann takto : 

Etnografie komunikace představuje důležitý aktuální přínos, doplňující již pevně 

konstituovaný výzkum kultur, prováděný antropology, a výzkum jazyků, prováděný lingvisty. 

Cílem tohoto nového pole bádání je podat pokud možno úplný obraz užívání řeči v různých 

společnostech a potom vytvořit historické a srovnávací studie o tomto předmětu (etnologie 

komunikace). Využití rostoucího objemu informací z oblasti etnografie komunikace může 

přispět k řešení některých sociálních problémů společností, v nichž žije mnoho národů 

vedle sebe, ale přitom vždy nesdílejí stejné způsoby mluvení (Salzmann, 1997, s. 138 - 139). 

2.7 Pedagogika 

Je zcela zřejmé, že pedagogika je jedním z vědeckých zdrojů pro teorii a praxi 

multikulturní výchovy. Záleží ovšem na tom, který druh pedagogiky se uvažuje. Dnes je 

pedagogická věda představována dvěma odlišnými paradigmaty (tj. teoretickými a 

metodologickými přístupy a koncepcemi): 
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Jednak tradiční pedagogika chápaná jako normativní a preskriptivní teorie,která si 

klade za cíl usměrňovat edukaci k určitému vzoru či ideálu. 

Tyto edukační vzory mají různé pojetí, v závislosti na politice země, na vládnoucí ideologii, 

na tradicích národa aj. 

Jednak moderní pedagogika chápaná jako explorativní a explanační věda. To 

označuje takové pojetí, kdy účelem pedagogiky je zkoumat a vysvětlovat podstatu, průběh a 

výsledky edukačních procesů. 

Čím konkrétně je pedagogika prospěšná pro multikulturní výchovu? 

Každá edukace probíhá v určitém prostředí, za účasti určitých subjektů a za působení 

určitých determinant (podmiňujících faktorů). 

(1) Každý akt multikulturní výchovy probíhá v nějakém širším geografickém politickém a 

ekonomickém kontextu. Když se zavádějí do školní výuky určité prvky! multikulturní 

výchovy, je toto zavádění určováno např. takovými geografickými faktory, jako je 

velikost, poloha země, počet obyvatel, charakter sousedních států aj. 

(2) Pokud jde o strukturu edukačního procesu, moderní pedagogika eviduje a zkoumá četné 

determinanty, které působí na vstupu každého edukačního procesu: Jsou to 

charakteristiky žáků (jejich schopnosti, styly učení, postoje, věkové rozdíly, 

sociokulturní úroveň rodin aj.); charakteristiky učitelů (např. věk, délka učitelské 

profese aj.; charakteristiky edukačních konstruktů (množství a obtížnost učiva aj.) atd. 

Je prokázáno, že např. motivace žáků k učení je ovlivňována kulturními postoji 

k vzdělávání a že jednotlivá etnika mají k vzdělávání specifické postoje. 

(3) Těmito postoji je ovlivňován edukační proces a jeho výsledky... 

(4) Právě tak je pedagogika schopna zkoumat a objasňovat průběh a vlastnosti konkrétních 

edukačních procesů, a to v kterýchkoliv úrovních vzdělávání - počínaje předškolními 

edukačními zařízeními až po vysoké školy a vzdělávání dospělých. Jsou vypracovány a 

aplikovány např. speciální výzkumné nástroje pro měření edukačního klimatu ve třídách 

a školách (Fraser, 1986, aj.). Mají svou důležitost pro praxi multikulturní výchovy 

v tom, že umožňují zjišťovat, jak žáci či studenti s odlišnou kulturní příslušností vnímají 

a prožívají psychosociální klima, jež ve třídě či škole reálně existuje, a jaká očekávání 

chovají o žádoucím, preferovaném klimatu. 
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3 Mezinárodní právo 

V teorii a praxi multikulturní výchovy se setkáváme s pojmy a informacemi, které jsou 

součástí právní vědy a právních norem, a to z oboru mezinárodního práva. Týká se to 

takových záležitostí, jako je respektování práv národnostních menšin, nabývání státního 

občanství, poskytování azylu přistěhovalcům, ochrana uprchlíků aj., tedy jevů, které jsou 

v současném světě velmi rozšířené a vysoce problematické. Nelze konstruovat programy 

multikulturní výchovy, jež mají být realizovány ve školách, aniž by do nich nebyly zahrnuty 

informace o tom, jaká právní opatření uplatňují jednotlivé státy např. ke svým národnostním 

menšinám nebo k současným vlnám imigrantů putujících z chudších zemí do bohatších zemí a 

snažících se uplatňovat právo na azyl. 

3.1 Jaký je vztah mezinárodního práva k multikulturní výchově? 

Co pojem „mezinárodní právo" vyjadřuje: 

Mezinárodní právo (obecné) je soubor právních norem, které upravují vztahy mezi 

státy, regulují i jejich vztahy k mezinárodním organizacím, vzájemné vztahy mezinárodních 

organizací a některé vztahy jednotlivců k státu. Normy mezinárodního práva upravují vztahy i 

k dalším subjektům mezinárodního práva. (Ondřej J., 1998, s. 7) 

Hlavními subjekty mezinárodního práva jsou (1) svrchované státy, (2) mezinárodní 

organizace, (3) zvláštní politická území (např. území dočasně pod správou OSN), (4) 

jednotlivci (fyzické osoby). Z hlediska využití v multikulturní výchově obsahuje mezinárodní 

právo zejména tyto normy a úpravy : 

Postavení národů: Mezinárodní právo přiznává všem národům právo na sebeurčení, 

tzn. národy mohou svobodně určovat svůj politický statut, hospodářský, sociální a kulturní 

rozvoj. 

Ochrana národnostních menšin: V této oblasti se mezinárodní právo jen s potížemi 

dopracovává k obecně přijímaným normám a závazkům. 
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Potíž je v tom, že postavení národnostních menšin patří do sféry vnitrostátního práva a 

je součástí výkonu svrchovanosti každého státu. Na druhé straně přibývá , zvláště po roce 

1989, mezinárodněprávních aktů pokoušejících se kodifikovat ochranu národnostních menšin. 

Jsou to zejména různá doporučení a návrhy Rady Evropy, KBSE, OSN aj. Tato doporučení 

jsou často iniciována řešením konkrétní problematické situace ve státech, jako byl např. 

problém nabývání státního občanství příslušníky národnostní menšiny (ruské) v pobaltských 

státech; ty se osamostatnily po rozpadu SSSR a pochopitelně se snažily posilovat svou 

suverenitu na základě vlastního národa - byl to zejména případ Estonska, v němž asi 30 % 

populace představuje ruská menšina, jež ovšem za sovětského režimu reprezentovala 

vládnoucí etnikum. 

Za patrně nejvýznamnější mezinárodněprávní dokument ve vztahu k národnostním 

menšinám lze považovat Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin, která byla 

přijata Radou Evropy v roce 1995 a ratifikována Poslaneckou sněmovnou a Senátem PČR 

v roce 1997. Vedle toho ovšem vznikla v minulých letech řada podobných dokumentů, 

vesměs typu „doporučení" vládám či parlamentům, jak v Radě Evropy, tak v jiných 

nadnárodních organizacích. 

Konkrétní práva národnostních menšin v mezinárodněprávních dokumentech se týkají 

zejména těchto oblastí (Scheu, 1998, s. 69 - 91): 

• Právo na udržování a rozvoj vlastní identity (identita národnostních menšin je 

určována na základě jazyka, tradic, náboženství a kulturního dědictví). 

• Jazyková práva (jazyk představuje základní složku identity národnostní menšiny; 

jazyková práva se týkají používání menšinového jazyka ve veřejném životě : jde o 

jazyk úřední a soudní; právo používat osobní jména a topografická označení - názvy 

měst a vesnic v jazyce národnostní menšiny; právo na vědecký jazyk; právo používat 

menšinový jazyk v kulturním životě). 
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• Vzdělávací práva (mnohá právní ustanovení formulují doporučení k tomu, aby 

příslušníci mladé generace národnostních menšin měli možnost se vzdělávat ve školách ve 

svém mateřském jazyce - tato doporučení jsou vázána na konkrétní situaci danou jednak 

početností, jednak geografickým-rozmístěním národnostní menšiny). 

Problematické postavení má právo na teritoriální a kulturní autonomii: 

„Situace jednotlivých evropských národnostních menšin se zásadně liší, pokud jde o možnost 

teritoriální autonomie. Existují různé modely teritoriální autonomie pro národnostní menšiny, avšak 

mnohé evropské státy tuto možnost buď z ideologických, nebo z praktických důvodů vylučují. 

Vzhledem ke skutečnosti, že národnostní menšiny žijí v příslušných státech v rozdílných podmínkách, 

se sotva podaří najít jednotnou formulaci ustanovení, které by bylo závazné na úrovni mezinárodního 

práva." (Scheu, 1998, s. 87) 

Mezinárodní právo (obyčejové a smluvní) vymezuje také další záležitosti, které 

zasahují do multikulturní výchovy. Vyplývá to z toho, že ačkoli každý stát vykonává podle 

zásady svrchovanosti státní moc nad obyvateli svého území (tedy jak určuje vnitrostátní 

právo), není tato jeho moc absolutně neomezená : Pro státy vyplývá řada závazků z obecného 

mezinárodního práva, jako je např. právní ochrana uprchlíků, nabývání a pozbývání státního 

občanství, práva a povinnosti cizinců aj. 

Speciální mezinárodněprávní úpravy se týkají uprchlíků a osob požívajících územní 

(politický) azyl. Jak známo, v současném světě dochází často k masovému nucenému 

přesídlování obyvatel jedné země do druhé země, resp. druhých zemí, nejčastěji kvůli 

ozbrojeným konfliktům, válkám, politickému teroru - vzpomeňme nedávné přesídlování 

obyvatel Jugoslávie nebo Čečenska. Podle mezinárodních statistik se koncem 90. let 

nacházelo v situaci uprchlíků kolem 13 milionů obyvatel světa. Kdo je vlastně z právního 

hlediska uprchlíkem? 

Podle Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 označuje pojem uprchlík 

osobu, která se nachází mimo stát, jehož je občanem, z důvodů rasových, náboženských či 

národnostních, z důvodu příslušnosti k určité sociální skupině či kvůli svému politickému 

přesvědčení, a nemůže nebo nechce využít ochrany své země. 
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Postavení uprchlíků v hostitelské zemi, stejně jako postavení osob požadujících 

územní (politický) azyl, je sice vnitřní záležitostí států, ale současně je vázáno mezinárodními 

úmluvami. 

Dodržování těchto mezinárodních úmluv sleduje Úřad vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky (UNHCR) sídlící v Ženevě. V České republice je postavení uprchlíků nebo žadatelů 

upraveno Zákonem o uprchlících (č. 498/1990 Sb.), který je velmi velkorysý: Osoby, jimž je 

přiznán statut uprchlíka, mají stejné postavení jako státní občané ČR, s výjimkami: nemají 

volební právo, nepodléhají branné povinnosti a mohou vykonávat výdělečnou činnost a 

nabývat majetek za podmínek stanovených zvláštní úpravou pro cizince. 

Je třeba konstatovat, že vedle právních úprav a mezinárodních humanitárních 

programů týkajících se uprchlíků a žadatelů o azyl existuje dosti drsná socioekonomická 

situace v jednotlivých zemích. Jak podrobně popisuje publikace OSN Situace uprchlíků ve 

světě 1997 - 98 (1998), pobyt uprchlíků v hostitelské zemi vyvolává většinou negativní 

důsledky : Mnohé země se brání přijímání větších počtů uprchlíků, neboť jsou znepokojeny 

ekonomickými a sociálními problémy, které pobyt uprchlíků přináší - finanční zátěž pro 

hostitelskou zemi, zostření konkurence na trhu práce, zatížení administrativy aj. Dochází také 

k vzniku nepřátelství, růstu napětí a ke střetům mezi uprchlíky a místními obyvateli. 

Tatáž publikace objasňuje a statistickými daty dokládá jev nazývaný azylové dilema: 

"Vletech 1985 - 1995 podalo v západní Evropě, Severní Americe, Japonsku a Australasii 

žádost o azyl více než 5 milionů lidí. Příliš vřelého přijetí se jim nedostalo." 

V Evropě bylo v letech 1991 - 1995 podáno 2,4 miliony žádostí o azyl, z nich bylo 

kladně vyřízeno asi 11 % případů. Ve snaze zamezit počet žadatelů o azyl zavedli a stále 

zavádějí jednotlivé státy vízovou povinnost a jiná restriktivní (omezující) opatření. 

Na úrovni mezinárodního práva byl zaveden pojem „bezpečné země původu", tedy takové, 
v nichž nehrozí uprchlíkům perzekuce. Např. Česká republika je v Německu považována za 

bezpečnou zemi původu, a tudíž uprchlíci překračují česko-německé hranice bez platného 
víza jsou vraceni zpět na území České republiky. 
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A jaké jsou výhledy? Publikace Situace uprchlíků ve světě 1997 - 98 (1998) není 

příliš optimistická, spíše naopak : 

S určitým stupněm jistoty je možné předpovědět, že státy budou stále méně ochotně otevírat 

své hranice uprchlíkům a poskytovat jim účinnou ochranu. V současné době převládá uzavřený postoj 

států, a to jak v bohatších, tak i chudších oblastech světa, Státy přijímají další omezení vstupu 

uprchlíků na své území a naléhají na jejich brzký návrat do vlasti, (s. 264) 

3.2 Jak žijí imigranti v EU: 

Čím déle, tím jednodušeji 

Ve většině států mají déle usazení cizinci více práv než nově příchozí, mohou např. 

měnit zaměstnavatele, prodlužování jejich pracovního povolení již není závislé 

na situaci na trhu práce atd. V Česku je na tom každý cizinec stejně po deset let, až poté 

může požádat o trvalý pobyt, který mu život výrazně zjednoduší. 

Kurzy? Povinně! 

Evropské státy věnují stále větší pozornost integračním kurzům pro přistěhovalce. 

V některých zemích (Rakousko, Dánsko a Nizozemsko) je návštěva kurzů povinná pro 

všechny nově příchozí cizince. 

Ve Finsku mají tuto povinnost jen ti imigranti, kteří ztratí práci. Česko zatím -

s výjimkou azylantů - žádné podobné kurzy nepořádá ani nepodporuje. 

Občanství 

Naturalizace, tedy udělení občanství cizincům, se v zemích EU stává častěji 

prostředkem integrace cizinců do společnosti a shovívavěji je nahlíženo i na možnost dvojího 

státního občanství. Čekací doba na občanství se zkracuje na 5 - 10 let a na udělení občanství 

existuje často - po splnění předepsaných podmínek - i právní nárok. Česká právní úprava a 

ještě více správní praxe vychází naproti tomu z pojetí, že udílením svého občanství rozdává 

stát část sebe sama a že stát sám z toho žádný prospěch nemá. Na udělení občanství není v ČR 

nikdy právní nárok a dvojí občanství je možné jen ve výjimečných případech. 
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Etnická rozmanitost 

Ve Švédsku jsou místní úřady nabádány k vypracování „diverzity plans" neboli 

„zvyšování etnické rozmanitosti svých zaměstnanců", což by znamenalo přijímat jako 

zaměstnance záměrně osoby menšinové barvy pleti, menšinové etnické nebo náboženské 

příslušnosti atd. Etnická rozmanitost nemusí být cílem sama o sobě, ale může se v případě 

orgánů veřejné správy vyplatit při jednání s migranty a příslušníky menšin, soukromé firmy 

zase mohou úmyslně zaměstnávat migranty nejen pro vyjednávání exportu do cizích zemí, ale 

i proto, aby se staly atraktivnějšími pro klientelu z řad migrantů a příslušníků menšin doma. 

Dobrá praxe ve firmách 

V řadě zemí jsou vyhledávány soukromí zaměstnavatelé, kteří se svými zaměstnanci 

z řad migrantů dobře vycházejí a snaží se o jejich integraci, a tyto příklady jsou 

zprostředkovávány dalším zaměstnavatelům nebo vedoucím personálních oddělení. Pozitivní 

opatření mohou spočívat např. ve zřízení zvláštní místnosti pro modlitbu, úpravou pracovní 

doby v souladu s jejich náboženstvím. 

Právě chování zaměstnavatelů je pro situaci migrantů zásadní a při odstraňování 

diskriminace se nelze spoléhat jen na zákazy a příkazy ze strany státu, naopak je nutné umět 

všechny aktéry přesvědčit o výhodnosti rovného a důstojného zacházení. 

Legalizace 

Řada evropských zemí (např. Francie, Belgie, Lucembursko a jihoevropské státy) začala 

právně upravovat otázky týkající se nelegálních migrantů a poskytovat jim možnost 

zlegalizovat své postavení. Cílem je pomoci nelegálním zaměstnancům užívat sociální a jiná 

práva spojená se statutem zaměstnance v daném státě. I v České republice by bylo namístě si 

Přiznat, že nelegální zaměstnávání cizinců je skutečnost, kterou zákazy neodstraní, a snížit se 
1 do těchto situací vnést řád. 
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Národnostní menšiny se vyznačují tím, že disponují silným národním vědomím, 

které se opírá o historické, jazykové a kulturní tradice mateřského národa. 

Národnostní menšina je „skupina osob, která je na rozdíl od ostatního obyvatelstva státu 

menší, nezaujímá početně vedoucí postavení a její příslušníci - občané tohoto státu - vykazují 

v etnickém, náboženském nebo jazykovém ohledu znaky, které je odlišují od ostatního 

obyvatelstva. Tito vykazují přinejmenším implicitně pocit sounáležitosti zaměřený na 

zachování vlastní kultury, vlastních tradic, vlastního náboženství nebo vlastního jazyka." 

V politickém dokumentu koncept přístupu vlády k otázkám národnostních menšin v České 

republice (1994) vláda ČR pro účely stanovení principů své národnostní politiky pojem 

národnostní menšina vztahuje na společenství osob, které splňují současně všechny tyto 

znaky: 

• trvale žijí v ČR a jsou jejími občany, 

• sdílejí etnické, kulturní a jazykové znaky, odlišné od většiny obyvatel státu, 

• projevují společně přání být považovány za národnostní menšinu v zájmu uchování a 

rozvíjení vlastní identity, kulturních tradic a mateřského jazyka, 

• mají dlouhodobý, pevný a trvalý vztah ke společenství, žijícímu na území ČR. 

Uvedený politický dokument vlády ČR také potvrzuje, že po roce 1993 samostatná ČR 

přistoupila důsledně ke konceptu individuálních občanských práv i v případě příslušníků 

národnostních menšin. 
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4 Informační zdroje a výzkumné instituce pro multikulturní 

výchovu 

4.1 Odborné časopisy 

Intercultural Educcition (vletech 1990 - 1999 vycházel pod názvem European 

Journal of Intercultural Studies). Vydává jej nakladatelství Tailor - Francis ve Velké Británii. 

Tento časopis přináší původní stati a recenze knih týkajících se teorie a praxe multikulturní 

výchovy v různých zemích a kulturách. Je to mezinárodní časopis určený učitelům, studentům 

učitelství a vzdělavatelům budoucích učitelů, výzkumným pracovníkům, školským politikům 

a jiným odborníkům. 

International Journal of Intercultural Relations. Vydává nakladatelství Pergamon 

(USA). Časopis je oficiální publikací International Academy for INtercultural Research. 

Je to důležitý vědecký časopis zaměřený na „teorii, výzkum a praxi interetnických vztahů, na 

tvorbu teorií o těchto vztazích, na terénní výzkum, metody výcviku a na empirické studium 

kulturních podobností a rozdílů". 

Journal of Multilingual and MUlticultural Development. Vydává nakladatelství 

MUltilingual MAtters Ltd. (Exeter, G. Britain). Časopis tiskne teoretické a výzkumné stati a 

zprávy zabývající se zejména jazykovými faktory působícími v multikulturních 

společnostech. 

Race, Ethnicity and Education. Vydává nakladatelství Carfax (Abingdon, UK). 

Publikuje výzkumné zprávy a kritické stati o rase a etnicita z hlediska pedagogické teorie, 

školské politiky a praxe. 
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Ethnic and Racial Studies. Vychází v nakladatelství Tailor - Francis (London). 

Publikuje teoretické a výzkumné zprávy o aktuálních problémech interetnických vztahů, 

zejména v souvislosti s masovou imigrací do Velké Británie a jiných zemí. 

Antropology and Education Quarterly. Vydává jej Američan Anthropological 

Association (Arlington, VA, USA). Je to vědecký časopis zaměřený „na edukaci v různých 

sociálních a kulturních kontextech a na učení ve školách i v jiných prostředích", se zřetelem 

ke kulturněantropologickým problémům. Časopis přináší stálou rubriku „terénní nálezy", 

v nichž se referuje o výzkumech edukace v konkrétních etnických a jiných společenstvích. 

Journal of Gross- Cultural Psychology. Vydává jej Sage Publications- (Kalifornia, 

USA). Jde o velmi důležitý časopis zaměřený na „vztahy mezi kulturou a psychologickými 

procesy. Publikuje nálezy z interkulturního srovnávacího výzkumu zaměřeného na to, jak 

kultura a etnicita ovlivňuje myšlení a chování jednotlivců". 

Journal of Refugee Studies. Vědecký časopis věnovaný problematice uprchlíků a 

migrace, a to v interdisciplinárním pohledu, na národní a mezinárodní úrovni. Vydává jej 

Oxford University Press. 

V České republice neexistuje odborné periodikum, které by se zabývalo pxí*110 

multikulturní výchovou a záležitostmi souvisejícími. Ani české časopisy jednotlivých 

sociálních věd (Sociologický časopis; Pedagogika; Československá psychologie aj.) nevěnují 

této problematice žádoucí pozornost. 

Tematicky je pro multikulturní výchovu nejužitečnějším informačním zdrojem časopis 

Český lid. Vydává jej Etnologický ústav Akademie věd ČR (Praha). Vychází 4x ročně. 

Je to nejstarší časopis v sociálních vědách u nás (byl založen v roce 1891). Jsou vněm 

uveřejňovány stati, recenze a zprávy z oboru etnografie a kulturní antropologie. 

Multikulturní výchovou se přímo nezabývá, ale přináší k ní důležité informace - např. o tom, 

jak byly české lidové písně ovlivňovány německým etnikem (Thořová, 1999). 
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4. 2 Monografie a sborníky 

V zahraničí existuje nepřehledné množství knižních monografií a sborníků 

zabývajících se teorií, výzkumem a edukační praxí v oblasti multikulturní výchovy.Zde je 

přehled nejvýznamnějších publikací: 

Multiethnic Education - Theory and Praktice (Banks, 1988). Kniha Jamese A. 

Bankse, jednoho z nejvýznamnějších představitelů teorie a výzkumu multikulturní výchovy 

v USA, přináší souhrnný přehled teorie a aktivit v dané oblasti. Novější je od téhož autora 

publikace An Introduction to Multicultural Education (Banks, 1994), používaná jako 

vysokoškolská učebnice. 

Intercultural Learning in the Classroom (Fennes, Hagood, 1997). Jde o publikaci 

reprezentující Radu Evropy, se zaměřením na konkrétní multikulturní aktivity ve vyučování 

v různých zemích. 

Intercultural Education in the European Union (1999). Publikace přináší případové 

studie o realizaci multikulturní výchovy v různých regionech a městech Evropské unie. 

Intercultural Education: World Yerbook of Education 1997 (1997). Ročenka World 

Yerbook of Education popisuje multikulturní výchovu (teoretické koncepce a realizaci ve 

školách) v Kanadě, Francii, USA, Japonsku, Indii, Izraeli a v pobaltských státech. 

Multicultural Education (1987) je sborník reprezentující názory a aktivity OECD 
v oblasti multikulturní politiky, etnické a jazykové diverzifikace. Sborník má význam pro 

studium teoretických základů multikulturní výchovy, ovšem pokud jde o faktografické údaje, 

Je už pochopitelně zastaralý. 
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Stejnojmenný sborník Miilticutural Education (1995) obsahuje 36 amerických autorů 

k různým problémům teorie a praxe multikulturní výchovy, ovšem výhradně v USA. 

Důležitým zdrojem informací o etnické situaci v České republice a některých dalších zemích 

je publikace: 

Etnické menšiny ve střední Evropě (Gabal a kol., 1999). Přináší přehledové práce 

o národnostních menšinách v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku a 

interetnickém konfliktu v Bosně a Hercegovině. 

Již velmi rozsáhlá je u nás odborná literatura týkající se romské problematiky. Z ní vyniká 

svou fundovaností sborník studií Romové v České republice (1999), zaměřený hlavně na 

sociální aspekty života tohoto etnika, a originální etnografická publikace o romské kultuře 

Romové - Tradice a současnost (1999). 

V pedagogickém aspektu zasahují do oblasti multikulturní výchovy různé aktivity 

zaměřené na přípravu učitelů pro tzv. evropskou dimenzi ve vzdělávání, jak se tím zabývají 

sborníky Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů (1996), Evropská dimenze 

v geografickém vzdělávání (1998). 

Na Slovensku vyšla kolektivní práce Kultura a multikultúrna výchova (Mistrík a kol., 

1999). Je zaměřena hlavně na problematiku umění jako činitele multikulturní výchovy. 
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4.3 Encyklopedie a slovníky 

Jako informační zdroje pro multikulturní výchovu mají velký užitek jednak speciální 

vědecké encyklopedie, jednak výkladové slovníky, Jsou to zejména následující: 

• Handbook of Research on Multicultural Education (1995). Je to v současné době 

nej důkladnější encyklopedický přehled (celkem 882) stran o prováděných výzkumech 

a aplikovaných výzkumných metodách v oblasti multikulturní výchovy. Nevýhodou 

této práce je to, že je zaměřena pouze na situaci v USA a např. o evropských 

výzkumech multikulturní výchovy vůbec neinformuje. 

• Handbook of Gross- Cultural Psychology (1997). Encyklopedická příručka o teorii a 

metodologii interkulturní psychologie, publikovaná již v 2., aktualizovaném vydání 

(poprvé vyšla v roce 1980). 

• Dictionary ofRace and Ethnic Relations (Cashmore et al., 1994). Slovník přinášející 

výklad základních pojmů používaných v teorii a výzkumu etnik a ras. 

• Wórterbuch der Ethnologie (1987). Odborný slovník zpracovaný německými etnology 

a kulturními antropology. Vykládá základní pojmy etnologie v pojetí blízkém českém 

myšlení. 
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4.4 Vědecké společnosti a výzkumná centra 

Ve světě působí několik mezinárodních vědeckých společností pro multikultyrní 

výchovu: 

Interantional Association for Intercultural Education (IAIE). Tato asociace byla 

založena v roce 1984. Je to mezinárodní síť pedagogických a výzkumných pracovníků, 

zaměřená na vývoj a šíření multikulturní výchovy. Činnosti asociace zahrnují: 

• Publikování časopisu Intercultural Education. 

-Organizování mezinárodních konferencí, workshopů, seminářů a 

podporování výzkumu, výcviku a vývoje v oblasti multikulturní 

výchovu. 

• Podporování legislativy pro multikulturní výchovu. 

-Konzultační činnost poskytovaná mezinárodním organizacím, včetně 

UNESCO, Rady Evropy a Evropské unie. 

European Fédération of Intercultural Learning (EFIL) je organizace nikoliv přímo 

výzkumná, nýbrž zaměřená na podporování aktivit v rámci „interkulturního učení". 

Tím se míní učení, k němuž dochází při mezinárodních výměnných pobytech mladých 

lidí z různých zemí; toto učení je podporováno edukačními metodami a materiály, 

které EFIL rovněž vyvíjí. Tato organizace byla založena v roce 1971, dnes je 

zaměřena na podporu multikulturní výchovy zejména v rámci „Evropské dimenze" ve 

vzdělávání. Organizuje semináře pro učitele a vydává metodické pokyny s instrukcemi 

o tom, jak vytvářet ve školách materiály pro multikulturní výchovu (např. Promoting a 

European Dimension of Intercultural Education, 1997). Česká republika je 

přidruženým členem. 
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Vědecká teorie v oblasti multikulturní výchovy je rozvíjena a příslušné výzkumy se 

provádějí ve většině zemí na vysokých školách a také v některých samostatných výzkumných 

institucích. Jsou to např.: 

International Centre for Intercultural Studies. Toto výzkumné centrum působí na 

Institute of Education, University of London, BedfordWay, London WCIHOAL, UK. 

Centre for Intercultural Education (Steunpunt Intercultureel Onderwijs). Kořte 

Meer, 9000 Gent, Belgium. 

Fachstelle Interculturelle Pedagogik (IKP) in der Lehrerbildung des Kantons 

Ziirich. IKP je středisko pro další vzdělávání učitelů se zaměřením na multikulturní výchovu. 

Reaguje na neobyčejně pestrou etnickou strukturu švýcarské populace (v důsledku velkého 

počtu imigrantů) a provádí poradenskou činnost pro učitele žáků z rodin imigrantů, publikuje 

materiály k multikulturní výchově a organizuje výzkumné projekty v dané oblasti. 
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5 MULTIKULTURNÍ PŘÍSTUP K FILOSOFII SOCIÁLNÍCH 

VĚD 

Multikulturalismus upozorňuje na příležitosti a nebezpečí světa rozdílů.Multikulturní 

filosofie sociálních věd nastoluje v souvislosti s problémy, které neodmyslitelně přináší 

studium člověka, nové otázky a užívá nové pojmy; starší otázky a pojmy filosofie sociálních 

věd pak staví do nového světla. Multikulturalismus se týká něčeho v dnešním světě 

zásadního: skutečnosti, že lidé, kteří se navzájem od sebe značně liší, jsou spolu v kontaktu a 

musí spolu vyjít. Všichni multikulturalisté se zaměřují na život v podmínkách kulturní a 

sociální rozdílnosti a na její pochopení. V pojetí multikulturalismu, který oslavuje kulturní a 

sociální rozdílnost, je každá společnost či kultura samostatnou jednotkou, již od jiných 

jednotek oddělují hranice, které ji částečně definují tím, že ji odlišují od jiných. Jednotlivci 

jsou navíc odrazem kulturních a sociálních jednotek, k nimž náleží. Osobní identitu určují 

kulturní a sociální jednotky, do nichž byli jejich příslušníci kulturně a sociálně začleněni. 

Protože jsou tyto kulturní a sociální jednotky různé, často na sebe narážejí; některé se 

dokonce budou nevyhnutelně pokoušet jiné rozvrátit nebo ovládnout. Silné jednotky se snaží 

potlačit slabší a nakonec je chtějí sobě zcela připodobnit. Pokud se jim to daří, ruší tím rozdíly 

mezi skupinami. Přirozená síla ve světě rozdílů tedy tlačí k jejich vymazání. 

Multikulturalismus pojímaný jako oslava rozdílnosti je reakcí na tuto přirozenou sílu. 

Trvá na kulturní a sociální integritě a na úctě k integritě jiných. Každou skupinu nabádá 

k tomu, aby si našla a pěstovala své vlastní jádro, a přitom aby uznávala a podporovala 

podobné snahy lidí v jiných skupinách. Každý z nás žije v rámci, který sdílíme s určitým 

počtem jiných a který se liší od rámců, v nichž žijí jiní. Naším úkolem je si tuto skutečnost 

uvědomit a ctít ji, oslavovat všechny barva a tvary, které skládají mozaiku lidského života na 

této planetě. 

Multikulturní svět, který zdůrazňuje etnické, generové,rasové, náboženské, třídní a 

kulturní rozdíly - svět, v němž jsou lidé posedlí odhalováním a ochranou svých specifik -, 

vede k fragmentaci (rozpadu, dezintegraci) sociálního poznání. Nakonec se zdá, že lidé 

z určité skupiny mohou poznat pouze jiní lidé z téže skupiny. V kostce řečeno, 

multikulturalismus jako by tvrdil, že abychom někoho znali, musíme jím být. 
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To ale znamená vážné zpochybnění sociálněvědného zkoumání. Mohou-li o ženách 

psát pouze ženy a mohou-li pouze ženy posuzovat, co se o nich napsalo (a totéž platí pro 

katolíky, homosexuály ), je představa otevřené komunity vědců, vedoucí dialog z hlediska 

veřejně přístupných důkazů, zcela falešná. 

V našem světě, který si je palčivě vědom odlišností mezi typy lidí rozdělenými 

etnickými, náboženskými, generovými, národnostními a třídními liniemi, je představa, že 

každá skupina musí mít vlastní sociální vědce, obzvlášť přitažlivá.Skupiny pak mohou chtít, 

aby se o nich vyjadřovali pouze jejich příslušníci, a věřit, že pouze někdo z jejich středu může 

skutečně rozumět jejich zkušenostem, pocitům a činům. 

Krátké zamyšlení odhalí, že pokud „znát"platí ve smyslu „mít stejnou zkušenost jako", 

v konečném důsledku můžeme znát maximálně sami sebe. Proč? Povaha zkušenosti je 

částečně funkcí povahy člověka, který má tuto zkušenost. Například zkušenost s návštěvou 

Osvětimi bude nejspíš zcela jiná pro Žida než pro člověka jiné národnosti; vlastně bude 

pravděpodobně jiná pro Žida, jemuž v tomto táboře zahynuli rodiče, než pro Žida, jehož 

příbuzným holocaust neublížil. Zkušenosti jsou částečně vytvářeny tím, co by se dalo nazvat 

interpretativními předpoklady, s nimiž člověk vstupuje do určité situace, tj. jsou utvářeny 

očekáváními, vzpomínkami, přesvědčeními, touhami a kulturními předsudky, které se k nim 

pojí. Když kráčí setmělou městskou ulicí drobná žena, je to jiný zážitek, než když jde po 

stejné ulici boxer těžké váhy. 

A protože „znát" neznamená pouze něco prožívat, ale chápat význam, být někým není 

ani nutnou, ani postačující podmínkou poznání někoho. 

Není to postačující, protože můžeme být někým, a přesto nevědět, o co v našem životě 

jde; není to nutné, protože někdy můžeme pochopit význam určité zkušenosti, i když jsme ji 

sami neměli a i když jsme úplně jiní než lidé, kteří ji mají. Pochopit význam zkušenosti je ve 

skutečnosti někdy snazší pro lidi, kteří nejsou „někým", kdo ji měl, protože mají od dané 

zkušenosti odstup nezbytný ke zhodnocení jejího dosahu. Styk s jinými lidmi a získávání 

zkušeností, které se povšechně podobají jejich zkušenostem, tuto vnímavost často prohlubují. 

Opravdové porozumění přesahuje pouhou vnímavost. Znát jiné - a vlastně i znát sebe -

znamená být schopen vidět v jejich zkušenosti smysl. Ktomu člověk návdavkem 

k vnímavosti potřebuje také schopnost dešifrovat význam této zkušenosti. A k tomu není třeba 

být někým jiným nebo se mu velmi podobat (pomineme - l i podobnost v onom nejširším a 

nezávazném smyslu, že jsme schopni zakoušet, myslit a cítit jako lidé). 
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Naše původní kultura a společnost jsou nám vnuceny, protože jsme š i je nevybrali a 

vybrat nemohli. Schopnosti nezbytné k tomu, abychom byli aktivními činiteli, jsme získali 

v procesu - a díky procesu - enkulturace a socializace do určité kultury a společnosti. Pojmy, 

způsob myšlení a cítění, pravidla a role, které z nás činí konkrétního člověka, nám byly dány, 

ať jsme chtěli, nebo ne. Naše kultury a společnosti nás nepřestávají uschopňovat a zároveň 

omezovat. Kultura nám poskytuje konceptuální a emocionální prostředky, které nám 

umožňují jednat - včetně způsobu, jakým vzdorujeme významům a pravidlům, manipulujeme 

s nimi a vytváříme nové. Bez jistých konstitutivních pravidel a rolí by nebyly možné určité 

formy identity. Regulativní pravidla a role navíc vymezují okruh přípustné činnosti, penalizují 

myšlení a chování, které se jim vymyká, porušovatele zbavují adekvátních prostředků a někdy 

určitému zakázanému nebo pobuřujícímu chování a myšlení brání hrozbou uvěznění, 

ostrakizace (vypovězení občana nebezpečného pro stát) nebo pobytu na psychiatrickém 

oddělení. Být faktickým aktérem mimo jiné znamená si svou aktivní roli uvědomovat. Na to 

poukazuje Paulo Freire (1972): „.. . . i utlačovaní jsou aktéry, ale protože si tento fakt 

neuvědomují, svůj vliv uplatňují je váhavě a neefektivně". Freire volá po vhodné 

„pedagogice", která by jim pomohla uvědomit si schopnost aktivního jednání, aby se skrze 

toto uvědomění naučili projevovat a prosazovat energičtěji a obratněji. 

To vše naznačuje , že ve zkoumání vztahu mezi aktivními bytostmi a kulturou a 

společností je třeba klíčový pojem „dělat" přesněji vyhranit. Naznačuje totiž několik možných 

souvislostí, mezi nimi i následující: 

• umožňovat (poskytováním nezbytných prostředků); 

• omezovat (ohraničováním škály možných alternativ); 

• vybírat (upřednostňováním jisté množiny výsledků); 

• zprostředkovat (utvářením způsobu, jímž jeden prvek ovlivňuje jiný) 

• zabraňovat (mařením jistých druhů změn); 

• determinovat (pevným ustanovením povahy, druhu nebo vlastnosti). 

V některých významech slova „ dělat" z nás společnost a kultura skutečně dělají, co 

jsme, i když je chápeme procesuálně, a trváme tedy na důležitosti lidského činitele. 
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Kultura a společnost utvářejí naši osobní a sociální identitu tím, že nás 

uschopňují a omezují, že vybírají a zprostředkují jisté druhy činnosti a jejích výsledků, kdežto 

jiným brání. Nedělají nás ale v tom smyslu, že by determinovaly, kdo jsme - pevně 

stanovovaly naši povahu a vlastnosti tak, že by naše chování, myšlení a cítění bylo jednoduše 

funkcí kultury a společnosti, v nichž shodou okolností žijeme. V procesu enkulturace a 

socializace se lidé nechovají jako papoušci; nejsme pouhými produkty nějakého procesu, 

který lidi formuje, jako když formičkami vykrajujeme vánoční cukroví. 

Úcta znamená ochotu naslouchat, otevřenost možnosti se poučit, schopnost 

reagovat a v případě nutnosti též kritizovat. Úcta znamená inteligentně, citlivě a nepředpojatě 

se účastnit. Má-li tedy být úcta hlavní hodnotou multikuturalismu, nemůže jít o pouhé 

přijímání; musí znamenat odmítnutí dogmaticky soudit, unáhleně třídit do předem daných 

kategorií, vykazovat do škatulky jinakosti, která má jiné držet od těla, a tím je potlačovat a 

pomíjet. Úcta, to není myslet si, že všechno, co jiní dělají, , je pro ně dobré" nebo že to 

vybočuje z mezí kritického hodnocení. 

Důraz na přijetí rozdílnosti má vyjadřovat a povzbuzovat toleranci. Někdy se to 

daří. Někdy to však může mít účinek opačný. Nadhodnocené rozdíly mohou přerůst 

v rozdílnost a z člověka, který se od nás určitým způsobem liší, se najednou stává někdo 

„Jiný", nám naprosto nepodobný. To je počátek cesty dolů, která vede od „oni nemyslí tak 

jako my", pokračuje k „oni necítí bolest a lásku tak jako my", nabírá spád u „oni se chovají 

spíš jako zvířata" končí závěrem „oni jsou opice, prasata, škodlivý hmyz". Prvním krokem 

k nenávisti je odlidštění těch, kdo jsou cizí, zvláštní, nám nepodobní; prvním krokem 

k odlidštění je trvání na absolutní, nesmiřitelné rozdílnosti. Zdůrazňování rozdílnosti tak může 

vést k netoleranci. 

Úcta jako pouhé přijímání rozdílnosti brání interakci, dialogu a vzájemnému 

učení. Přikazuje nám, abychom si jiných vážili, ale už ne s nimi utkávali ve vzájemné kritické 

reflexi. Konečným výsledkem multikulturalismu nesprávně chápaného jako pouhé přijímání 

tak může být izolace („my jsme my a oni jsou oni"). To není úcta, ale přehlížení. 
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Vzhledem k těmto problémům s pojetím úcty a přijímáním rozdílnosti je vhodnější 

multikulturalismus definovat pomocí pojmu osobní nasazení, slovo nasazení naznačuje,že 

pouhé přijetí rozdílů je nedostatečné.Sociální věda, vnímavá k požadavkům života 

v multikulturním světě, se snaží porozumět povaze těchto rozdílů; chce zjistit, proč se lidé 

liší, jak se tyto odlišnosti vyvíjejí v čase a jakým způsobem se nás týkají. Snaha vysvětlit 

rozdíly je jedním ze způsobů, jak si začít kulturní rozdíly kriticky přivlastňovat: jaký je 

význam této zvyklosti, proč to dělají zrovna tak? Jak se to srovnává s tím, jak to děláme my 

(děláme-li něco podobného jako oni)? Proč to oni dělají a my ne? Co kdyby to dělali jinak 

(a my také)? Otázky tohoto typu nám (a snad i jim) otevírají možnost uznat určitou svou 

omezenost a nedostatečnost a uvědomit si svou sílu. Tyto otázky jsou začátkem snahy 

porozumět jiným, tedy procesu rozšiřování obzoru, učení a růstu. 

Maxima „vnímej, uznávej a oslavuj rozdílnost" jsou příliš statická a příliš svazující. 

Dynamickou povahu sociální vědy a synergický (součinný) charakter skutečné multikulturní 

interakce lépe vystihuje heslo „angažuj se, ptej se, uč se". 
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6 Multikulturní výchova ve školní edukaci: projekty 

6.1 Přístupy Rady Evropy, OECD a Evropské unie 

Rada Evropy (Council of Europe), jejímž členem je mezi 40 jinými státy i Česká 

republika, se v posledních dvou desetiletích intenzivně zabývala multikulturní výchovou - ve 

svých dokumentech používá většinou termín „interkulturní výchova" (intercultural 

education"). Aktivity Rady Evropy se projevují v produkci velké řady doporučení a 

koncepčních materiálů k tomu, jak interkulturní výchovu ve školách evropských zemí 

realizovat. 

Jakousi „biblí" se stala v této oblasti kniha „Teaching about Europe" (M. Shennan, 

1991), která obsahuje metodické návody k tomu, co a jak ve školách vyučovat za účelem 

vytváření tzv. evropské identity. V knize se postuluje : 

„Všechny vzdělávací instituce mají nějaký formativní vliv. Školní vzdělávání musí 

připravovat mládež pro život v demokratické, multikulturní a multilingvní Evropě. Musí 

rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, aby mládež byla schopna aktivně se začleňovat do 

komunikace interakce s lidmi jiných kultur" (s. 215). 

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), sdružující 30 evropských 

a dalších zemí včetně České republiky, je ve svých aktivitách zaměřena hlavně na 

ekonomické záležitosti, ale také na s nimi související záležitosti vzdělávání. Protože 

vzdělávání je mimo jiné ovlivňováno kulturními faktory, nepřekvapuje, že OECD věnuje 

pozornost i problematice multikulturní výchovy. O tom svědčí zejména sborník Multicultural 

Education (1987), v němž jsou popsány způsoby realizace multikulturní výchovy ve školní 

edukaci. Podle S. Churchila (1987) jde o tyto typy realizace uplatňované v zemích OECD: 
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Kulturní homogenizace skupin (Žáci stejné kulturní příslušnosti jsou shromažďováni 

pro určité edukační do homogenních skupin tehdy, kdy jazyková omezení zabraňují 

začleňovat tyto žáky do běžných tříd.); 

Eliminace negativních prvků v kurikulech (Z učebnic jsou v důsledku tlaku ze 

strany ochrany lidských práv a růstu „multikulturního uvědomění" odstraňovány negativní 

stereotypy o jiných kulturách a etnických skupinách.); 

Zařazování kulturně relevantních obsahů ve vzdělávacích programech 

(Zařazování nových témat týkajících se kultur, zejména v společenskovědních 

předmětech, dějepisu a literatuře.); 

Uznání minoritního jazyka (Minoritní jazyk by měl být vyučovacím jazykem pro 

děti příslušné minoritní skupiny a zároveň by se měl stát vyučovacím předmětem pro žáky 

majoritní populace.); 

Proškolování pedagogických pracovníků (Proškolovaní akce obsahují informace o 

způsobu života, zvycích a očekáváních příslušníků minorit, s jejichž dětmi se učitelé setkávají 

ve školách.); 

Zajišťování pedagogických pracovníků z téže kulturní skupiny (Považuje se za 

důležité, aby žáci každé kulturní skupiny měli ve školách „své" učitele, tj. z řad jejich vlastní 

skupiny, ovládající její jazyk atd.); 

Poskytování multikulturních informací pro jiné než minoritní skupiny (Účelem je pěstovat 

v obyvatelstvu pozitivní postoje ke kulturním diferencím.) 

Evropská unie 

Evropská unie vyvinula řadu projektů a programů pro realizaci interkulturní výchovy. 

Jedním z nich je projekt Rozvíjení interkulturního názoru (Developing an Intercultural 

Outlook, 1997). Jde o projekt obsahující návody a cvičení k tomu, aby různé společenské 

organizace a skupiny mohly uskutečňovat akce zaměřené proti rasismu. 
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Dalším dokumentem je Intercultural Education in the European Union: Local, 

Regional and Interregional Activities (1999). Popisuje jednotlivé případy „dobré praxe" 

v lokální a regionální politice interkulturní výchovy, obsahující některé inovativní a netradiční 

přístupy. Jde o projekty, programy, partnerství, informační sítě aj. zaměřené na vyučování 

jazyků v multikulturní společnosti; integraci imigrantů z různých kulturních a etnických 

společenství; potírání rasismu a xenofobie; podporování interkulturního přístupu ve školním 

vyučování aj. 

6.2 Projekt Evropské asociace učitelů: „My a ti druzí" 

Je všeobecně uznáváno, že úspěšnost realizace každého vzdělávacího programu ve 

školách stojí a padá s tím, jak k určitému programu přistupují učitelé - zda se s ním ztotožní, 

oblíbí si jej, nebo zda je jim lhostejný, či dokonce jej odmítají. Je proto pochopitelné, že 

Evropská asociace učitelů (European Association of Teachers) se zamýšlela i nad 

multikulturní výchovou jakožto prioritní záležitostí vzdělávání mládeže v Evropě a 

mezinárodní skupina odborníků vypracovala program nazvaný My a ti druzí : Setkávání 

kultur v Evropě (Us and the others - Europe: encounter of cultures, 1993). 

Je to metodický materiál, který má sloužit učitelům k tomu, aby efektivně 

představovali žákům ve svých třídách kultury různých evropských národů. Představuje určité 

metodické postupy, které mohou být využívány přímo ve vyučování nebo zabudovány 

v učebnicích. Vychází se ze situace, kdy v Evropě působí dvě protikladné tendence: Na jedné 

straně se rozvíjí spolupráce mezi národy a v řadě zemí vznikají vskutku multikulturní 

společnosti; na druhé straně vzrůstá nacionalismus a sílí nedůvěra i předsudky mezi některými 

etniky. 
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Za této situace je pro multikulturní výchovu ve školách nutno uplatňovat tyto 

didaktické zásady: 

• Objasňovat žákům, že lidé uvažují rozdílně o mnoha věcech v důsledku kulturní 

diferenciace. 

- • Umožnit žákům, aby tyto kulturní diference mohli sami zkoumat a vciťovat se do 

nich. 

• Poskytnout žákům příležitost, aby viděli, jak na jejich vlastní kulturu nahlížejí 

příslušníci jiných kultur. 

• Učit je, jak rozpoznávat své předsudky a jak si osvojovat objektivní názory o jiných 

kulturách. 

• V multikulturním vyučování je nejefektivnější využívat primární zdroje, tj. vzaté 

přímo ze zemí příslušné kultury. 

V materiálu My a ti druzí jsou podrobně metodicky rozpracovány výukové informace 

o čtyřech zemích: Rakousko, Švýcarsko, Belgie, Nizozemsko. Jsou zastoupeny 

charakteristiky reprezentující kulturu každé země, včetně toho, jak se na dotyčnou zemi dívají 

příslušníci sousedních či jiných národů. Zmíněné země jsou představeny řadou svých rysů : 

politický systém; lidská práva včetně práv minorit; architektura; ekonomika; historie; jazyk; 

trávení volného časů. Je důležité (zvláště pro vzdělávající se mládež) se dozvídat: 

• kterým úředním jazykem se mluví v dané zemi, 

• zda se mluví j eště j inými j azyky, 

• jaké jazykové problémy přitom vyvstávají, 

• které sporty jsou populární v určité zemi, 

• jak lidé tráví v těchto zemích mimopracovní dny a svátky, 

• jak cestují do jiných zemí a do kterých apod. 

Jedním z metodických pokynů pro učitele v tomto projektu multikulturní výchovy je 

to, že mají žákům vysvětlovat vždy shody a rozdílnosti mezi zeměmi. 
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Celkově je tento projekt určen ktomu, aby umožňoval učitelům kompenzovat 

nedostatky školních učebnic v západoevropských zemích, které zanedbávají pohled na běžné 

rysy života v jiných zemích. Je to jistě správná cesta pro realizaci multikulturní výchovy. -

Ktomu je nutno konstatovat, že nejnovější české učebnice zeměpisu, občanské výchovy aj. 

tyto nedostatky překonávají a svou informační pestrostí a vizuální vybaveností vytvářejí dobré 

předpoklady pro realizaci multikulturní výchovy 

ve školách. 

7 Česká republika: podmínky pro realizaci multikulturní 

výchovy 

Všeobecně se dnes uznává, že multikulturní výchova je pro českou společnost a 

především pro populaci mládeže nezbytná. Probíhající transformace české společnosti po 

roce 1989 přinesla také otevřený pohled na etnickou situaci v zemi a na staré i nově se 

vynořující konflikty etnického a kulturního charakteru. Také novodobý příliv cizinců -

imigrantů, dočasných pracovníků, uprchlíků i kriminálních osob . mění dřívější poměrně 

ustálenou etnickou situaci a vyvolává určité postoje a nálady obyvatelstva. Zároveň ale 

přetrvává nedostatek hlubších vědeckých analýz z těchto jevů, a tudíž i teoretická a výzkumná 

základna pro realizaci multikulturní výchovy je v České republice slabá, resp. v některých 

aspektech nulová. 

7.1 Etnická struktura české společnosti 

Česká společnost nikdy nebyla absolutně homogenní ve své etnické struktuře. Toto 

tvrzení lze konstatovat již pro nejstarší dobu, kdy Slované osídlovali území Čech a Moravy. 

Historiografícké a archeologické doklady informují o tom, že nejstarší slovanské skupiny se 

dostávaly na naše území v 2. polovině 5. století a v 1. polovině 6. století. 
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Přitom docházelo k prvním interetnickým procesům našich slovanských předků 

(historických Čechů) ve vztahu k jinému obyvatelstvu: 

Již před rokem 500 docházelo k expanzi Slovanů na naše území. Na různých místech se 

uskutečňovaly násilné vpády slovanských skupin, ale podstata rozsídlení Slovanů tkvěla v zemědělské 

kolonizaci vhodných území, kde původní obyvatelstvo z různých příčin prořídlo nebo které 

opustilo...Lze předpokládat kontakty s germánským obyvatelstvem,s kmenem Langobardů aj. a 

možná i se zbytky někdejší keltské populace, jež Slované dokázali jazykově překrýt... 

Tudíž na našem území musíme počítat s germánským a předgermánským etnickým podložím, 

které se podílelo na formování kultury slovanského obyvatelstva. Podle archeologických nálezů (např. 

sídliště Březno u Loun) opírala se hospodářská základna posledních „českých" Germánů o usedlé 

zemědělství a chov dobytka a lišila se pravděpodobně jen málo od hospodářství nejstarších 

slovanských celků u nás. (Přehled Dějin Československa, 1/1. Praha, Academia 1980,) 

Podle sčítání obyvatelstva ke dni 3. 3. 1991 bylo zjištěno, že na území České 

republiky žilo celkem 10 302 000 obyvatel, z nichž 94,8 % tvořili Češi a 5,2 % byli občané 

jiných etnik. 

Současná etnická struktura populace v České republice je pestrá. Především jsou to 

cizinci (mimo Slováky) - těch s legálním pobytem je oficiálně udáváno 55 844 (stav v červnu 

2000); počet nelegálně se zdržujících cizinců na území ČR není zjištěn, avšak odhaduje se na 

zhruba stejný počet. Z cizinců jsou to především: 

• V zemi žije kulturně a rasově odlišná komunita Vietnamců (Millerová, 1998), jejichž 

počet je odhadován na 20 000 - 30 000 osob. 

• Je zde několik desítek tisíc Ukrajinců, převážně stavebních dělníků, zčásti 

s nelegalizovaným pobytem. 

• Dále u nás žije nezjištěný počet Rusů, převážně podnikatelů a jejich zaměstnanců, 

zejména v Praze a v Karlových Varech. 
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• V České republice pobývá dlouhodobě pestrá směsice dalších cizinců - Němci, 

Američané, Irové, Italové aj. - převážně obchodníci, učitelé jazyků, žurnalisté. 

• Po roce 1993 přesídlilo do České republiky přes 1 000 krajanů z Kazachstanu, 

Ukrajiny a Rumunska, kteří žijí rozptýleně v různých obcích. 

Kromě toho jsou v České republice ještě cizinci - uprchlíci. Jsou to cizinci chránění 

mezinárodním právem, z nichž většina se nachází v humanitárních střediscích Ministerstva 

vnitra ČR. V letech 1990 - 1998 prošlo uprchlickými tábory přes 14 000 těchto osob. Jejich 

počet se ještě zvýšil v důsledku války v Jugoslávii v roce 1999 a jiných konfliktů. Část osob 

jsou lidé zadržení při nelegálním přechodu hranic České republiky, zejména do Německa 

nebo odtud k nám vrácení. 

Etnická paleta populace žijící v současné České republice je dosti pestrá. Je 

v mnoha ohledech zcela nová, neočekávaná, a tak způsobuje pro realizaci multikulturní 

výchovy nemalé problémy. Ty jsou vyvolávány zejména neobvyklostí dané multietnické 

situace pro většinu Čechů a jejich nepřipraveností na soužití s jinými etniky. Vytváří se tak 

specifické „etnické klima". 

Termín „etnické klima" zavedl u nás sociolog I. Gabal (1999) a vyjadřuje jím postoje a 

představy české společnosti o soužití s etnicky odlišnými komunitami. Empirická zjištění o 

tomto etnickém klimatu pocházejí z výsledků sociologických výzkumů prováděných v letech 

1994 - 1996. Hlavními otázkami a aspekty etnického klimatu jsou (Gabal, 1999, s. 71): 

• Vážnost a naléhavost etnických problémů a vztahů, tj. do jaké míry jsou etnické problémy závažné 

pro českou populaci. 

• Postoje české populace k otevírání ČR cizincům, k imigraci a k národnostním a etnickým 

skupinám. 

• Pohled majoritní populace na soužití s romskou menšinou. 

• Etnické postoje české společnosti ve vztahu k bezpečnostním problémům ČR (extremistická hnutí 

aj.). 

Data, která jsou k těmto otázkám prezentována, odrážejí pouze názory majoritní 

Populace ve vztahu k minoritám, ale nevypovídají o názorech a postojích menšin ve vztahu 

k majoritní společnosti. 
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7 . 2 Postoje české populace k cizincům 

Údaje o postojích české populace k rostoucímu počtu cizinců přicházejících do ČR 

nebo v zemi žijících svědčí o následujícím (Gabal, 1999): 

• Celkově zesiluje odmítavé stanovisko k cizincům: Příliv cizinců do země hodnotilo nepříznivě 

77 % respondentů v roce 1994, kdežto v roce 1996 již 81 % respondentů. 

• Výhrady vůči cizincům pramení hlavně z názoru, že cizinci se významně podílejí na 

enormním růstu kriminality po roce 1990 a přispívají tak k poklesu bezpečnosti v zemi. Silné 

jsou rovněž obavy z negativních ekonomických vlivů cizinců (činnost mafií, podvody, praní 

špinavých peněz aj.). 

• Postoje české společnosti cizincům jsou však diferencovány - vzhledem k jejich národnosti či 

rase. Např. pokud jde o přijatelnost nebo nepřijatelnost sousedství, dotázaným osobám by 

nejméně vadilo žít vedle Slováků, Francouzů, Židů a jiných, více by jim vadilo sousedství 

Rusů, Ukrajinců, Asiatů (Vietnamci, Číňané) a Arabů a nejvíce sousedství Romů (téměř 90 % 

respondentů). 

• Většina dotazované české populace dává přednost tomu, že by se cizinci a etnické skupiny 

měli přizpůsobovat našim zvyklostem. Projevuje se tak spíše příklon k podpoře asimilace 

nečeské populace než ke kulturní pluralitě. 

Etnické klima v české společnosti charakterizuje Gabal (1999) j ako xenofobní, 

restriktivní (omezující) a utilitaristické, naplněné emocemi, úzkostí a kulturní uzavřeností. 

Uvedené interpretace nelze naštěstí chápat j ako vědecky zcela opodstatněné. 

Vycházejí pouze z dat kvantitativního šetření, jen z několika položek strukturovaného 

dotazníku a neopírají se o zjištění z aplikace kvalitativního výzkumu. 
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O tom, jaké je skutečně etnické klima v současné české společnosti, nejsou 

k dispozici dostatečně věrohodné a vědecky fundované nálezy. Existují však některé 

výzkumné sondy, jež nepotvrzují pochmurný obraz o xenofobních či rasistických Češích, jak 

je podává I Gabal (1999) a začasté i někteří žurnalisté. Jednu z těchto sond realizovala A. 

Svobodová (1998), v rámci projektu Výchova k toleranci a proti rasismu na pražských 

školách. Šlo o program multikulturní výchovy (přednášky pro žáky 8. a 9. ročníku v 24 

základních školách), před jehož zahájením dostávali vždy žáci za úkol napsat esej o rasismu, 

s tímto zadáním: 

• Popiš své setkání s někým, kdo je odlišné rasy než ty sám. 

• Pokud jsi se s někým podobným nesetkal, napiš, co si myslíš o 

lidech jiné rasy. 

• Co si myslíš o lidech různých ras, kteří v naší zemi žijí nebo do 

ní přicházejí, a 

o nově se tvořící multikulturní společnosti. 

Bylo analyzováno téměř 800 napsaných esejů, jež žáci vypracovali anonymně - lze 

tedy předpokládat poměrně vysokou věrohodnost sdílených názorů. Autorka konstatuje, že 

podle celkových postojů vyjadřovaných žáky bylo možno vyčlenit tři základní skupiny: 

(A) „Protirasistická" skupina: Představuje největší podíl (58,7 % v souboru 785 

prací). Žáci v nich vyjádřili jednoznačný nebo téměř jednoznačný odsudek rasismu, 

otevřenost vůči multikulturní společnosti, ideu rovnosti lidí. Za podmínku soužití ras a národů 

považují ovšem žáci „slušné chování" či dodržování zákonů. 

(B) „Rasistická" skupina: Představuje nejmenší podíl (7,6 % esejů). Žáci vyjadřují 

negativní postoj k příslušníkům jiných ras, navrhují agresivní řešení apod. 

(C) „Nevyhraněná" skupina: Poměrně velký počet prací (33,7 %) vyjadřujících 

širokou škálu názorů, které nejsou ani vyhraněně protirasistické, ani přímo rasistické. 
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A. Svobodová (1998) shrnuje poznatky výzkumu do závěrů, které poskytují určitý 

vhled do etnického klimatu sdíleného českou mládeží: 

„Vlastní postoje žáků k rasismu, ale i k soužití s příslušníky jiných etnik jsou méně 

zneklidňující, než jsme předpokládali... Potěšitelná je snaha dětí pochopit problém, vysvětlit si jej, 

najít jeho řešení a odsoudit agresi vitu... Závažné nedostatky se vyskytují zejména v chápání pojmu 

rasismu... i ve zmatení pojmů, kdyžjde o příslušníky jiných ras, národů či etnických skupin." (s 146) 

Tato zjištění o etnickém klimatu mezi českou mládeží potvrzuje i odborný výzkum, 

který provedla na souboru 375 studentů pražských středních škol T. Šišková (1998). Protože 

aplikovala stejnou metodu jako A. Svobodová (1998), tj. vypracování esejů na zadaná tři 

témata, je možno srovnávat názory a postoje obou skupin subjektů - žáků základních škol a 

studentů středních škol. Ukázalo se, že mezi oběma skupinami jsou určité, a to potěšující 

rozdíly: 

• Mezi středoškoláky je vyšší podíl subjektů s pozitivním postojem k příslušníkům 

jiných ras a etnik (celkem 73,3 %) a naopak nižší podíl s negativním postojem (10,2 

%) s nevyhraněným postojem (16,5 %) než u žáků základních škol. 

• Jinak ovšem jsou postoje středoškoláků k cizincům či jiným etnikům obdobně 

diferencované jako u žáků základních škol: Pokud se studenti zmiňují o Romech, 

většina z nich k nim zaujímá negativní postoj - naopak černoši jsou hodnoceni spíše 

pozitivně. Některá ostatní etnika jsou hodnocena jak pozitivně, tak negativně - např. 

Ukrajinci jsou oceňováni pozitivně pro své pracovní výkony na stavbách, jinými ale 

negativně ve spojitosti s kriminalitou. 

Ze striktně vědeckého hlediska nelze nálezy získané vyšetřením vzorků pražské 

mládeže zobecňovat. Jak je prokázáno jinými empirickými výzkumy, pražská populace žáků a 

studentů je specifická ve srovnání s populací mladých lidí z menších měst a z venkovských 

obcí. Přesto jsou to zjištění, která poskytují pohled na etnické klima v části české mládeže 

koncem 90. let a o něž se lze opřít při konstruování programů multikulturní výchovy. 
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7. 3 Realizace práv příslušníků národnostních menšin v ČR 

Péče o práva příslušníků menšin zahrnuje: 

• vzdělávání v mateřském jazyku (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR -

polské národnostní školství, slovenské národnostní školství, vzdělávací programy pro 

romské děti a mládež, dotační politika MŠMT ČR), 

• kulturní aktivity, program uchování a rozvoje národnostních kultur (dotační politika 

Ministerstva kultury ČR), 

• šíření a přijímání informací v mateřském jazyku (rozhlasové a televizní vysílání, 

vydávání periodického a neperiodického tisku). 

7.4 Podpora multikulturní výchovy ve RVP 

Žáci a učitelé mají dnes k dispozici učebnice a jiné edukační materiály obsahující 

prvky multikulturní výchovy. Není však prokázáno, zda a jak jsou příslušné vzdělávací 

obsahy z těchto edukačních konstruktů prezentovány žákům učiteli, ani to, jaké 

případné efekty tato prezentace v žácích vyvolává. 

Multikulturní výchova není věcí pokynů, záleží na tvořivosti učitelů, na jejich 

přístupu. Pro realizaci multikulturní výchovy v českých školách jsou vytvořeny určité 

příznivé teoretické předpoklady ve vzdělávacích programech, projektech, učebnicích aj. 

Avšak nakolik úspěšně jsou tyto předpoklady využívány v praxi, to záleží jak na 

subjektech zúčastněných v procesech školní edukace, tak na širším společenském 

prostředí. Dnes přitom jde také o novou situaci, kdy čeští učitelé a žáci se stále častěji 

setkávají ve třídách s žáky-cizinci. Pro učitele tím vznikají problémy, s nimiž se dříve 

nemuseli vypořádávat - jak komunikovat s těmito cizinci, jak je začleňovat do českého 

školního prostředí, jak je hodnotit a klasifikovat např. při jejich nedostatečné znalosti českého 

jazyka apod. 
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Samozřejmě tato problematika se týká nejen české situace, ale platí i pro realizaci 

multikulturní výchovy v jiných zemích. Ukazuje se, že jnnoho záleží na tom, jak učitelé a jiní 

pracovníci provádějí multikulturní výchovu v praxi, chápou její účel a cíle. 

Vývoj společenského života v ČR po změnách sociálně politického klimatu po roce 1990 

ukázal nutnost systematické přípravy mladé generace na zvládání nároků mezisociálních 

vztahů. Tento fenomén je již přijatým faktem. Moderní člověk vstupuje ve svém profesním 

ale i soukromém životě do poměrně značného množství vztahů, často s příslušníky jiných 

národů. Právě připravenost mladé generace zvládat sociální problémy na základě poznání a 

vlastní sociální vyspělosti neagresivní cestou, je stabilním základem dalšího rozvoje naší 

civilizace, který bychom mohli charakterizovat jako rozvoj trvale udržitelný. 

Život lidí různých ras, přesvědčení a kultur na planetě Zemi je problematika stejně 

stará jako lidstvo samo. Přesto je toto soužití stále častým zdrojem konfliktů. 

Rychlým přenosem informací z jednoho konce Země na druhý se Svět „zmenšuje", zkracují 

se vzdálenosti mezi zeměmi, mezi kulturami. Často se nás tato skutečnost bezprostředně 

dotýká, neboť u nás začíná žít stále více lidí ze vzdálených zemí s výrazně jinou kulturou a 

tradicemi. 

V příštích desetiletích bude ještě v daleko větší míře docházet ke sbližování kultur, 

lidé budou vytvářet mnohokulturní společenství. Vlastně už nyní toho můžeme být svědky ve 

všech velkých městech světa. I na tuto situaci, jako na spoustu dalších, může škola děti 

připravit. 

Bude trvat pravděpodobně několik generací, než se nově příchozí kultury sžijí v jedné 

zemi se starousedlíky. S genem tolerance se nerodíme, toleranci se učíme při výchově. Zde 

má multikulturní výchova prostor. Proto řada vyspělých evropských zemí začala už před lety 

pracovat s programy multikulturního vzdělávání dětí a mládeže. Ve školních lavicích se při 

nich setkávají děti, jejichž rodiče přijeli z různých koutů světa. Mnohé děti se již narodily ve 

svých nových vlastech a na rozdíl od rodičů se cítí být Evropany,Francouzy, Angličany, 

Němci, Holanďany nebo Čechy podle toho, v které zemi žijí, více, než např. Vietnamci, 

Afričany atd. Děti přijímají nové prostředí a rychle si na ně zvykají. To, co se generaci jejich 

rodičů může zdát nové, nepřijatelné, bude pro generace jejich dětí a vnuků mnohem menší 

problém, nebo to vůbec nebudou vnímat jako obtíž. Tato situace však nenastane sama. 

86 



Naše země se stala součástí Evropské unie. To nám jako členské zemi přinese řadu 

nových možností, změn i nových vlivů. Např.každý, kdo se bude chtít dobře uplatnit na trhu 

práce, bude muset ovládnout nejméně jeden další evropský jazyk. Za prací se už nejezdí jen 

do sousedního města, ale do kterékoli země EU. 

Předcházející řádky se týkají těch, kteří přicházejí do určující kultury s více nebo 

méně uvědomovaným cílem stát se její součástí. Avšak na území mnoha států žijí příslušníci 

kultur, kteří považují dané území za „své". Jejich odlišnosti vznikají z principu národnostního, 

např.frankofonní a anglofonní oblasti v Kanadě či Valoni a Vlámové v Belgii, náboženského, 

např. islámští Bosňané a pravoslavní Srbové vJJosně a Hercegovině či protestanti a katolíci 

v Severním Irsku. Výrazné skupiny, které si zachovaly svou vlastní kulturu, bez jejího 

zakotvení v určitém prostředí a státě, představují v celé Evropě a také v České republice 

Romové a Židé. Tyto dvě na první pohled zcela odlišné skupiny pak potkává ve vypjatých 

okamžicích historie velmi podobný těžký osud. Majoritní společnost by měla hledat stále více 

styčných bodů a žít „spolu" s těmito skupinami, nikoliv „vedle nich" nebo snad „proti nim". 

Uspořádání vzájemných vztahů do úrovně „MY a ONI" z důvodů odlišné kultury nebo 

rasy vzniká rychle a snadno a stává se často zdrojem mnoha negativních až agresivních jevů. 

Příkladů je kolem nás, bohužel,až příliš mnoho, proto je nutné tomuto fenoménu 

nedorozumění, případně nesnášenlivosti včas předcházet. Malé děti „nasávají" zkušenosti ze 

světa rychlostí blesku. Odborně říkáme, že učení je sociálně kulturním procesem. Během 

toho, jak děti rostou a přijímají informace, získávají také informace, které můžeme bez obav 

označit jako nesprávné a které jsou velmi zkreslenými představami nebo předsudky o životě 

jiných kultur. Ocenit na druhých to, co je jejich předností, co je jiné a zajímavé, a souhlasit 

s tím. To dokážeme nejlépe v otevřené a vstřícné atmosféře. Dětem velmi pomůže, udělají-li 

první vstřícný krok dospělí, např. učitelé. Ktomu je třeba se oprostit od svých lety 

vypěstovaných představ, očekávání, norem i „šablon". Zejména patříme-li k většinové 

společnosti v zemi, bude tento krok vyžadovat zvýšené úsilí. Ovšem ti, kteří se pustí do díla a 

podaří se jim je zvládnout, budou mnohonásobně odměněni radostí těch, kteří jsou jim 

svěřeni, a zároveň jim otevřou cestu k soužití různých kultur. 
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8 Interkulturní rozdíly ve školní edukaci 

Pro teorii a praxi multikulturní výchovy je důležité vědět, že existují významné 

interkulturní-rozdíly také ve školní edukaci: Projevují se v plánovaném obsahu a cílech 

vzdělávání (tedy v kurikulech); v interakci mezi učiteli a žáky; v postojích učitelů vůči žákům 

a jejich rodičům; v orientaci žáků a studentů na vzdělávání jako životní hodnotu; v klimatu, 

které je charakteristické pro školní edukaci v určité zemi či etnickém společenství; 

v závažnosti přikládané žáky a učiteli dosahovaným vzdělávacím výsledkům aj. 

V současných letech jsou některé tyto rozdíly identifikovány a popisovány 

v mezinárodních srovnávacích výzkumech vzdělávacích systémů - cross-national 

komparative research on education. Byly zkonstruovány indikátory vzdělávání, tj. ukazatele, 

jež umožňují zjišťovat shody a rozdílnosti ve vzdělávání různých zemí. Rozdíly se ukazují 

např. v množství času, které země věnují na vyučování určitým předmětům a tématům, resp. 

v tom, zda určité předměty vůbec začleňují do povinného vzdělávání. Interkulturní rozdíly je 

možno ilustrovat na případu cizích jazyků jako předmětů vyučovaných v rámci všeobecného 

vzdělávání: 

Jednotlivé země se odlišují v několika aspektech, pokud jde o cizí jazyk ve školní 

edukaci (podrobněji in Průcha, 1999, s. 251 - 272): 

Zahájení výuky cizího jazyka : V některých zemích (Lucembursko, Irsko aj.) se cizí 

jazyk začíná povinně vyučovat již od 1. ročníku primárního vzdělávání, v dalších zemích až 

ve věku 9 - 10 let (Francie, Řecko aj.) nebo 1 0 - 1 1 let (Dánsko, Finsko, Česká republika, 

Maďarsko aj.) nebo až ve věku 12 let (Polsko, Rusko aj.). 

Časová dotace pro cizí jazyky: Mezi jednotlivými zeměmi jsou rozdíly v tom, jakou 

závažnost přikládají cizím jazykům, a na základě toho, kolik času jim vymezují v učebních 

plánech škol. Např. pro žáky ve věku 13 let je věnováno v Lucembursku 53 % času z celkové 

doby vyučování za rok, zatímco ve francii pouze 11 % času a v Rakousku jen 9 % času. 
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Volba povinného jazyka: Zde jsou interkulturní rozdíly nejzřetelnější týkají se toho, 

zda určitý cizí jazyk je zaveden jako povinný pro všechny žáky, nebo zda si žáci mohou 

vybrat jeden z několika cizích jazyků. Např. v Dánsku, Norsku, Švédsku a Nizozemsku je 

prvním povinným jazykem pro všechny žáky základního vzdělávání angličtina. V jiných 

zemích si žáci mohou zvolit buď angličtinu, francouzštinu, němčinu, nebo jiný jazyk. Na 

Islandu je zase prvním povinným cizím jazykem dánština. Specifická situace je v českých 

základních školách: Žáci si mohou volit z několika cizích jazyků (angličtina, němčina, 

francouzština, ruština, španělština) a je příznačné pro českou kulturní orientaci, že zhruba 

polovina žáků (52 %) základních škol se učí angličtinu a téměř druhá polovina (46 %) 

němčinu jako první cizí jazyk; bohužel jen nepatrný počet žáků (necelá 2 %) se učí 

francouzštinu nebo ruštinu. Rozdíly jsou ovšem podle regionů - např. v severních Čechách 

volí více žáků němčinu než angličtinu. Těžko lze odhadnout, jaký bude další vývoj, avšak 

v průběhu 90. let lze pozorovat celkově přírůstek žáků volících angličtinu a úbytek učících se 

němčinu. Samozřejmě interkulturní rozdíly se týkají řady jiných aspektů školní edukace -

např. jde o kulturně zakotvené postoje žáků k učení a k sebehodnocení vlastní školní 

úspěšnosti. Těmito záležitostmi se zabývá Monique Boekaertsová (1998) na univerzitě 

v Leidenu. Dokládá, že v různých kulturách mají žáci a studenti specifické „sebehodnotící 

konstrukty", jež ovlivňují jejich učení ve škole, např.: 

„Vzdělávací výsledky v matematice a v některých jiných předmětech u žáků a studentů 

v USA jsou „etnicky diferencované": Žáci asijského etnika (Asian Americans) - např. Číňané, 

Korejci, Japonci, Vietnamci - výrazně převyšují bílé Američany. Avšak přesto tito bílí američtí žáci 

mají o sobě a své vlastní úspěšnosti vyšší mínění, vyšší sebehodnocení než žáci asijského původu. 

Boekaertsová cituje z jednoho mezinárodního výzkumu, v němž se skupina amerických žáků umístila 

na předposledním místě v testech matematických znalostí, avšak zároveň tito žáci byli na prvním 

místě co do souhlasu s výrokem „Jsem úspěšný v matematice". 

Kulturní odlišnosti ve školní edukaci mají ještě hlubší kulturní základ: 

Jde o celkový postoj k výchově a vzdělávání dětí. 
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Interkulturní rozdíly .ve školní edukaci j sou nejnověji potvrzovány důkladným 

výzkumem tzv. edukačního klimatu. Edukační klima ve třídách a školách j e pojem 

vyjadřující to, co subjekty edukace (žáci, studenti, učitelé) vnímají a prožívají j ako vzájemné 

psychosociální vztahy v konkrétním životě třídy a školy. Výzkum edukačního klimatu 

metodologicky nejvíce rozpracoval australský vědec Barry J. Fraser. Tento autor se 

spolupracovníky provedl srovnávací výzkum interkulturních rozdílů v edukačním klimatu 

(Aldridge, Fraser, Huang, 1999): 

Šlo o výzkum týkající se edukačnílio klimatu ve školních třídách dvou zemí - Austrálie a 

Tchai-wanu. Jak známo, jde o dvě země, které se nacházejí ve stejném regionu jihovýchodní Asie, ale 

zároveň jsou kulturně zcela odlišné - Tchai-wan s filozofií a náboženstvím buddhismu a taoismu a 

s čínštinou jako jazykem komunikace a Austrálie s angloamerickou kulturou a s angličtinou jako 

úředním jazykem. U tohoto výzkumu bylo cenné, že aplikoval tzv. triangulaci, tj. kombinaci několika 

metod pro výzkum téhož jevu. To dává záruku, že nálezy týkající se interkulturních rozdílů jsou 

vskutku věrohodné. Výzkumná procedura spočívala v následujícím: 

Zkoumáno bylo 50 tříd (1 081 žáků) 8. a 9. tříd všeobecně vzdělávací školy v Austrálii a 

paralelní vzorek 50 tříd (1 879) 7. - 9. ročníku na Tchai-wanu. V obou případech šlo o typické školy 

těchto zemí, jak z velkoměstského, tak z venkovského prostředí. Nejprve byl aplikován dotazník 

WIHIC umožňující monitorovat žáky prožívané edukační klima ve třídách. Jde o dotazník se škálou, 

podle níž subjekty vyhodnocují různé parametry klimatu: Jak si žáci vzájemně pomáhají; jak projevují 

svou angažovanost pro vzdělávání; jak jsou podporováni ve výuce učiteli; jak jsou začleněni do 

aktivního učení apod. Dále byly použity metody kvalitativního výzkumu: pozorování výuky; 

rozhovory s žáky a s učiteli; terénní zápisky pořizované výzkumníky. Rozhovory s vybranými žáky 

byly zaměřeny na to, aby prohloubily poznatky získané z dotazníků. 

Nálezy kvalitativního výzkumu svědčí vskutku o kulturních diferencích ve školní edukaci 

obou zemí: 

• Edukace v tchai-wanských třídách je výrazně zaměřována na vzdělávací 

obsahy. Učitelé se snaží co nejúplněji prezentovat předepsané učivo, 

opírají se při tom hlavně o učebnice. Odchylky od učiva vymezovaného 

v kutikulárních dokumentech j sou vnímány negativně j ak ze strany rodičů, 

tak samotných žáků. 
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Typickým didaktickým postupem v tchai-wanských třídách je práce učitelů 

s celou třídou, kdy učitelé kladou otázky a jednotliví žáci odpovídají. Dobrý výsledek 

ve zkouškách je dominantním cílem všech zainteresovaných subjektů - žáků, jejich 

rodičů a učitelů. 

• Naproti tomu v australských třídách je pro edukační klima příznačný důraz 

na rozvoj schopností jednotlivých žáků. Přitom není dominantním cílem 

to, aby se ve vyučování pokrylo všechno učivo, a proto také jsou 

používány různé vyučovací metody a individuálně odlišné způsoby 

prezentace učiva učiteli. 

• Interkulturní rozdíly se projevují i v postavení učitelů v obou zemích: 

Žáci na Tchai-wanu mají vůči učitelům mnohem vyšší respekt, než je 

tomu v Austrálii, a učitelé udržují od svých žáků sociální distanci. Tchai-

wanští učitelé mají také vyšší socioprofesní status ve společnosti. Ve 

třídách se proto jen zřídka vyskytuje nekázeň či projevy rušivého chování 

žáků. Naproti tomu v australských školách je nekázeň žáků běžná a 

v mnoha případech „australští žáci se chovají způsobem, který se 

vyznačuje despektem vůči učitelům". 

• Žáci zde také často projevují nesouhlas s tím, jakými metodami je učitelé 

vyučují apod. Pozorováním reálné výuky se zjistilo, že australští učitelé 

nemají vůči žákům sociální distanci, berou žáky jako své rovnocenné 

partnery; avšak titíž učitelé přiznávali v rozhovorech, že nekázeň žáků je 

vůbec nej větším problémem ve výuce. 

• Edukační klima v obou zemích je odlišné co do filozofie, která jej ovládá: 

Pedagogickým cílem v tchai-wanských školách je rozvíjet co nejvíce 

znalosti a dovednosti žáků, kdežto za jejich sociální a emoční rozvoj se 

přisuzuje hlavní odpovědnost rodině a společnosti. V australských školách 

naopak panuje přesvědčení, nekognitivní rozvoj žáků není jedinou či 

hlavní prioritu školní edukace. 

Autoři výzkumu uzavírají konstatováním, že edukační klima ve školách obou 

sledovaných zemí je podstatně odlišné kulturně - a v obou případech lze shledávat některé 

Pozitivní a některé negativní rysy: 
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Patrně nejdůležitějším kulturně rozlišujícím faktorem, který ovlivňuje edukační klima, 

je postavení učitelů a míra respektu, který k nim chovají žáci. V drsném až neurvalém prostředí škol 

Austrálie se žáci chovají mnohem rušivěji na rozdíl od tříd na Tchai-wanu, kde vládne poměrný klid a 

ukázněnost. Na druhé straně tchai-wanští žáci méně často diskutují s učiteli, méně často jim kladou 

otázky než jejich australští vrstevníci, avšak ve školách Austrálie se často vyskytují situace, kdy učení 

jedněch žáků je znemožňováno rušivým chováním jiných žáků. 



9 Etnická skladba Evropy a problematika národnostních 

menšin (bez evropské části bývalého SSSR) 

Podle jazykového kritéria a podle početnosti můžeme „původní" evropská 

etnika (bez SSSR) rozdělit do několika skupin: 

• Velké národy (více než 25 mil. Příslušníků) - do této kategorie patří Němci (k 

nimž v tomto zjednodušeném členění přiřazujeme i Rakušany, Germanočvýcary 

aj.), Angličané (spolu se Skoty), Francouzi (včetně Valonů, Frankošvýcerů, 

Okcitánců), Italové (spolu se Sardy), Poláci (včetně Kašubů), Španělé. Středně 

velké národy (7 - 25 mil.) představují Rumuni, Nizozemci (včetně Vlámů), 
v v v 

Maďaři, Portugalci, Rekové, Ceši, Srbové (včetně Černohorců), Bulhaři a 

Švédové. 

• Mezi malé národy a národnosti (1 -7 mil.) můžeme zařadit Katalánce, Dány, 

Albánce, Chorvaty, Finy, Slováky, Nory, Galicijce, Iry (jako specifický národ i 

přes druhořadé postavení irského jazyka v Irsku), Slovince, Makedonce a jako 

zvláštní skupinu jugoslávské Muslimy (kategorie v etnickém, nikoli úzce 

náboženském smyslu). Nově můžeme do této skupiny řadit i Litevce, Lotyše a 

Estonce. 

Z dosud uvedených etnik disponují všechna s výjimkou Katalánců a Galicijců vlastním 

národním státem. Zcela jiná je však situace v kategorii početně malých etnik (do 1 mil.), 

z nichž svůj vlastní národní útvar (při ohlédnutí od autonomních) vytvořila pouze dvě -

Malťané a Islanďané. Do této skupiny se dále řadí: Baskové, Bretonci, Velšané, Friulové, 

Frísové (Západní, Východní a Severní), Aromuni, skotští Gaelové, Lužičtí Srbové, 

Rétorománi, Laponci, Faeřané, Ladinové, Karakačani, Meglenorumuni a Istrorumuni, 

Karaimové, Livové, resp. i Cornwallané a uživatelé jazyka manx. 

Již mimo geografický rámec evropského kontinentu stojí s Dánskem těsně spjatí 

Gróňané. V této kategorii lze ještě odlišit populace s méně než 100 000 příslušníků, které pak 

můžeme označit jako miniaturní. 
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Specifická je situace v případě Romů (Cikánů) a Židů (včetně Sefardů), žijících 

rozptýleně po celé Evropě a z velké části již nehovořících vlastním jazykem jako mateřským; 

u Židů je v případě etnického vydělování velmi důležité i náboženské kritérium. 

Vedle uvedených populací sídlí v Evropě i příslušníci dalších etnik; jejich mateřské 

území se nachází zejména na teritoriu bývalého SSSR. Jedná se např. o Ukrajince, Bělorusy, 

Rusy, Tatary, Estonce, Litevce, Gagauzy, Užírce aj. a také o Turky - zde je míněno staré 

osídlení na Balkáně, nikoli soudobí „zahraniční pracovníci" v západní Evropě. 

Zařadíme-li veškeré obyvatelstvo vymezeného teritoria Evropy podle jazykových 

kritérií do větších celků, zjistíme, že drtivá většina (cca 95 %) patří do indoevropské jazykové 

rodiny. 

V roce 1983 tak ze 489 miliónů obyvatel Evropy (bez SSSR) náleželo 463 miliónů do 

indoevropské jazykové rodiny, z toho většina ke třem velkým větvím - 180 miliónů 

k románské, 177 miliónů ke germánské a 82 miliónů ke slovanské. Jako autochtoni 

(autochton - objekt pocházející z místa svého výskytu, nálezu, existence) zde dále žili Řekové 

(10 mil.), keltské populace (7,5 mil.), Albánci (4,8 mil.) aj.; z neindoevropských populací jsou 

nejpočetnější ugrofinská etnika (13,5 mil.), Turci, Baskové a semitští Malťané. 

V případě novodobé imigrace, do značné míry měnící tradiční etnickou skladbu řadu 

evropských zemí, se často jeví jako problematické rozčlenění přistěhovalců na 

„naturalizované" (nositele státního občanství) a cizí státní příslušníky, kteří jsou dlouhodobě 

(i po řadu desetiletí) či trvale usídleni - mnohdy ve značném počtu- v daném státním útvaru. 

V případě velmi malých státních útvarů pak příliv obyvatelstva může zásadní měrou 

ovlivnit anebo i zcela přeměnit původní etnickou skladbu.V Belgii tak dnes cizinci usazení 

v zemi tvoří téměř 10 %, ve Švýcarsku více než 15 % a v Lucembursku dokonce okolo 25 % 

obyvatelstva země. Zcela specifické případy představují některé z miniaturních zemí 

(Andorra, Monako, Lichtenštejnsko), které se do značné míry otevřely přílivu obyvatelstva ze 

zahraničí - v Andoře dnes původní katalánská populace představuje pouze 1 / 4 z celkového 

počtu obyvatel. 
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Existence národnostních menšin se vyznačuje mnoha specifiky. Již samotný fakt, 

že každý etnicky uvědomělý příslušník minoritní populace je touto skutečností determinován, 

ovlivněn a do určité míry (a to i v relativně řídkých případech garantované a plně realizované 

rovnoprávnosti, při neexistenci předsudků ze strany majoritního etnika vůči menšinové 

populaci a při rozvinutém sebevědomí jejích členů) i handicapován, s sebou nese určité 

zvláštnosti. 

U menšinových populací se tak v daleko rozsáhlejší míře nežli u velkých - státních 

- národů setkáme s potřebou (sebe)identifikačních etnických znaků či atributů a se 

ztotožňováním se s nimi; výrazné jsou tendence k zdůrazňování krás a hodnot rodného jazyka 

či kraje, vazba na místní zvláštnosti. Přitom ve funkci etnického (někdy současně též 

regionálního) symbolu mohou vystupovat nejrůznější činitele: jazyk (nejčastěji); dále 

emblém či vlajkový symbol; zemští patroni a slavné osobnosti minulosti i přítomnosti; 

památné hory, řeky, lokality; zoologické a botanické symboly; „národní" literární či hudební 

díla (hymna aj.); lidové oděvy, charakteristické pokrmy nebo jiná specifika materiální a 

duchovní kultury. Život po boku většinového etnika ve společném státním útvaru s sebou také 

často - a to i při absenci mezietnických konfliktů - přináší řadu obtíží v praktickém 

každodenním životě i v širším rámci (např. v souvislosti s monolingvismem a bilingvismem či 

neschopností číst a psát v rodném jazyce); klade před příslušníky těchto populací problémy 

v životě příslušníků státních etnik neobvyklé. Přitom se mnohdy jedná o až traumatizující 

otázky osobní identity, role národnosti při volbě životního partnera, otázku výchovy dětí a 

jejich umístění do škol, časový handicap v souvislosti s „národní prací", v některých 

případech i mučivé vnitřní problémy spojené s otázkou perspektivní budoucnosti a kontinuity 

samotného trvání etnika. 

Obecně je možno konstatovat, že uvedené skutečnosti jsou v povědomí příslušníků 

„většinových" etnik nedostatečně známy anebo podceňovány (mj. díky většinou mizivé míře 

pozornosti věnované centrálními sdělovacími prostředky této problematice). Nepříliš dobrá je 

také informovanost minoritních etnik o sobě samých navzájem. 

Přitom je nesporný fakt, že pro desítky miliónů obyvatel našeho kontinentu nejsou 

zmíněné skutečnosti neživými prvky; problematika etnické identity národní hrdosti či 

překonávání již zmíněného handicapu jsou pro ně citlivými a mimořádně aktuálními 

fenomény. 
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9.1 Národnostní složení 

Podle sčítání obyvatelstva ke dni 3. 3. 1991 byla na území tehdejší 

České republiky (ČR) v rámci ČSFR zjištěna následující etnická skladba-

obyvatelstva: 

Češi 9 771 000 (tj. 94,8 % obyvatelstva) 

Slováci 315 000 (3,1 %) 

Poláci 59 400 

Němci 48 600 

Maďaři 19 900 

Ukrajinci 8 200 

Rusíni 1 900 

Romové 32 900 

Rusové 5 100 

Bulhaři 3 500 

Řekové 3 400 

Rumuni 1 050 

ostatní 9 900 

nezjištěno 22 000 

celkem: 10 302 000 
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Počet cizinců na celkové populaci (rok 2001; v procentech): 

Belgie 8,2 

Česko 2,1 

Dánsko 5,0 

Finsko 1,9 

Francie 5,6 

Irsko 4,0 

Island 3,5 

Itálie 2,4 

Lucembursko 37,3 

Maďarsko 1,2 

Německo 8,9 

Nizozemsko 4,3 

Norsko 4,1 

Polsko 0,1 

Portugalsko 2,2 

Rakousko 9,4 

Řecko 7,6 

Slovensko 0,5 

Španělsko 2,3 

Švédsko 5,4 

švýcarsko 20,2 

Velká Británie 4,3 
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9. 2 Národnostní menšiny v Evropě 

Každá evropská země kromě Islandu má na svém území významnou národnostní 

menšinu. Historii některých menšin lze sledovat zpět až do prehistorie. 

Existuje, hluboké rozdělení Evropy - na Východ (nebo „Východ - Střed") a Západ - které 

přetrvává tak dlouho, že vytváří důležité strukturální rozdíly v politických a demografických 

charakteristikách. Pro západní Evropu je příznačný obecný historický koncept jednotného 

národního státu oproti mnohonárodnostním státním útvarům střední a východní Evropy. 

Východní a střední Evropa se přiblížila národním státům západní Evropy teprve nedávno. Být 

národnostní menšinou v říši, která se považuje za multikulturní a mnohonárodnostní, je něco 

jiného než být menšinou v kompaktním národním státě. Největším paradoxem menšinové 

politiky každého státu je, že ačkoli napovrch se národnostní problematika jeví jako soubor 

téměř lokálních otázek (např. otázka školství, jazyka názvů či místních úřadů a soudů atp.), ve 

skutečnosti jde o strukturální problém mezinárodní, ba globální politiky, protože v sázce je 

politický status toho kterého národa v mezinárodním systému. To znamená, že příslušníci 

národnostních menšin jsou často objekty nadřazených politických sil, jež nemohou 

kontrolovat ani ovlivnit a j imž mohou jen stěží porozumět. 

9. 3 Etnické klima české společnosti 

Transformační proces, kterým procházíme, přináší v oblasti menšin dva zásadní 

okruhy změn. V prvé řadě je to změna politického, právního a institucionálního rámce, který 

je relevantní pro utváření, ochranu a posilování práv menšin jako specifické oblasti lidských 

práv. Za druhé pak je to stav a vývoj společnosti samé, míra a povaha pozornosti etnickým 

vztahům a otevřenosti menšinám v běžném životě české populace. Hlavními sledovanými 

otázkami a aspekty etnického klimatu jsou: 

• Vážnost a míra naléhavosti etnických problémů a vztahů v kontextu 

transformačních procesů a změn - do jaké míry jsou etnické vztahy pro českou 

populaci relevantním problémům. 
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• Postoje české populace k otevírání ČR cizincům, imigraci a národnostním či 

etnickým skupinám a menšinám - kulturní, respektive etnická otevřenost české 

společnosti. 

• Pohled majoritní populace na příčiny a možnosti řešení problémů v soužití 

s romskou menšinou - její integrace, nebo segregace? 

• Etnické klima české společnosti z hlediska rasismu, extremismu a vnitřní 

bezpečnosti, tedy, zda jsou etnické poměry a tenze možným bezpečnostním 

problémem ČR? 

Analýza etnických poměrů uvnitř české společnosti vyžaduje hlubší pohled do 

struktury, logiky a diferenciace názorů české populace a v neposlední alespoň pokus o 

zachycení vývoje, tedy odhad toho, zda se etnické poměry v české společnosti spíše vyvíjejí 

směrem k otevřené nebo xenofobní a uzavřené společnosti. 

Od počátku 90. let minulého století česká společnost prodělává dynamickou 

transformaci, která je charakteristická kumulací změn i relativně nových problémů ve 

vnitřním i vnějším vývoji země. Počínaje ekonomickými a sociálními problémy transformace 

ekonomiky, přes rychlý enormní vzestup kriminality a problémů vnitřní bezpečnosti 

každodenního života, konče vojenským konfliktem v Bosně a Hercegovině lze konstatovat, že 

vedle enormního rozevření občanských i životních příležitostí a svobod transformace 

obsahuje množství kumulovaných problémů. Je proto relevantní otázkou, zda a do jaké míry 

česká populace vůbec v tomto kontextu vnímá změny a problémy spjaté s etnickým klimatem 

společnosti. 

Z hlediska hodnocení vážnosti a naléhavosti problémů země vidí česká společnost 

jako klíčovou zejména sociální a ekonomickou situaci, dále otázky kvality fungování státu 

(dodržování zákonnosti, byrokracie, korupce) a kvality či bezpečnosti životních podmínek 

(kriminalita, stav životního prostředí). 

Etnické problémy, zejména otázka soužití s Romy, otázka posunů v etnickém složení 

společnosti a její etnické otevřenosti (příliv cizinců a příliv imigrantů) a v neposlední řadě 

potenciální etnické tenze (rasismus, rasové konflikty) nepředstavují prioritní, ale spíše 

druhořadé, respektive latentní problémy, které však vnímají přibližně dvě třetiny populace 

jako částečně, respektive potenciálně vážné. 
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9. 4 Role Evropské unie jako instituce při ochraně práv etnických skupin 

Ochrana etnických menšin mezi hlavní oblasti zájmu Evropské ekonomické integrace 

nepatřila. Evropské společenství bylo, na rozdíl od Rady Evropy, která v roce 1992 přijala 

chartu chránící regionální dialekty a jazyky etnických menšin a v roce 1994 Rámcovou 

úmluvu o ochraně práv národnostních menšin, v podstatě založeno za účelem vytvořit celní 

unii a společný trh. 

Ačkoli jsou všechny členské země také členy Rady Evropy a ačkoli tedy podepsaly a 

ratifikovaly Listinu lidských práv i již zmíněnou Úmluvu o ochraně práv národnostních 

menšin, postupující hospodářská integrace i nové oblasti spolupráce nastolené Maastrichtskou 

smlouvou vyvolaly potřebu nové diskuse o vlastním ústavním rámci EU, včetně lidských práv 

a ochrany menšin, nebo alespoň potřebu držet se odpovídající konvence Rady Evropy. 

Členství v EU nepochybně přispívá k řešení etnických konfliktů uvnitř jednotlivých 

členských států, a to z několika důvodů: 

• Etnické menšiny žijí často v příhraničních oblastech a mluví jazykem 

sousední země, která je většinou rovněž členskou zemí EU. Vzájemná 

ekonomická provázanost a solidarita mezi zeměmi EU se ukázala jako 

účinná záruka proti útlaku menšin či nerespektování jejich práv. 

• Princip volného pohybu zboží a kapitálu, ale i jednotlivců a služeb v rámci 

EU přispívá k zajištění stejných práv na sociální zabezpečení, lékařskou péči 

či uznání univerzitních diplomů a profesního vzdělání. 

• Možnost sledovat televizní programy sousedních zemí v jejich jazyce 

přispívá k ochraně a posilování byť malých jazykových skupin. 

• Již legislativa Evropského společenství nesmírně posílila harmonizaci 

zákonů členských zemí. 

• Přeshraniční spolupráce mezi místními či regionálními samosprávami 

různých členských států přinesla velké úspěchy. Nejlepším příkladem je 

„trojúhelník" Lorraine- Lucembursko- Sársko tvořící evropský region Regio 

Basileusis, který obsáhl dva EU regiony Alsasko a B8densko spolu se 

švýcarským kantonem Basilej, či Euregio východního Vestfálska a 

západního Holandska. 

100 



V západní části Vestfálska se všechny děti učí jako první cizí jazyk holandštinu, 

zatímco ve východní části Holandska zaujímá místo prvního cizího jazyka němčina. 

Reprezentanti samospráv z obou stran hranice vytvářejí společné shromáždění a toto 

parlamentní shromáždění euroregionu disponuje rozpočtem, do něhož každá ze samospráv 

vkládá 1 % svých místních výdajů. Z těchto zdrojů jsou pak financovány společné projekty 

jako například spolupráce požárních sborů či podpora společných kulturních aktivit. 

• Navzdory široce sdílenému mýtu neposiluje EU nadvládu silných států, ba právě 

naopak jí zabraňuje. Nejen že ochraňuje rovná práva všech členských zemí, ale 

zasahuje se především o práva zemí menších. 

Přinejmenším v oblasti ekonomické integrace nastolila EU vládu práva. V oblasti 

zahraniční a bezpečnostní politiky, kde integrace postupuje jen velmi pomalu a zůstává spíše 

systémem čistě mezivládní spolupráce, však i nadále existují značné rozdíly mezi vlivem 

zemí větších a menších. 

• Pro mezivládní vztahy v rámci EU již dávno neplatí starý princip „můj soused je můj 

nepřítel, soused mého souseda je můj přítel", což byl princip, na jehož základě se 

rozvinulo československo-britské a československo-francouzské přátelství 

v meziválečném období a který lze i dnes pozorovat jako základní tendenci ve střední 

a východní Evropě, v Africe, Asii a Latinské Americe. Sousedské vztahy v rámci EU 

jsou výborné, souseda, který přenesl tutéž podstatnou část své suverenity na společné 

instituce a přijal tatáž pravidla pro ochranu národních zájmů a kontrolu konfliktů, se 

není třeba bát. 

• Evropská unie je v neposlední řadě tvořena výhradně etnickými menšinami. Žádná 

z členských zemí, ani žádný z jejích národů si nemůže v rámci EU nárokovat 

postavení jazykové či etnické většiny. To platí jak pro Němce a Rakušany či německy 

mluvící menšiny v Belgii a Dánsku, tak pro obyvatele Lucemburska či Valle ďAosta 

přičtené obyvatelům Francie a rovněž pro Brity a Iry. 

EU tedy na jedné straně omezuje národní suverenitu a na straně druhé posiluje 

ochranu národní identity. Tohoto rysu EU by si měly povšimnout především země střední a 

východní Evropy. Pokušení uvěřit v mýtus o vlastním nezávislém státě v zemích, jež trpěly 

sovětským kolonialismem, stalinistickým útlakem a brežněvovskou doktrínou omezené 

suverenity, pochopit. 
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Menší středoevropské a východoevropské země by si měly uvědomit, že suverenita 

všech zemí je postupně omezována nadnárodními problémy jako znečištění prostředí, zločin 

či ekonomická, sociální a kulturní propojenost dnešního značně globalizovaného světa. 

Identita malých zemí nebyla nikdy zajištěna tak dobře jako nyní, když jsou členy EU, 

nikdy předtím neměly malé země větší příležitost účastnit se společného evropského 

rozhodování, nikdy předtím nehrály větší roli ve světovém dění. 

9. 5 Národní tradice 

Nejběžnějším projevem hledání podstaty národní identity jsou představy lidí, které 

mají sami o sobě a dalších národech. Když o sobě Češi hovoří jako o národu, zmiňují buď 

národní vlastnosti či dispozice, nebo to, co považují za národní tradice. Sebeobrany 

vyjadřované prostřednictvím charakteristických vlastností, které si připisují, a sebeobrany 

vyjadřované prostřednictvím tradic, které považují za vlastní, se přitom podstatně liší. 

Malý český člověk jako typický reprezentant českého národa je zosobněním 

průměrnosti a zdravého selského rozumu. A't už mu chybí cokoli, nechybí mu inteligence. 

Odtud nevyřešený problém, který nepřestává zaměstnávat představivost literárních kritiků i 

širší veřejnosti: byl vlastně dobrý voják Švejk blb, nebo inteligentní člověk? Opravdu věřil 

tomu, co dělal, nebo své přesvědčení jen předstíral (znak jeho prohnanosti a přirozené 

inteligence)? Lidé se kloní k výkladu, že Švejk byl inteligentní člověk. Který jednoduše 

dovedl výborně předstírat. Stěží by to mohlo být jinak: Švejk byl Čech, a proto musel být 

inteligentní. 

Malý český -člověk má „zlaté české ruce" - tato slova slyšíte v Čechách pronášet 

s pýchou neustále. „Zlaté české ruce" dokáží zvládnout cokoli. Čech je talentovaný, zručný a 

vynalézavý. Hloupost je naopak hlavním znakem pro konstruování toho druhého. 

Generalizace i národním charakteru, které ve velké míře zaměstnávaly představivost 

učenců 19. století, sice již dávno přestaly být legitimním předmětem akademického zájmu, ale 

zůstaly součástí lidového diskursu každého národa a stejně tak i každé skupiny, která sama 

sebe chápe jako odlišnou od ostatních. Češi v tomto ohledu nejsou výjimkou. 
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Také oni mají víceméně jasně formulované představy o svých charakteristických 

rysech, které často srovnávají s negativními vlastnostmi připisovanými ostatním. Taková 

porovnávání se znovu dostala do popředí po svržení komunistického režimu, kdy se setkání 

s cizinci ze západní Evropy, o kterých většina obyčejných Čechů před tím nic nevěděla, stala 

součástí jejich osobní zkušenosti. Obnovení úvah o národním charakteru nezapříčinily pouze 

nové osobní zkušenosti jednotlivců, ale také změny politické kultury a ideologie. 

Malý český člověk je ambivalentní osobností. Na jedné straně je talentovaný, zručný a 

vynalézavý, na druhé straně nemá vysoké cíle. a žije si svůj život v malém světě svého 

domova a své veškeré snažení věnuje tomu, aby se jemu a jeho rodině dobře žilo. Někteří ho 

vidí jako zemitého člověka s vlastnostmi, které českému národu umožnily přežít častá a někdy 

dlouhá období útlaku a cizí nadvlády. Mnoho dalších vněm spatřuje ztělesnění všech 

negativních českých autostereotypy. 

Když Češi hovoří o svých národních tradicích, mají na mysli specifické historicky 

podmíněné tendence a postoje, které pro sebe jako národ považují za typické. Obraz českého 

národa, který Češi nejčastěji evokují, když vyprávějí o svých národních tradicích, je obrazem 

demokratického, vzdělaného a vysoce kulturního národa a tato představa je v různých 

kontextech jednoznačným zdrojem národní hrdosti. 

Charakteristické vlastnosti, které si Češi připisují, jsou generalizacemi „prožité 

zkušenosti" jednotlivců, chování jiných Čechů, které znají, nebo vypozorovaných odlišností 

v chování a postojích Čechů a ne-Čechů. Tak jako se liší zkušenost jednotlivých lidí, liší se i 

názory na typicky české vlastnosti. I když existují některé charakteristické rysy, které 

považuje za typické většina Čechů, shoda není zdaleka absolutní. Zobecnění, která jednotliví 

lidé předkládají, jsou tudíž individuální, a nikoli vždy univerzálně sdílená. Protože se jedná o 

názory jednotlivců, není jejich platnost samozřejmá a v případě nutnosti musí být 

demonstrovány poukázáním na chování nebo postoje vybraných osob s tím, že jsou typické i 

pro další, se kterými vyprávějící žádnou osobní zkušenost nemá. Český sebeobran vyjádřený 

prostřednictvím předpokládaných charakteristických vlastností nepřekračuje limity empirické 

zkušenosti a deduktivních asociací, které jsou s ní spojené. 
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České národní tradice, naproti tomu, nejsou generalizacemi jednotlivých osobních 

zkušeností..Osobní „prožitá" zkušenost určitého jevu není nezbytnou podmínkou, aby byl 

požádán za tradici, a určitý jev může být vnímán jako součást tradice, i když s ním nemá 

osobní zkušenost nikdo z těch, kteří jej za tradici přijímají. Tradici lze charakterizovat jako 

bezvýhradně přijímaný, hodnověrný a autoritativní text. 

Do oblasti „prožité" zkušenosti můžeme zahrnout dva procesy: pozorování (samo o sobě 

kulturně determinované), při kterém jsme svědky události tím, že na nich participujeme; a 

hodnocení za použití kulturně daných kritérií signifikace. 

„Zprostředkovaná" zkušenost nahrazuje osobní participaci na událostech tím, že o nich 

poskytuje nepřímou informaci. Rozdíl mezi „prožitou" a „zprostředkovanou" zkušeností je 

rozdílem mezi životem a textem. Pokud je „zprostředkovaná" zkušenost vůbec zkušeností, 

jedná se o zkušenost stereotypů a představ, která, na rozdíl od „prožité" zkušenosti, postrádá 

jakoukoli bázi pro jejich redefinici. 

Podobně i na tradici vysoké kultury a vzdělanosti se obvykle poukazuje výčtem slavných 

českých skladatelů, hudebníků, spisovatelů, básníků a dramatiků jako Smetana, Dvořák, 

Janáček, Martinů, Kubelík, Čapek, Kundera, Seifert nebo Havel. Každý národ se však může 

pyšnit podobnými jmény, aniž by se kvůli tomu musel považovat za výjimečně kulturní, a 

proto dvou Češi ve výčtu slavných osobností dál do minulosti. 

Češi odůvodňují sebeobranu výjimečně kulturního a vzdělaného národa specifickým čtením 

své historie, při kterém konstruují těsnou vazbou mezi kulturou a politikou. 

Mezi historickými osobnostmi, na které jsou Češi obzvláště hrdí, figuruje velké množství 

mučedníků nebo přinejmenším osob, které měly osud trpících, mučedníkům blízký (Hus, 

Komenský, Jan Masaryk, Dubček). Je samozřejmé, že důležitou úlohu u mučedníků hraje 

vysoká morálka jednoznačně projevovaná ochotou zemřít nebo trpět pro své přesvědčení. 

Všichni jmenovaní mučedníci mají společnou vlastnost; jsou vzdělanci a intelektuálové - i 

svatováclavské legendy zdůrazňují panovníkovu vzdělanost spíše než statečnost v boji. Karel 

IV., Hus a Komenský jsou vzpomínáni především pro intelektuální a morální kvality. Hodí se 

tudíž za symboly národa, který si o sobě myslí, že je kulturní a vzdělaný. Další tradicí, kterou 

češi vedle kulturnosti a vzdělanosti připomínají, je nenásilí. 
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S hrdostí poukazují na nenásilný charakter listopadové revoluce, která jim potvrdila 

sílu této tradice a opět demonstrovala jejich kulturnost. 

Může být sporné, zda se lidé chovají v souladu se svými tradicemi, ale existence tradic 

samotných je z českého hlediska bez jakékoli pochybnosti. Jednotliví Češi, a dokonce většina 

Čechů, může být autokratická a netolerantní k názorům druhých, ale Češi jako národ jsou ve 

své podstatě demokratičtí. 

Národní tradice umožňují, že jakékoli chování většiny příslušníků národa v jakémkoli 

období zpětně neovlivňuje pozitivní obraz národa jako celku. 

Ačkoli jsou tradice vždy podmíněny současnými praktickými zájmy, lidé sami je takto nevidí. 

Tradice jsou pro ně - jak říká jeden český ustálený obrat - výsledkem historické zkušenosti. 

„Národ", „tradice" a „historická zkušenost" jsou pojmy, které tvoří jádro národní ideologie. 

Způsob, jakým jsou vztahy mezi těmito pojmy konceptualizovány, je dalším specifickým 

rysem národa. Jedná se o nadindividuální celek nejen obdařený schopností samostatného 

jednání (schopnost jednat nezávisle na částech, ze kterých se skládá - tj. na jednotlivcích), ale 

také tvořící nikoli objekt, ale subjekt dějin. Prostřednictvím svých dějin národ získává 

historickou zkušenost a prostřednictvím historické zkušenosti získává vlastnosti 

konceptualizované jako tradice. Takto hovoříme o národu na úrovni běžného vědomí. Tím, že 

mluvíme o národu s historickou zkušeností, jej jako takový konstruujeme a předkládáme jej 

jako entitu, která se pohybuje v čase a v tomto procesu získává historickou zkušenost. 

Obraz demokratického a vzdělaného českého národa, posilovaný nacionálním čtením 

české historie, se stal účinným signálem pro politickou mobilizaci mas k odporu proti 

komunistickému systému a na podporu tržní ekonomiky, demokratického politického 

uspořádání a nezávislého českého státu. 

České národní tradice nejsou generalizacemi skutečných událostí českých dějin, ale 

vyjádřením ideálů. Aby se v ideály dalo věřit, je nutné přemostit propast mezi ideálem a 

skutečností; alespoň občas musí být ideál uskutečněn v praxi. Nejúčinněji zapůsobí, když se 

ideálu přiblíží lidé, kteří jsou veřejnosti na očích a jejichž praktické jednání a postoje jsou jí 

přístupné, může je ocenit a vcítit se do nich. 
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Jestliže vybraní představitelé národa mohou být prezentováni jako živoucí ideály 

zosobněné v tradicích, pak lze existenci tradic, stejně jako existenci charakteristických 

vlastností, které si Češi připisují, názorně dokázat. 

Nezbývá než říci, že připomínání ideálů demokratického, kulturního a vzdělaného 

národa opět vedlo k tomu, že se nevyskytly vážné námitky, aby se Havel stal po listopadové 

revoluci hlavou státu. Jako celosvětově známý dramatik, intelektuál a člověk, který dlouhou 

dobu bojoval za demokratická práva i za cenu osobního příkoří, se mohl jevit jako zosobnění 

českých národních tradic. 

Aby mohl národ, který si o sobě myslí, že má silné demokratické tradice, uctívat 

kolektivní ideál, musí paradoxně uctívat individuálního hrdinu, a tím přispívat k vytváření 

specifické politické kultury. 
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B) PRAKTICKA ČÁST 
1. Modelové situace 

Již dávno klasici pedagogické vědy zdůrazňovali, jak důležitý je vliv hry na 

upevnění nové vědomosti. A to nejen pro děti a mládež, ale i pro nás dospělé. Můžeme-li si 

tzv. „nanečisto" vyzkoušet nějakou činnost (práci, nově nabyté vědomosti, použít získané 

informace) a vidíme ihned, jak to působí na nás samotné, na naše okolí, jak se nám daří 

vyřešit stanovený úkol, posiluje to naši zvědavost a touhu po dalším poznání. Pokud se nám 

práce daří, roste i radost z nové práce samotné, a to všechno nás motivuje pokračovat. 

Pokud máme možnost ihned po získání nové vědomosti ji vyzkoušet v praxi, její 

podržení v aktivní paměti je až 90 %! 

Klíčem k vytvoření nového návyku jsou tyto vlivy: 

• motivace čili chuť naučit se něco nového, zájem o věc, touha objevovat, zvídavost; 

• bezpečné prostředí, které pomůže ztratit ostych nebo pocit trapnosti před druhými, 

nejistotu nad tím, že si nevím rady. V bezpečném a přátelském prostředí se nebojíme 

mluvit o tom, co je pro nás skutečně důležité. Můžeme i tak získat cenné informace od 

druhých, nebojíme se druhé přijímat. Navození bezpečné atmosféry je často klíčovým 

momentem, který rozhodne o úspěchu skupinové práce; 

• sounáležitost s druhými podporuje naši tvořivost, ochotu riskovat, pouštět se do 

nových situací, soutěžení nebo měření sil s druhými, vytváří pro nás zpětně i pocit 

bezpečí a jistoty, radosti ze vzájemného sdílení zážitků, dojmy, o které se můžeme 

s druhými rozdělit, společně obohatit; 

• radost je vlastně doprovodný jev situace, kdy se nám daří, jsme spokojeni, můžeme 

spolupracovat, objevovat, získávat, situace, kdy jsme obdařeni novými zážitky 

s okolím a cítíme se dobře. Kolik starostí s učením by bylo, kdybychom se mohli 

vzdělávat s radostí. 
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Při práci se skupinami je vhodné využívat skupinové dynamiky: Každá skupina má 

svoje ať už formální, nebo neformální složení, vlastní strukturu. Je to souhrn členů skupiny 

s jejich osobnostními vlohami, náladami i slabostmi. Každá skupina má svého vůdce. Vůdčí 

osobnosti bývají lidé velmi aktivní, ti, co se^nebojí mluvit nahlas, hájí názory svoje i druhých, 

přebírají často zodpovědnost za celou skupinu nebo její část. 

Využíváme-li skupinové dynamiky, využíváme vlastně souhrnu schopností všech 

jejích členů dohromady, vytváříme tak novou kvalitu dění a zážitku. Vzniká zde jev, který se 

cizím slovem nazývá synergie, což znamená více, než je pouhá spolupráce mezi členy 

skupiny; je to navíc jejich sladění, souhra, společný zážitek, který buduje dobré vztahy pro 

budoucnost a vytváří tak kvalitativně jinou formu spolupráce. 

Spolupracuje-li dobře skupina na vykonání nějaké práce, je výsledek práce celé 

skupiny závislý nejen na výsledku práce každého člena, ale také na tom, jak si úkoly mezi 

sebou rozloží, jestli si členové skupiny vzájemně pomáhají, jestli se motivují k dobrému 

výkonu, jestli je práce baví a vidí její smysl. 

Vzniklý efekt a celkový výsledek práce skupiny, pokud se synergie vytvoří, 

je vždycky větší než jen pouhý součet práce, kterou vykonali její jednotliví členové. 
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MODELOVÁ SITUACE - „ VÁNOCE KOLEM SVĚTA 
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Příklad scénky: 

Eržika: 

Ali: 

Eržika: 

Ali: 

Eržika: 

Ali: 

Eržika: 

Ali: 

Eržika: 

Ali: 

Sváteční ulice města 

„ To je krásná koleda, viď, Ali?" 

„Moc krásná, Eriko. Už je všechny umím zazpívat. 
Všude je hrají." 

„Mají tvoji lidé své vlastní koledy, Ali?" 
v 

„Ano. Černí Američané například. Zpívají v kostelech 
vánoční spirituály." 

„ Umíš je také, Ali?" 

„Já nejsem černý Američan, i když jsem v Americe 
žii Jsem černý Afričan, Eriko." 

„Jak to, že toho tolik víš?" 

„Cestovaljsem a také hodně čtu. I v češtině a 
angličtině." 

„I když nemusíš?" 

„Samozřejmě. Je to můj druhý koníček. Hned 
po sportu. Slyšíš na náměstípíšťaly? To hrají 
bolívijští Indiáni." 

Eržika: „Kdo tam bude dřív, Ali?" 
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Vánoce ve Velké Británii 

Na tomto ostrově začínají vánoční svátky už vlastně na Mikuláše, tedy 6. prosince. 
Vrcholem je 25. prosinec - den, kdy děti po probuzení nacházejí v červených ponožkách 
dárky od Santa Clause. Celá rodina se pak večer sejde nad nadívaným krocanem a 
švestkovým pudinkem - směs oříšků, rumu, vajec, strouhanky, cukru, citrónu....a 
samozřejmě taky švestek. 

Vánoce v Austrálii 

V zemi klokanů slaví Vánoce stejně jako ve Velké Británii - jen s tím rozdílem, že 
v této době vrcholí v Austrálii léto a děti si užívají letních prázdnin, které s oblibou tráví na 
pobřeží oceánu s celou rodinou. Vánoční stromečky mají buď umělé nebo zasazené 
v květináči. 

Vánoce v Bulharsku 

V pravoslavném Bulharsku se vánoční svátky slaví až 6. ledna, a tak si milovníci 
Vánoc mohou nadělovat dárky hned dvakrát - na křesťanské Vánoce 24. prosince nebo 
pravoslavné 6. ledna. Dárky pod něj dává děda Koleda. Tradičním vánočním jídlem je 
V Bulharsku vepřové maso, čočka, fazole, rýže a zelí. 
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Vánoce v Dánsku 

Čtyři hořící svíčky na adventním věnci si Dánové vykládají jako symboly čtyř období 
lidského života - dětství, mládí, dospělosti a stáří. Vánoce jsou v Dánsku spojeny především 
s dárky a nikdy se na nich nešetřilo. Lidé v Dánsku věří, že čím větší překvapení, tím 
šťastnější budoucnost je čeká. Dárky rozdává vánoční posel a balí je alespoň do dvaceti 
vrstev vánočního papíru a krabic. V posledních letech si získal na oblibě také zvyk kupovat 
malé jehličnany v květináčích, o Vánocích je ozdobit a na jaře slavnostně zasadit ve volné 
přírodě, v lese nebo na speciálně vyhrazeném místě v městském parku. 

Ke štědrovečerní večeři se podává husa, kachna, vepřová pečeně s červeným zelím, teplá 
šunka, pepřená treska s ředkvičkou a horká rýže politá studeným mlékem, pivní a pšeničný 
chléb a jako dezert sladký rýžový nákyp se zapečenou mandlí. Komu se poštěstí ji najít, 
dostane speciální dárek. Vánoční specialitou Dánska jsou ručně malované vánoční talíře. 

Vánoce ve Finsku 

Dárky roznáší veliký Ukko, pomáhají mu pidimužíci, kteří prý zlobivé děti odnášejí do svého 
ledového království. Tradičně se večeří sleď, pstruh nebo jikry a salát z červené řepy, mrkve, 
brambor a okurek. Vánočním cukrovím je studený dezert ze švestek a perník. 
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Vánoce ve Francii 

Dárky dětem ukládá na krb nebo ke kamnům dobrý vánoční duch pere Noel. Je ze všech 
Ježíšků a Santa Clausů nejmladší. Od Santa Clause se liší vlastně jenom jménem. Francouzi 
25. 12. zvou do svých domácností ke slavnostnímu stolu bezdomovce, chudé, sirotky, 

Vánoce v Polsku 

Štědrovečerní večeře se skládá z 12 chodů. Na stole nesmí chybět polévky jako boršč, 
zelňačka, houbová nebo rybí a samozřejmě štědrovečerní ryba - sleď nebo jeseter. Zvykem je 
prostřít také pro člena rodiny, který nemůže strávit Vánoce spolu se svou rodinou. 
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Vánoce v Rusku 

Štědrý den je v Rusku obyčejným pracovním dnem. Pravoslavné Vánoce totiž připadají až na 
6. a 7. ledna. Původně byly spojeny s velkým množstvím lidových zvyků. Po zákazu Vánoc 
v roce 1918 však zvyky upadly v zapomnění a nyní většina Rusů místo nich slaví nový rok 
s jolkou a dárky od dědy Mráze. Děda Mráz používá saně, cestuje až ze vzdálené Čukotky a 
doprovází ho Sněhurka v bílém kožíšku ušitém z hranostajů. Na štědrovečerním stole 
nenaleznete maso, zato si ale pochutnáte na zvláštní ovesné kaši zvané kutya. 

Vánoce tu jsou po Dni díkůvzdání největším svátkem roku, přestože se slaví pouze jeden den 
- 25. prosince. Proto tento den musí být opravdu dnem D. Ráno se rozbalí dárky, které nosí 
Santa Claus, čím více, tím lépe všude jsou miliony světýlek, jak venku, tak doma, velkolepá 
vánoční výzdoba, ohromné stromky, lidé si oblékají trička s vánočními motivy, pořádají se 
ohromné hostiny s krocanem a kaštanovou nádivkou. 

Vánoce v U S A 
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v 
Vánoce v Cíně 

Číňané na Vánoce osvětlují své domy papírovými lampióny, které v menších verzích 
věší i na stromečky (kromě papírových řetězů a ozdob). Podobně jako v Americe rozvěšují 
čínské děti po domě ponožky a očekávají příchod „Vánočního starce", kterému říkají Dun 
Che Lao Ren. 

Vánoce v Mexiku 

V Mexiku se Vánoce slaví za pětatřicetistupňového vedra. Za zvuků hlučných kapel se 
sedí u stolu vrchovatě pokrytého jídlem a pitím. Koupené hliněné nebo slaměné postavičky 
zvířat se plní dárky a zavěšují ke stropu. Děti do nich buší se zavázanýma očima tak dlouho, 
dokud se z nich nevysypou dárky, cukroví a ovoce. Stromky si mohou pořídit jen v bohatých 
rodinách, dováží se totiž až z Kanady. 

Vánoce v Africe 

I ve střední Africe se slaví Vánoce. Místní honorace napodobuje zvyky Evropanů, 
které přizpůsobuje místním zvyklostem. Slaví je v kolektivu tancem za doprovodu bubínků a 
chřestítek. Před kostely se provozují biblické hry a tance. Stromeček i kapr ale chybí. 
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Vánoce v Cechách v minulosti.... 

O Štědrém dnu od časného rána praskal v peci a kamnech a připravovala se 
štědrovečerní večeře. Vařil se hrách, čočka, několik druhů polévek mezi nimiž nechyběla 
bramboračka a rybí polévka, pekl se kuba z krup a česneku. Klíček hrachu s podobou kalichu 
podle tradice spojoval všechny stolovníky v dobrém i zlém. Při večeři paní domu nejdříve 
odebrala z mísy po lžíci pro každé z domácích zvířat. Teprve pak si podle vážnosti a stáří 
nabírali ostatní. Po hrachu se podávaly polévky pro sílu, čočka, aby zbyly peníze, kuba, 
masitý pokrm nebo ryba pro radost. Naposledy se na stole objevila vánočka a cukroví. Pila se 
bílá káva, čaj, nechybělo ani trochu piva, vína nebo hlt pálenky pro dobré zažití. Když 
zazvonil zvoneček, přinesl hospodář do místnosti stromeček ověšený jablíčky, sušeným 
ovocem, cukrovím, kostkami cukru zabalenými do barevných papírků, ořechy a řetězy. Na 
stromečku se zapálily svíčky a všichni zpívali koledy. Rozdávaly se dárky a sváteční den plný 
harmonie a poklidu se zakončil návštěvou půlnoční mše. 

Dnes sledujeme tolik oblíbené pohádky v televizi, stromeček zdobíme většinou 
třpytivými ozdobami a ke štědrovečerní večeři si dáváme kapra a bramborový salát. Tato 
tradice k nám však přišla až v 19. století s rozvojem rybníkářství. 
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1) B MODELOVÁ SITUACE - „Den napříč Evropou" 

Tuto modelovou situaci jsem zvolila z několika důvodů. Jednak Evropa je 

stěžejním tématem vlastivědy v 5. ročníku (ve školním roce 2004/2005 byli mí svěřenci právě 

v 5. ročníku) a chtěla jsem, aby své vlastní, již dříve získané poznatky nebo informace , které 

dostali ode mne, mohli určitým způsobem prezentovat. Mým záměrem ale bylo mimo jiné 

také to, aby se pokračovalo v jakési celoškolní spolupráci (navázala jsem na vánoční 

program), aby se žáci z jednotlivých ročníků lépe poznali a naučili se spolu kooperovat. Proto 

jsem přišla s návrhem uspořádat jakýsi „veletrh cestovních kanceláří", jejichž záměrem bylo 

představit zemi, kterou děti reprezentovali a tím „nalákat potencionální zájemce" na cestu do 

příslušného evropského státu. Dalším záměrem bylo, aby si samozřejmě návštěvníci ,ale také 

účastníci „veletrhu" odnesli poznatky, se kterými mohou pak dále pracovat ve třídách. 

Zhruba měsíc a půl předem se třídy, které se chtěly akce zúčastnit, se domluvily 

(pomocí delegátů), kdo bude prezentovat jaký stát, kdy, kde a jak akce vypukne. Domluvilo 

se také to, že pakliže se chtěl žák či žákyně z jiné třídy podílet na spolupráci s jinou třídou, 

neživou kmenovou, bylo to samozřejmě umožněno. Žáci sbírali informace, nosili pohledy, 

prospekty, časopisy, informace stažené z internetu, suvenýry apod. Vypracovali mapy 

příslušných zemí ve zvětšené podobě, chystali si kostýmy či převleky, které jsou typické pro 

jimi zvolenou zemi. 

V den D (17. 6. 2005) se už pouze dodělávaly maličkosti a chystalo se 

občerstvení - národní pokrmy zemí, které se prezentovaly. Akce vypukla ve 13 hodin a trvala 

zhruba do 17. hodiny, vše v areálu školy a byla samozřejmě zpřístupněna i rodičům žáků. 

Zastoupeny byly tyto země: Chorvatsko, Řecko, Švýcarsko, Francie, Slovensko, Itálie, 

Španělsko, Velká Británie, Německo. 
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Z přiložených fotografií je patrné (viz příloha 1. B), že akce účastníky bavila 

(z vlastních zkušeností mohu říci, že mé žáky bavila i příprava, která byla více než pečlivá). 

Pokud mohu psát i o ostatních žácích, i na nich bylo zjevně vidět, že se jim odpoledne líbilo, 

že měli radost z odpoledne, které by možná jinak trávili ve společnosti počítače^či 

televizoru....O radost ze společných zážitků a získání nových poznatků, o které děti 

odcházely obohaceny domů, nám pedagogům šlo především! 
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2. DOTAZNÍK 

Je nejfrekventovanější metodou zjišťování údajů. Je to způsob písemného kladení 

otázek a získávání písemných odpovědí. Dotazník je určen především pro hromadné získávání 

údajů, myslí se tím získávání údajů o velkém počtu odpovídajících. 

Respondent je osoba, která vyplňuje dotazník. 

Jednotlivé prvky dotazníku se nazývají otázky. Otázka dotazníku se však někdy 

označuje jako položka. Položka je vhodnější tehdy, když výrok nemá tázací, ale oznamovací 

formu. 

Zadávání dotazníku se nazývá administrace. 

„Základní podmínkou účelného koncipování dotazníku je přesná formulace konkrétního 

cíle a úlohy dotazníku ve vztahu ke zvolenému problému. Přispívá k cílevědomému 

obsahovému zaměření dotazníku i k jasnému zaměření jednotlivých položek na uzlové 

momenty." 

Dotazník má mít promyšlenou strukturu. Při přípravě dotazníku je potřeba základní 

otázku (problém) nejprve rozdělit do několika okruhů (podproblémů). Každý z nich se potom 

naplňuje položkami. 

Dotazník se obyčejně skládá ze tří částí. Vstupní část se skládá z hlavičky (název a 

adresa instituce, která zadává dotazník, a (nebo) jméno autora dotazníku). Vstupní část dále 

vysvětluje cíle dotazníku. Obyčejně zdůrazňuje i význam respondentových odpovědí při 

řešení dané problematiky. Tato část obsahuje i pokyny, jak dotazník vyplňovat. 

Druhá část obsahuje vlastní otázky.Obyčejně na prvních místech bývají otázky lehčí a 

přitažlivější. Je to proto, abychom respondenta neodradili. Uprostřed bývají otázky těžší a 

méně zajímavé. Ke konci jsou umístěny otázky, které mají důvěrnější charakter. 

Úplně na konci dotazníku bývá poděkování respondentovi za spolupráci. 

Otázky mají být jasné, smysluplné, jednoduché. Takové, na které respondent dovede 

odpovědět. 
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Otázky v dotazníku dělíme podle stupně otevřenosti. Rozlišují se otázky uzavřené 

(nabízí hotové alternativní odpovědi), polozavřené (nabízejí nejprve alternativní odpověď a 

potom ještě žádají vysvětlení anebo objasnění v podobě otevřené otázky), otevřené (dávají 

respondentovi dost velkou volnost u odpovědí; neomezují respondenta, ale jejich odpovědi se 

pracněji zpracovávají) a škálované (poskytují odstupňované hodnocení jevu). 

Validita jednotlivých typů otázek: Faktografické otázky mají vysokou validitu 

(platnost). Na otázky tázající se na věk, pohlaví, bydliště, zaměstnání, vzdělání apod. 

odpovídají respondenti obyčejně přesně. Avšak odpovědi na ty faktografické otázky, které si 

vyžadují odhad, už nebývají natolik přesné. 

Nižší validitu než odpovědi na faktografické otázky mají i odpovědi týkající se názorů, 

postojů a zájmů. Závisí od konkrétního předmětu tázání se, zvláště od důvěrnosti otázky. 

Reliabilita dotazníku závisí na více vlastností. Jednou z nich je vnitřní konzistence 

dotazníku. Reliabilita je vyšší, když obsahuje více otázek, které se ptají na tutéž informaci. 

Větší počet odpovědí totiž „zpevňuje" daný okruh odpovědí. 

Délka dotazníku má být jen taková, aby výzkumník získal všechny potřebné údaje (a ne 

delší). Na druhé straně délka dotazníku nemůže být tak dlouhá, aby unavovala respondenty, 

protože to obyčejně vyúsťuje do povrchního vyplňování. Doporučuje se maximální délka 

vyplňování 30 minut. U dotazníků zasílaných poštou by délka vyplňování měla být 

maximálně 15 minut., že výzkumník přijde osobně ke zvolené skupině lidí, rozdá formuláře a 

počká, než je vyplní. Druhá situace je podobná, jen s tím rozdílem,že výzkumník nečeká na 

vyplnění dotazníků - respondenti vyplněné dotazníky zašlou anebo zanesou výzkumníkovi. 

Třetí situace je zasílání i návrat dotazníku poštou. Při druhém a třetím způsobu musíme 

uvažovat o návratnosti. 

Návratnost znamená poměr počtu odeslaných dotazníků k počtu vyplněných a 

vrácených dotazníků. Obyčejně se vyjadřuje v procentech. Za požadovanou minimální 

návratnost dotazníkového výzkumu se považuje 75 %. 
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Průvodní dopis je velmi důležitou součástí výzkumu. Je to jedna ze dvou věcí, kterým 

respondent věnuje pozornost hned po otevření obálky. V dopisu výzkumník vysvětluje, proč 

se obrací na respondenta, a prosí ho o vyplnění dotazníku a o jeho vrácení. Uvede, dokdy je 

potřeba dotazník vrátit. 
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DOTAZNÍK 

Milý žáku, milá žákyně. 

Dovoluji si Tě požádat o vyplnění dotazníku, který právě držíš v ruce. Jeho 

prostřednictvím chci zjistit, zda řadíš své spoluobčany jiných národností mezi své kamarády, 

zda si pomáháte.Dotazník je anonymní. Studuji pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy 

v Praze. Údaje, jež dotazník poskytne, potřebuji pro svoji diplomovou práci. Odpovědi, které 

si vybíráš z daných možností zakroužkuj, odpovědi u ostatních otázek zapiš na určené místo. 

Prosím, přistupuj k odpovědím zodpovědně a pravdivě. Děkuji. 

Věk: 

Pohlaví: 

Bydliště: 

1. Setkal/a jsi se někdy s příslušníkem jiné národnosti? 

2. Při jaké situaci k setkání došlo? 

ANO NE 

3. Jaký máš vztah k příslušníkům jiných národností? 

a) pozitivní - dobrý b) negativní - špatný 

4. Setkáváš se pravidelně s nějakým cizincem? 

5. Jak často? 

c) neutrální 

ANO NE 

a) denně 

6.K jaké národnosti patří? ... 

7. Patří mezi Tvé kamarády? 

b) týdně c) měsíčně 

ANO NE 

8. Požádal/a Tě někdy dotyčný/á o pomoc? 

9 .0 jakou pomoc se jednalo? 

ANO NE 

10. Vyhověl jsi mu/j i? 

11. Potřeboval /a jsi někdy pomoc spolužáka - cizince? 

12. Bylo Ti vyhověno? ANO NE 

ANO NE 

ANO NE 

122 



VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Otázky zavřené 

1 
4 
7 
8 
10 
11 
12 

Setkal jsi se někdy s příslušníkem jiné národnosti ? 
Setkáváš se pravidelně s nějakým cizincem? 
Patří mezi tvé kamarády? 
Požádal(a) tě někdy dotyčný(á) o pomoc? 
Vyhověl(a) jsi mu (ji)? 
Potřeboval jsi někdy pomoc spolužáka -cizince ? 
Bylo ti vyhověno? 

otázka č. dívky ANO 
dívky 

NE 
Chlapci 
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NE 
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Otázky otevřené: 

2 Při jaké situaci k setkání došlo ? 
6 K jaké národnosti patří ? 
9 O jakou pomoc se jednalo ? 

otázka Škola Rodina volný čas 
2 D CH D CH D CH 
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Graf č. 11 
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Graf č. 13 
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DISKUZE NAD DOTAZNÍKEM 

Z grafu č. 1 můžeme vyčíst celkové množství odpovědí ANO (987) a NE (289) na 

otázky č. 1,4, 7, 8, 10, 11, 12. 

Je patrné, že kladné odpovědi převažují nad negativními (jen v případě odpovědi na ot. 

č. 8 převažují odpovědi NE. Zodpovědí je možno vyčíst, že se ve většině případech děti 

setkávají s příslušníky menších etnických skupin. Co je pro mne potěšující, dotazovaní řadí 

tyto spoluobčany mezi své kamarády, nečiní jim problém pomoci, pakliže jsou o to požádáni. 

Téměř vyrovnaný je počet odpovědí na ot. č. 11. 

Graf č. 2 („koláč") znázorňuje celkový počet odpovědí ANO a NE a celkový počet 

odpovědí. 

Graf č. 3 zobrazuje počet odpovědí ANO u dívek a chlapců, graf č. 4 zobrazuje počet 

odpovědí NE u dívek a chlapců. Pouze u odpovědí na otázku č. 8 a 11 (sloupec 4 a 6) vidíme, 

že odpovědi NE převládly nad odpověďmi ANO, jak u dívek, tak u chlapců. V případě 

chlapců převládly odpovědi NE i u ot. č. 11. 

Z grafu č. 5 je možno vyčíst statistiku odpovědí ANO a NE a to u dívek i chlapců. Na 

ot. č. 1 jsou odpovědi ANO u dívek a chlapců téměř shodné, u odp. NE také. Počet odpovědí 

ANO a NE na ot. č. 4 jsou u dívek velmi rozdílné, u chlapců je tomu obdobně. Stejně je tomu 

i v případě odp. na ot. č. 7, a to v pozitivním slova smyslu. U ot. č. 8 převažovaly v obou 

případech (dívek a chlapců) negativní odpovědi. V případě odpovědí na ot. č. 10 převažovaly 

odp. ANO, u dívek i chlapců, u chlapců nebyla ani jedna negativní odpověď, což signalizuje, 

že českým dětem nečiní problém pomoci. 

Z odpovědí na ot. č. 11 vyčteme, že české dívky potřebovaly pomoc více než chlapci od svých 

spolužáků - cizinců, v obou případech bylo vyhověno. 

Zodpovědí na ot. č. 12 je patrné, že žákům - cizincům nečiní problém pomoci, jsou - l i 

požádáni. 

Z grafu č. 6 a 7 můžeme vyčíst, že se české děti nejčastěji setkávají se spoluobčany 

etnických menšin ve škole a ve svém volném čase. 
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4 

V grafu č. 8 a k němu příslušné tabulce jsou zpracovány informace odpovědí na ot. č. 

6. protože odpovědi byly více než rozmanité,shrnula jsem je do užších okruhů (VE: Polsko, 

Slovensko, Ukrajina, Rusko; ZE: Německo, Francie, Anglie, Španělsko, Holandsko; JE: 

Slovinsko, Chorvatsko, Bulharsko, Řecko, Itálie, Černá Hora; Asie: Vietnam, Japonsko, 

Izrael, Korea;, K USA jsem zahrnula Kanadu). 

Z výsledků je patrné, že se děti nejvíce setkávají s kamarády, kteří pocházejí ze zemí 

východní Evropy, na druhém , místě jsou děti pocházející z Asie, na třetím místě děti 

pocházející z jižní Evropy. 

Odpovědi na ot. ě. 9 vyčteme z grafu č. 9. Jedná se o odpovědi, za jakých situací 

pomáhají české děti svým spolužákům, kamarádům - cizincům (o jakou pomoc se jedná). 

Můžeme konstatovat, že děti - cizinci se nejčastěji obrací na české děti s žádostí o pomoc 

s nějakým úkolem (což můžeme považovat za pochopitelné), a že jsou to více české dívky, jež 

jsou oslovovány. Tento závěr je platný i v případech rady, půjčení věcí a otázek úrazu, tj. 

české dívky jsou zřejmě častěji oslovovány i v případě, že se jejich spolužákům či kamarádům 

-cizincům stane nějaký (ne příliš vážný úraz). 

Naopak je tomu v případech hry a obrany (vůči útočníkovi). To se žáci -cizinci obrací 

více na chlapce, což můžeme považovat za celkem pochopitelné. 

Graf č. 10 a 11 znázorňuje, že dívky mají lepší vztah k příslušníkům jiných národností a to 

téměř dvojnásobně, oproti chlapcům, nemůžeme však říci, že by chlapci neměli dobrý vztah 

ke svým spolužákům či kamarádům - cizincům. 

Z grafů č. 12 a 13 můžeme vypozorovat frekvenci setkávání se českých dětí se 

spoluobčany etnických skupin. Nejčastěji, denně se dívky i chlapci setkávají se spolužáky -

cizinci ve škole nebo ve svém volném čase po vyučování. Týdenní frekvence je téměř shodná 

u dívek i chlapců, taktéž měsíční frekvence, jen v menší míře. 

Graf č. 14 znázorňuje výsledky odpovědí na ot. č. 3 a 5 (porovnání), dívky a chlapci 

zvlášť. Třetí řada sleduje součet odpovědí A, B, C u obou otázek. 

Na základě předchozích výsledků mohu konstatovat, že dívky tohoto věku mají lepší sociální 

empatii, lépe navazují kontakty. Naopak ale nemohu říci, že by chlapci neměli sociální cítění, 

jsou jen možná více zdrženliví, což je ale velmi individuální u každého. 
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ZÁVĚR 

Na závěr bych chtěla říci, že mne výsledky dotazníku mile překvapily. Musím zároveň 

přiznat, že jsem ani neočekávala markantní rozdíl mezi získanými výsledky a mým odhadem. 

Na základě získaných výsledků mohu konstatovat, že děti z 3.- 5. ročníků na FZŠ Barrandov 

II nemají předsudky vůči spoluobčanům etnických menšin, nečiní jim problém spolužákovi či 

kamarádovi poskytnout pomoc či radu, což považuji za velmi pozitivní nejen z profesního, ale 

i osobního hlediska. 

Co bylo cílem mé diplomové práce? 

Modelovými situacemi seznámit děti - žáky školy s tím, jak tráví Vánoce lidé různých 

zemí světa (vánoční zvyky, pokrmy,písně, kroje). Záměrem bylo, aby si aktéři a diváci 

uvědomili, že i když jsme lidé různých národností se svým příslušným jazykem, jiné barvy 

pleti, vyznání apod., můžeme najít společnou řeč v tom, co děláme, co nás baví, co společně 

prožíváme, na čem nám záleží. Zjistit, že každý z nás je originál a přesto máme mnoho 

společného a to nás má spojit, nikoli rozdělit! 

Další modelovou situací jsme se učili spolupracovat nejen v rovině pedagog - žák, ale 

především žák - žák (kombinace různých ročníků). Učili se tak mezi sebou lépe komunikovat, 

především ale spolupracovat, umět se domluvit (asertivně), přijmout názor druhého, dokázat 

slušně prosadit svůj názor, zároveň si zábavnou formou osvojovali nové informace, které 

v samotném finále předávali dalším spolužákům. 

Proč modelové situace? Žáci se zábavnou formou učili něco nového, bylo jim 

umožněno být tvůrčí, mohli diskutovat nad prací, realizovat vlastní nápady, tím obohacovat 

sebe i další o nové prožitky, zkušenosti...Přípravy probíhali jak ve škole, tak doma, v obou 

případech v prostředí jim známé, díky společnému vystupování ztráceli zábrany, ostych. To, 

že tvořili skupiny, získávali pocit sounáležitosti ke své "partě", pocit jistoty, důvěry. 

A především, už při přípravě, později při samotné realizaci obou programů bylo na dětech 

možno zjevně sledovat, že je práce skutečně bavila, že měly radost z projevu, z toho, co pro 

druhé připravily. 

135 



Svou prací jsem chtěla vyjádřit svůj náhled, postoj k dané problematice. Pochopit, 

ujasnit si základní pojmy, rozšířit vlastní obzor, ale i pokusit se vcítit do problémů našich 

spoluobčanů - cizinců, do situací, v nichž se mnohdy ocitají. Uvědomit si, že i já se mohu 

dostat do podobné situace, ať vlastní či nevlastní vinou. 

Uvědomila jsem si, že pokud člověk chce a může pomoci, byť v maličkostech, měl by tak 

učinit. Nikdy totiž nevíme, kdy pomoc můžeme potřebovat my... 

Díky vlastním zkušenostem a zážitkům jsem zjistila, že děti povzbuzoval každý, byť 

malý úspěch, zájem ostatních, i sebemenší pochvala je posouvala o kousek dál, blíže 

k finálnímu výsledku. 

Pokud se děti vhodně motivují a naznačí se jim, co je čeká a co jim jejich a ostatních 

dětí práce přinese, jsou velmi tvůrčí, aktivní. Své i práce ostatních si o to víc váží. 

Při „vánočním putování" mne trochu překvapil ostych dětí - cizinců před ostatními, přestože 

se mezi s sebou znají. Chápu ale, že podobných příležitostí prezentovat své zvyky, zkušenosti 

nezažily mnoho, o to víc si zaslouží náš obdiv, že se chtěly zúčastnit a zapojit do kolektivu. 

Teoretická část mi rozšířila obzory, ujasnila jsem si poznatky získané na přednáškách. 

Chtěla jsem danou problematiku lépe a více pochopit a tím se zdokonalit a posunout o kousek 

dál své myšlení. Na myšlenku, zaobírat se touto tématikou, mne přivedly právě zmiňované 

přednášky na katedře primární pedagogiky, především pak hodiny paní magistry Jaroslavy 

Kalbáčové, za což jí touto cestou děkuji! 

Řekla bych, že člověk, který se začte do této práce a před tím se doposud nezabýval 

touto tématikou, rozšíří své obzory, vyčte základní problematiku daného jevu. Může také 

prostřednictvím této práce změnit svůj pohled na naši společnost ve smyslu takovém, že 

může změnit svůj xenofobní postoj k občanům jiných národností z pozitivního hlediska. 
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Domnívám se, že by výsledky mohly být nejen pro mne povzbuzující, ale i motivující. 

Ve vyučování bychom měli vytvářet modelové situace, povzbuzovat a motivovat své žáky 

tak, aby u nich nevznikaly předsudky, nedůvěra vůči cizímu, které by přerůstaly v xenofobii a 

rasovou diskriminaci. Mám samozřejmě na mysli všechny děti, bez ohledu na vyznání či 

původ. A jak jsem v úvodu citovala neznámého autora, záleží na nás, jakou budoucnost 

budeme mít 

Záležitost multikulturní výchovy není tak jednoduchá, aby ji bylo možno úspěšně 

řešit pouze teoretickými proklamacemi nebo dílčími opatřeními v edukační praxi, jak se 

to bohužel často vyskytuje. Naopak, jde o neobyčejně složitou, kvalitativně různorodou 

problematiku, která je teprve na samém počátku svého objasňování z pohledu řady věd 

a výzkumných oblastí. Jedině vědecké poznání může pro multikulturní výchovu 

poskytovat (relativně) pravdivý obraz o jejím objektu a na tomto základu pak lze 

ovlivňovat příslušnou oblast. 
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PŘÍLOHA l .A -fotografie 
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PŘÍLOHA l . B - fotografie 
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P Ř i L O H M . C - W P b N Ě N É DOTAZNÍKY 
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DOTAZNÍK 

Milý žáku, milá žákyně. 

Dovoluji si Tě požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní.Studuji 
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Údaje, které dotazník poskytne, 
potřebuji pro svoji diplomovou práci. Prosím, přistupuj k odpovědím zodpovědně a 
pravdivě. Děkuji. 

Věk: W 

M T I U J ^ 1S1Í)C 
Bydliště: Tre^lcWA i t y , ( í W v r y W fij^ ^ 

Setkal jsi se někdy s příslušníkem jiné národnosti? NE 

Jaký máš vztah k příslušníkům jiných národností? 

a) pozitivní- dobrý b) negativní-špatný 0 neutrální 

4. Setkáváš se pravidelně s nějakým cizincem? NE 

5. Jak často? 

(a) denně 

6. K jaké národnosti patří? 

b)týdně c) měsíčně 

9. O jakou pomoc se jednalo? 

8. Požádal/a Tě někdy dotyčný/á o pomoc? 

7. Patří mezi tvé kamarády? 

NE 

NE 

10. Vyhověl jsi mu/ji? 

11. Potřeboval jsi někdy pomoc spolužáka - cizince? 

12. Bylo ti vyhověno? 

Děkuji za spolupráci. Petra Matějíčková 





DOTAZNÍK 

Milý žáku, milá žákyně. 

Dovoluji si Tě požádat o vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní. Studuj i 
Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Údaje, které dotazník poskytne, 
potřebuji pro svoji diplomovou práci. Prosím, přistupuj k odpovědím zodpovědně a 
pravdivě. Děkuji. 

Věk: 
Pohlaví: 
Škola: 
Bydliště: tf 

1. - "Setkal jsi se někdy s příslušníkem jiné národnosti? [ANCy NE 

2. Při jaké situaci k setkání došlo? . . - r^ f^r^r* 

3. Jaký máš vztah k příslušníkům jiných národností? 

pozitivní- dobrý b) negativní-špatný c) neutrální 

4. Setkáváš se pravidelně s nějakým cizincem? ^ \ N o ) NE 

5. Jak často? 

a) denně (bjjtýdně c) měsíčně 

6. K jaké národnosti patří? 
/ 

. MéMZTkffr:. 

7. Patří mezi tvé kamarády? ( ^ N O y NE 

8. Požádal/a Tě někdy dotyčný/á o pomoc? ^ANO^ N E 

9. O jakoupompc se jednalo? 

10. Vyhověl jsi mu/ji? (anČT) NE 

11. Potřeboval jsi někdy pomoc spolužáka - cizince? ^AN^) NE 

12. B y l o ti vyhověno? í ;Xno? NE 

Děkuji za spolupráci. Petra Matějíčková 
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